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A Váltó-sáv Alapítvány 2018 elején pályázatot hirdetett fogvatartottak számára LÉLEKVETÉS
címmel az áldozattá válás megelőzése céljából. Írásos műveket és képzőművészeti alkotásokat
vártunk, amelyek olyan történetet, mesét, életútbeli részletet, bűncselekménnyel/áldozattal kapcsolatos
érzést, érzelmet, bocsánatkérést, magyarázatot jelenítettek meg, ami releváns a címmel műalkotás/írás formájában rögzítettek és/vagy dolgoztak fel; praktikus tanácsokkal, szemléletes
történetekkel és életutakkal célozva és megvilágítva a témát. Mindez a bűnelkövetők részéről lehet
szimbolikusan jóvátétel is, lélekben mindenképpen. Valószínűsíthetően vannak olyan elemek áldozattá
válás esetén, melyek figyelemmel, körültekintéssel, ismerettel kiküszöbölhetők. Az alkotásoktól az
erre való figyelemfelhívást és fókuszt vártuk, olyan résztvevő alkotóktól (=bűnelkövetők), akiket a
témában még nem kérdeztek meg, de tapasztalatuk hitelessé teszi őket. Lehetőséget kaptak arra, hogy
speciális tudásukat a többségi társadalom érdekében, védelmi mechanizmusainak fejlesztése végett
használják fel.
A fogvatartottak számára a pályázat lehetőséget nyújtott önmaguk, alkotásaik, gondolataik
megmutatására a témában, a "lélekvetésre". A legjobb alkotások pénzbeli jutalomban részesültek.
Jelen válogatás a LÉLEKVETÉS eredményeit foglalja össze, mutatja meg az érdeklődők számára.
Mindenkinek jó olvasást, elmélyült LÉLEKVETÉST kívánunk!

A Váltó-sáv Alapítvány munkatársai
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Jelige: „Hanzo” (Budapesti Fegyház és Börtön – 1. helyezés irodalmi kategóriában)
Családi kirándulás
Gyönyörű tavaszi napsütésre ébredtünk aznap reggel. Apa, szokás szerint, elment a kutyánkkal
sétálni, addig anya elkészítette a reggelit. Bundás kenyeret ettünk, hozzá meleg, citromos teát ittunk.
Úgy terveztük, ma kirándulunk egy nagyot a budai hegyekben. Boldog nap elé néztünk, amelyet a
tesómmal együtt már nagyon vártunk. Végre elhangzott az indulást jelző szó az apa szájából:
megyünk! Ekkor még nem sejtettük, hogy ez lesz az utolsó boldog, családi hétvégénk.
Bepakoltunk a hátizsákunkba a szendvicseket, csokit, almát és a kulacsunkba vizet öntöttünk.
Az ajtóban a testvérem felkiáltott:
– A labdát itt ne hagyjuk!
Végre elindultunk. Pórázon vezettük a kutyánkat magunk mellett. Anya és apa végig
beszélgettek velünk az úton. A Remetehegyen vezető túraúton, már a tavaszba öltözött erdőben
figyelmesen szemléltük a fákat és a levelüket. Volt ott tölgy, juhar, hárs- és mogyorófa. Csodálatos
színekben pompázott az erdő. Szinte elbódultunk a friss illatoktól. Itt-ott feltűnt egy-egy
vaddisznótúrás is. A Fenyőgyöngye vendéglőnél feltöltöttük a kulacsainkat friss vízzel, majd a
kutyánk nagy örömére megnéztük a kertben tartott vadnyulakat is. Folytattuk túránkat az Árpád kilátó
érintésével az Oroszlán sziklához, ahol mindig megálltunk és felmásztunk az ülő oroszlánnal
szemközti sziklafal tetejére. Most sem történt ez másként. Jóízűen megettük a szendvicset a padon,
majd továbbhaladtuk a máriaremetei repülőtérre. Ott aztán apával fociztunk és hemperegtünk egy
nagyot a fűben.
A dél itt ért minket, így a hűvösvölgyi villamosmegállóhoz érve sajtos-tejfölös lángossal
csillapítottuk étvágyunkat. Kutyánk is felfrissítette magát egy tál friss vízzel. A hárshegyi kilátóig meg
sem álltunk Anyával felszaladtunk a kilátó lépcsőin, ahonnan csodálatos panoráma tárult elénk. Innen
jókedvűen sétáltunk lefelé a Szépjuhászné irányába. Apa frissítőt vett a büfében, majd nekivágtunk a
célállomásunknak. A János-hegy rövid, de annál meredekebb kaptatóján felérve megérkeztünk az
Erzsébet-kilátóhoz. Gyors kitekintés után leszaladtunk az aszfaltúton a Libegő végállomásához, ahol
már várt minket a jól megérdemelt fagyi. Nagy élvezettel elnyalogattuk, majd rohantuk a frissen
felújított játszótérre. Apa és anya leültek egy padra, és csendesen figyeltek minket. Azt láttuk rajtuk,
hogy boldogok, bár a szokásosnál szótlanabbak voltak...
Elérkezett az indulás ideje, és lesétáltunk a Gyermekvasút megállójához. A kisvasutazás
mindig óriási élményt nyújtott, és immáron a sokadik alkalommal sikoltoztuk végig az alagutat.
Hűvösvölgybe érkezve elindultunk hazafelé az erdőben. Olykor-olykor bizony már csak
vánszorogtunk, de anyu és apa mindvégig bíztatott, hogy tartsunk ki hazáig. Az erdőben közben
szépen-lassan ránk borult a sötétség. Végre hazaértünk. Alig álltunk a lábunkon. Anya megengedte a
fürdőkádban a vizet, aztán vacsoráztunk és bebújtunk az ágyba. Apa mesét mondott, összebújtunk,
kaptunk tőle egy jóéjt-puszit, majd álomba merültünk. Álmodtunk egy csodás napról.
Másnap reggel Apa megölelt minket, vállára vette a hátizsákját és könnyes szemmel elköszönt
tőlünk. Nem értettük, hogy mi lehet a baj. Még sohasem láttuk sírni a mi drága, erős édesapánkat...
Ekkor láttuk utoljára. Azóta csak telefonon beszélünk vele röviden, általában kétnaponta. Nagyon
hiányzik! Vajon mi történhetett vele? Miért nem jön már haza hozzánk. Talán mi hibáztunk?
Nem értjük ezt a külföldi munkát... Legutóbb azt mondta a telefonba, hogy karácsonyra sem
jön, mert sok a munkája... Dolgozik, állandóan dolgozik. Miféle munkahely lehet az, ahonnan még az
ünnepre sem engedik el a gyermekeihez?
Inkább nem is kell nekünk a szép ruha, és az új cipő sem, csak jöjjön végre haza hozzánk!
Anya mindig azt mondja, hogy apa értünk dolgozik. Aztán sír..., és mi is vele sírunk. Nem jó ez így...
Apa, gyere végre haza!
***
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Jelige: „Vándor”(Szegedi Fegyház és Börtön – 1. helyezés képzőművészeti kategóriában)

A lélek küzdelme

***
Jelige: „Rím Univerzum” (Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – 2. helyezés irodalmi
kategóriában)
E-szett
Ejj – (É)kezet mentesen ered versem, szebben E rend mellett fegyelem,
E percekben elemezve kezdte, egy keze megedzett mesterelme,
Elmerengve, mer' perfekt e szettje, de ez fessebb felmentve,
Estefele lesz leszedve kendere, szeme veres eres kereskedve,
Szent Telepen fegyvert rejteget egy gengszter fenegyerek,
Rejtekhelye festetlen, szereket tereget, zsebe stexet lenget,
Egy emelettel lejjebb ereszkedek, lefelejthetetlen meredek,
Ernyedt nyelve rebesgetett, szemtelen szerepben fenyegetett,
Ezzel rendesen felcseszett jelenete, kenyelmesen kezeltem le vele,
Leng egyenlegre szemelve, egyszerre elrepesztettem Szegedre,
Egy szerkezetet vezete, mer' nehezen eresztett defektje.
6

Fless keretbe greffelve szerelmem neve, leleplezte szeppenve,
Eszementen kedvellek, szemrebbenve kedvesen leplek meg,
Tetszetem eme elevemben, Te gyere velem, egyetlenem,
Kettesben, repp-jegyet vettem, egyszer szeretlek fejezetem,
Kezdete repp zene elevenedve, szeretget e effekt ereje,
Persze egy este eltelt reggelre, yes, hesszelek, keletre,
Messze mese felkelte jelezte, csendesen estem szerelembe,
Szerencse... nem kerestem, el sem engedett egy helyben,
Vele szemeztem, nemesen belezengtem, szeretve nevettem,
Kedvesemnek egy kertet leszedtem, szerelmem rejtettem,
Helyesen egy feszt szerelmes les, erre Szent Telep feje, Tes keres,
Felveszem: „Lemezem merre keressem?”... Hehe, zsebelve eltettem,
De Tes, Szegeden, termeszkedek, szereztem Element kep-et,
Lezser Denver mezem leettem, mert benne feszengtem,
Repp-est versenyen feszt gyepeztem, megnyertem tesztmentesen,
Szerelmemmel egyelegtem kegyesen, de egyenesen elengedem,
Ezerrel pereg kerekem, Tes, este meglesz egy repp-wellness,
Leteszem... Pesten fele keresetem, West Endbe hemperegve pengetem
Kedvenc szettem, ez, jeles fer, eredete: „Eszperente Menedzser”,
Keresztemben lelkem repp-en, beszeszelve eleve Respectem!
***
Jelige: „Áldozatok vagyunk” (Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – 3. helyezett
irodalmi kategóriában)
Hétköznapi dolgok
Mindenhol csak hazugság és árulás,
Az őszinte igazság mára szertefoszló látomás.
Gyermekükre undorodva néző édesanyák,
Feledés sűrű homályába vesző apák.

Szétterjedő félelem, sehol a biztonság,
Rémhíreket terjesztő, filléres hírújság.
Gyógyíthatatlan
betegségből
felépülő
gazdagok,
Ártatlanokat parancsra lemészárló osztagok.

Napok óta éhező, leszegényedett családok.
Elfelejtett lelkek, kizsákmányolt álmok.
Elkeseredett gyerekeket lerántó örvény,
Elegendő pénzzel felvásárolható törvény.

Sírok sötétjébe eltemetett régi erények,
Haldoklók sóhajából állandó remények.
Bántalmazott gyerekről elfordított fejek,
Kurváktól zsúfolt közösségi helyek.

Fegyverekkel telezsúfolt katonai raktárak,
Kezüket dörzsölő kapzsi bankárok.
Tömegesen sárba tiport emberi jogok,
Közöttünk élő lelki roncsok.

Szomorú idők, megkeseredett élet,
Egészségesnek mondott kíméletlen méreg.
Irigységből épített felesleges eszmék,
Kudarcba fulladó, mocskos emberiség.

***
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Jelige: „Dórika” (Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Mélykút objektum – különdíjas
irodalmi kategóriában)
Két kis Öreg története
Vitte őket a jó lelkük, mitől
A világ megszűnt köröttük.

János Bácsi, Vilma Néni,
Éldegélnek szépen.
Pénzük nem sok, de jóságuk
Mint csillag az égen.

Mentő jött, a párt elvitte,
Az öreg pár leült, remegve.
Beszélgettek, s a kis asszonyt
Sajnálgatták nagyon-nagyon.

Mögöttük nehéz, munkás élet,
Takarékos napok.
Mindig tettek félre, hogy legyen,
Ha érik Őket bajok.

Emlegették aggódva egész este,
És még reggel, sajnálva.
Hanem mikor indult boltba,
Elhűlt Vilma Néni nyomban.

Sose volt nagy vagyonuk,
De volt szeretetük.
Volt szeretni ezer okuk,
És így szép az életük.

Kosarában pénztárcája ott volt, ahol szokott.
De belőle papírpénzek
Mind eltűntek, egy se volt ott.
Odalett a nyugdíj, miből élnek meg?!

Egy szép napon János Bácsi
Ebéd után szundikált,
Vilma Néni, ahogy mindig
Folytatta az olvasást.

Megértette a két kis Öreg,
Mi is történt előző nap.
Hogy szívükkel, lelkükkel
Milyen csúnyán éltek vissza.

Éppen csak kopogtak,
Egy férfi és egy nő állt ott.
Férfi a nőt támogatta,
Láthatóan rosszul volt.

Nem is tudták, mi fáj jobban,
Hogy kis pénzük odalett,
Vagy, hogy bizalmuk az emberekben
Az örökre elveszett.

Jajj, aranyos Néném, Bátyám,
Rosszul van az én Párom!
Nem tudok mentőt se hívni,
Lemerült a telefon.

Mert nem voltak Ők ostobák,
Csak nevették az embereket.
Beszőtte az életüket,
Sok-sok jócselekedet.

Vilma néni gyorsan fogta,
A görnyedő nőt támogatta.
Leültette, itatta vízzel,
Sürgött-forgott körülötte.

János Bácsi, Vilma Néni
Bánatosan üldögél.
Az élet persze tovább halad,
Csak nincs már benne annyi szép.

Ijedten sertepertélt, míg az Ura
Mentőt hívott.
Minden megszűnt számára,
Mindkettő csak aggódott.

Két kis Öreg csodás lelke
Nagy-nagy sebeket kapott.
Mert elveszett életükből
Egy nagyon fontos, és szép dolog!

Arany szívük aggodalom,
Féltették az asszonyt nagyon.
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***
Jelige: „Tepertő” (Szegedi Fegyház és Börtön – 2. helyezés képzőművészeti kategóriában)

Gyermekkorom traumája

***
Jelige: „Kinek van füle, hallja, kiben van értelem, értse meg!” (Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet – VSA munkatársainak különdíjasa irodalmi kategóriában)
72 óra
A rendőrautó befordult a Link utca sarkán és lassított. Balog és Kovács rendőrszázados kísérte
Kerényinét a megyei rendőrség fogdájára. Az asszony átlagos testalkatú, barna szemű és hajú,
negyvenéves, lopáson kapták, ami már nem az első eset. A rendőrök a munkájukat végezték, komoran,
kicsit fáradtan nyitották ki a hátsó ajtót.
– Adja a kezét, megbilincseljük! A rendőrségi fogdára hoztuk, ahol hetvenkét órás őrizetbe
helyezzük. – mondták már szinte gépiesen.
Az asszony engedelmeskedett, és hang nélkül ballagott a rendőrök vezetésével, utasítás
szerint. Az épületben őrök, rendőrök és fogdák voltak. Kerényinét, mint egy csomagot adták át az épp
szolgálatban lévő dolgozóknak.
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– Jöjjön! Ez a zárka lesz a következő hetvenkét órában a tartózkodási helye. Illemhely, mosdó
a zárkában. Házirendet olvassa el és tartsa be! – és becsapódott a nehéz vasajtó.
Kerényiné körülnézett, egy kis fény szűrődött be a rácsokon, már esteledett, de nem volt még
nagyon késő. Mosakodócsap, emeletes vaságy és egy WC, mindez nyolc négyzetméteren. Hirtelen
nyílt a fogda ajtaja, hangosan zörögve, az őr belépett, majd felemelt hangon közölte Kerényinével.
– Tisztasági és fektetési anyag! Vegye el és használja! – mondta gúnyosan.
Kerényiné átvette a guriga WC-papírt, fogkefét, fogkrémet, szappant. A vaságyra helyezte a szivacsot
és a fekete plédre huzatot húzott. Az ágyat rendbe tette, majd leült a szélére.
– Na jó, van hetvenkét óra. Letelik, és hazamegyek. A gyerekekre vigyáz Kati, az iskolába
majd elmennek, elvégre péntek van, hétfőn otthon vagyok! – így gondolkodott. – Nem csináltam olyan
nagy dolgot, amiért itt tarthatnának.
Eszébe jutott, hogy a múltkor is lebukott és kiengedték. Nyugodtan tért nyugovóra.
Kerényiné három gyermeket nevelt egy kis lakásban, ami már-már nem is nevezhető otthonnak, mert a
sok számla-elmaradás miatt árverezés előtt állt. A gyermekek értelmesek, de elevenek, nehezen
kezelhetők, Kerényinének meggyűlt már a baja a gyámüggyel, kislánya kilencéves, két fia tizenkettő
és tizenhárom. Kerényiné a családi pótlékot és a segélyt herdálja el minden hónapban. Férfiak jöttekmentek a kis lakásban, talán ilyenkor csurran-cseppen is egy-kétezer. Szereti a gyerekeit, legalábbis
azt mondja. Tipikusan az a fajta, aki kihúzza magát, és hősiesen veri a mellét, hogy mindent megad a
gyerekeinek, akár a legdrágább Nike cipőt is. Persze, családi osztáskor, egy hónapban egyszer. A többi
nap nem számít! Amikor a Nike cipőt leveszi a gyerek koszosan, sárosan, és követeli az ételt...
Kerényiné nyugodt lélekkel lehunyja a szemeit és gondolkodik.
– Ugyan már, csak egy telefon, annak a részeg embernek a zsebéből. Megérdemli! Nekem
jobban kellett! Szegény vagyok! Az állam tehet róla! A hetvenkét óra semmi, hétfőn otthon vagyok.
Kerényiné elalszik.
A fogdaajtó kinyílt, és egy megszeppent lányt hoztak be a rendőrök. Már éjfél körül járt az
idő. A lány sírt, és meg volt ijedve.
Kerényiné felnézett, s a másik oldalára fordulva aludt tovább.
A lány leült a csupasz vaságyra, és arcát a kezébe temetve zokogott, halkan, elfojtva. Lassan
megvirradt.
Kerényiné felkelt, az ágyát megigazította, megmosakodott, és katonásan fordult a lány felé:
– Na, mi lesz?! Tedd rendbe az ágyat! Magadat is! Nem az utcán vagy, vagy ki tudja, honnan
jöttél! Azonnal csináld azt, amit mondtam! Itt ne sírj, senki nem fog megsajnálni. Én három gyereket
hagytam otthon, mégse sírok!
A lány felállt, és teljesítette, amit kért, vagyis parancsolt neki Kerényiné. A fiatal lány olyan
rémült volt, hogy elfelejtett bemutatkozni.
– Elnézést, Anna vagyok! – szólt, és a kezét nyújtotta. Kerényiné elutasította a kézfogást, és
csak dünnyögött:
– Ne told ide a mocskos mancsodat, ki tudja, mit csináltál vele az éjjel.
A lány, vagyis Anna kissé szégyenlősen vette el a kezét, és az ágyára ült. Csendben ült, és már
elfogadta, hogy vele nem beszélget a tekintetes Kerényiné.
– Igazán felseperhetnél! – parancsolta Kerényiné.
Anna felsepert.
Hozzák a reggelit. A fogdaajtó kinyílt, és az őrök beadták a kakaót és a kalácsot. Anna az
asztalhoz ült, Kerényiné az ágyán evett. Anna megszólalt:
– Elnézést, elfogadja a kalácsot? Én nem tudok enni.
Kerényiné támadóan válaszolt:
– Hozzáértél? Mert, ha igen, ide ne add!
– Nem, én nem! A tányéromon van, tessék elvenni.
10

Kerényiné köszönöm nélkül elvette. Anna megkérdezte az asszonyt, hogy hívják, hogy
szólítsa. Kerényiné dühösen ránézett:
– Nem látod, hogy eszem? Ne zavarj!
– Ó, elnézést.
A fogda újra nyílt. Belépett az őr.
– Peterdi Anna, a letéti pénzéből vásárolhat, írja össze, mire van szüksége, az ügyeletes tiszt
kimegy a városba, és beszerzi önnek. Egy óra múlva jövök, addigra készüljön el!
Kerényiné fülelt, és egy kicsit megenyhült a szíve:
– Hány éves vagy te, Anna? – kérdezte már-már nyájasan.
– Huszonegy – felelte Anna, és szinte örült, hogy Kerényiné kedves vele.
– Én nem akarok beleszólni, de mennyi pénzed van a vásárlásra? Tudod, engem nem érdekel,
de a hetvenkét óra letelik, és utána előzetesbe tesznek, és azután ítéletet kapsz. Hidd el, tudom, mert az
itteni bíró a sógorom, az ügyész meg a sógorom ismerősének az unokatestvérének a nagybátyjának a
szomszédja. Értek én hozzá! – és Kerényiné elkezdte a mondókáját, mint aki éppen most diplomázott
a jogi egyetemen. Pedig szegény a hatodik osztályból maradt ki tizenhat évesen.
– Amúgy Zsuzsa vagyok. Na, mondd, mennyid van? Segíteni akarok.
Anna meglepődve és hálásan nézett az új barátra.
– Igazából a fizetésem volt nálam, de itt elvették.
– Jó, jó, de mennyi? – sürgette Kerényiné.
– Hát... úgy százhatvanezer forint.
Kerényiné szája elkomolyodott, a szemeibe könny szökött, és mint anya, úgy ölelte át Annát.
– Na, te lány, most pedig írjuk össze, mire van szükség! Igyekezzünk, mert jönnek a listáért.
Kerényiné, alias Zsuzsa pedig tollat kért és papírt, írta és írta a listát.
– Tusfürdő kell, de nem az az egyszerű, hanem a márkás, tudod, az a drága... – dünnyögte, és
írt, írt... Anna meg csak hagyta, és csodálkozva nézte a nőt, ahogy beszél és ír a tárgyakról. A lista
elkészült, tele mindenféle luxuscikkekkel, piperékkel, élvezeti termékekkel.
Az őrnek, mikor elvette a listát, a szeme is majd' kiesett:
– Ez a sok cucc minek? – kérdezte. – De maga tudja.
Elment beszerezni a felírt tárgyakat.
Anna nem sokat törődött vele, most a legkisebb gondja is nagyobb volt, mint a lista vagy
bármi más.
Kerényiné gondolatai csak a megszerzett dolgok körül jártak, és nagyon elégedett volt
magával. Elfeküdt az ágyon és önelégülten mosolygott.
– Anna, miért kerültél ide a fogdára? – érdeklődött. Anna örült, hogy beszélgetnek.
– Igazából belekeveredtem...
– Ugyan már, kislány, mondd, mit csináltál? Én nem mondom el. Mondd csak nyugodtan, mi
barátok vagyunk – hízelgett.
– Tudod, Zsuzsi, az autóval, amivel hazafelé utaztunk, balesetünk volt, és a rendőrök drogot
találtak a barátom és a barátnőm szervezetében, ezért tettek őrizetbe.
Kerényiné felugrott, és levegő után kapkodott.
– Drog! Baleset! Úristen! Tíz év! – szinte sikított. – Ó, te szegény. Nem baj, elleszünk itt a
hetvenkét órában. Majd én felkészítelek, segítek! – Annára nézett, mint egy megértő barát.
Nyílt az ajtó, három őr lépett be, három-három szatyorral. A számlát Peterdi Annával íratták
alá. Zsuzsa lázasan pakolta be a csomagokat a saját szekrényébe. Remegve nyúlt az arany
Marlboróért, hogy rágyújtson.
– Kérsz kávét? – kérdezte Annát, mint egy grófnő, aki leereszkedik az aljanéphez. – Hát,
tudod, Anna, te huszonegy éves vagy, még gyerek, nem is értem, a szüleid miért hanyagoltak el téged
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ennyire. Ha az én lányom lennél, már rég itt lennék, hogy nincs-e szükséged valamire. De bezzeg nem
mindenki lehet ilyen jó anya, mint én. Hol vannak a szüleid? – kérdezte lenézően.
Anna belekortyolt a kávéba. Hideg volt, és keserű.
– Szüleim? Anya tanár, és most kéthetes továbbképzésen van Angliában. Az édesapám
építésvezető, ő is dolgozik – mondta a lány.
– Tudtam! Ezek az elfoglalt gazdagok! Semmit nem foglalkoznak a gyerekükkel! Tanult
emberek, szégyen mind! – ítélkezett Kerényiné Zsuzsa. – Hiába van anyád, apád, még sincs melletted
senki! Bezzeg én...! – verte a mellét. – Én mindent megadok a gyerekeimnek! Te meg itt vagy
egyedül, és még sok évre börtönbe tesznek, nem engednek ki! Drogból kapsz tíz-tizenöt évet! Tudom.
Én meg hétfőn megyek haza a gyerekeimhez. Ó, de sajnállak...
Zsuzsa rágyújtott. Anna elpityeredett, sírt.
Zsuzsa elégedetten fújta ki a füstöt.
– Mind azt hiszi, megússza. Drogoznak, buliznak, balesetet csinálnak. Ááá, ennél nagyobb bűn
nem is létezik... – kántálta Zsuzsa.
Anna már szívszaggatóan sírt.
Zsuzsa újra átrendezte a szekrényét, mert a sok cucca alig fért bele... de azért benyomta mind.
– Fürdés! – zörgetett be az őr a vasajtón.
Kerényiné komótosan vette elő a különböző piperéket, krémeket, kenőcsöket, a feléről azt sem
tudta, mi az, de biztos jó, mert drága.
– Neked jó a szappan is! – vetette oda Annának. – Majd anyád idejön, aztán gondoskodik
rólad!
Pipiskedve indult az őr után. Anna utánuk ballagott.
Kerényiné, mint aki nem is fogdán van, kihívóan illegette magát a fiatal őrnek. Az őr nem győzte
hárítani. A fürdőben Zsuzsa azzal kérkedett, hogy az őr mennyire nézte a fenekét.
– Te Anna, hogy nézel ki? Ó, hogy milyen csúnya, ápolatlan a hajad, hogy bírsz így kinézni?!
Anna nem válaszolt. Zsuzsa gyönyörködött magában, közben Annát szapulta:
– Ha így néznék ki, mint te, nem mennék ki az utcára. Nem is csodálom, hogy senki sem
kíváncsi rád! – Kerényinébe annyi gonoszság szorult, hogy azt már mutogatni lehetne. Igazából
komoly, tartós kapcsolata sem volt. Mindenki elmenekült tőle a természete miatt, és a könnyűvérűsége
sem segített. Az intelligenciaszintje pedig megegyezik a cipőméretével, amire még büszke is.
Kerényiné nagyon okosnak és szépnek tartja magát, és a legjobb anyának.
Visszamentek a zárkába. Kerényiné rágyújtott és kávét ivott.
– Mindjárt ebéd. Anna, mosd fel a zárkát, nem ehetek mocsokban! – ripakodott a lányra.
Anna már belátta, hogy Zsuzsa nem éppen a legjobb barát, és valójában egy IQ-betyárral van
dolga.
Inkább felmosott.
Anna kedves, fiatal lány volt, aki a közgazdaságin tanult, és most diákmunkát vállalt egy
banknál az iskola mellett. Saját lakása van, amit a szülei finanszíroznak, jogosítványt tavaly szerzett.
Hosszú, világosbarna haja és kék szeme van, csinosnak mondható. Csupa lélek, kedvesség.
Beadták az ebédet. Kerényiné automatikusan vette el Anna tányérjából a neki tetsző falatokat.
Anna nem volt éhes, az ágyán ült, és szomorúan nézett maga elé. Arra gondolt, hogy fog a
szülei szemébe nézni, ha megtudják, hogy a lányuk ide került. Hirtelen jött a gondolat, hogy mi lesz,
ha elítélik és börtönbe kerül. Elvégre a drogot sehol sem tolerálják. Sírt.
Kerényiné undorodva üvöltött a lányra:
– Elveszed az étvágyam, te szutyok! – és földhöz csapta az ebédet. – Most nézd meg! Azonnal
takarítsd fel! – Kerényiné arca eltorzult, és már ütésre emelte a kezét.
Anna összerezzent, az ijedtségtől összerándult a teste. Sietősen feltakarította az undorító
maradékot.
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– Majd én megmutatom, hogy kell viselkedni, anyád-apád nem tanított meg! Te drogos, te
ribanc!
Repült a másik tányér is. Anna ijedten törölgette le a szétfröccsenő ételt.
Kerényiné rágyújtott.
– Temiattad nem tudtam enni. Éhes maradtam. A rohadt életbe! Te szemét, mocskos... –
Kerényiné csak szidta és átkozta a lányt.
Az őr a hangzavarra bement a zárkába.
– Gond? Probléma? Mi ez a kiabálás?
Zsuzsa tisztelegve jelentette, hogy ő már nem bírja Anna viselkedését. Még sírt is szegény
Zsuzsa.
Az őr kihívta Annát.
– Akar mondani valamit? – kérdezte.
A lány ingatta a fejét, hogy nem.
– Ja. Jó. Maga tudja. Jöjjön, mert jött magához egy ügyvéd!
Az őr elkísérte Annát az ügyvédi beszélőbe, egy szobába.
– Jó napot, Kovács Lajos ügyvéd vagyok. Hogy érzi magát? – érdeklődött.
Anna egyből a lényegre tért, és azt kérdezte, mire számíthat a tárgyaláson.
Az ügyvéd nem sok jóval kecsegtette a lányt.
– A drog nagyon súlyos bűncselekmény, és még itt a baleset is. A bíró úr szigorúan veszi
ezeket a bűncselekményeket. S végül odanyújtotta a telefonszámát.
– Hívjon fel, ha kérdése vagy panasza van!
Az ügyvéd és az őr visszakísérték a szomorú lányt a fogdára.
Kinyílt a fogda ajtaja. Kerényiné a legnagyobb ártatlansággal jelentett az őrnek:
– Felügyelő úr, a zárkát rendbetettem!
Az őr nem foglalkozott Zsuzsával.
– Szüksége van valamire? Még van annyi időm, hogy beszerezzem. – az ügyvéd Annát
kérdezte.
– Nem, nem, köszönöm. Holnap találkozunk.
Anna elköszönt, a zárkaajtó becsapódott.
Kerényiné szúrós szemekkel, felháborodva indult Anna felé.
– Semmire sincs szükséged? Hát mit gondolsz, majd én eltartalak? Vagy az eszedbe sem
jutott, hogy talán nekem kell-e valami? Ez vagy te! Igaz!? Minek a csórónak, a szerencsétlennek?! Te
beképzelt majom! És az ebédem? Azt ki fogja nekem kifizetni?
Remegő kézzel szívta a cigijét a már szörnyeteggé váló Kerényiné. Anna már félt, és egyre inkább
tudatosult benne, hogy egy pszichopatával van dolga.
– Nyugodj meg, Zsuzsa! Én kifizetek mindent. Holnap kifizetek mindent, csak nyugodj meg! Anna nyugtatgatta Zsuzsát, hogy egy kis időt nyerjen, egy kis időt, egy kis nyugalmat.
Kerényiné a lányra förmedt:
– Kifizeted, mert ha nem, kezeskedem róla, hogy a börtönbe' elkapjanak a barátaim,
rokonaim! Mert az én rokonaimnak nagy neve van a börtönbe'! Előre közlöm, hogy nem lesz olcsó! Te
egy szuka, drogos ribanc vagy! A börtönbe fogsz megrohadni! – Zsuzsából ömlött a gyűlölet és a
fenyegetés.
Anna egy tollat és egy papírt vett elő, hogy Zsuzsa írja fel, hogy mit kell megvenni, mivel
tartozik.
Zsuzsa el is kezdte felírni, elcsendesedett, és csak írt, írt.
Anna lefeküdt, becsukta a szemét, hogy Zsuzsa ne szóljon hozzá. A lány lelke zakatolt, nem
mert sírni, pedig jólesett volna. A fejében cikáztak a gondolatok, nagyon rossz állapotban volt.
Kétségbeejtőnek érezte a helyzetét. Arra gondolt, hogy otthon vannak a szülei, és bocsánatot kér tőlük,
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elmondja nekik, hogy mennyire szereti őket. Eszébe jutott, hogy kislánykorában veszekedett az
anyukájával, amiért nem vettek neki laptopot, pedig a barátainak volt és az olyan menő. Anyukája azt
mondta, hogy még fiatal egy ilyen drága ajándékhoz. Anna most arra gondolt, hogy bárcsak
megköszönhetné szüleinek, hogy nem kényeztették el, és hogy soha nem motiválta a családjukat a
pénz, a drága holmik. Anna megtanulta, hogy pénzen igazán csak tárgyakat vehetünk, amire igazából
nincs szükségünk, és minél drágább, annál jobban nincs rá szükségünk. Persze, szeretik a jó és szép
dolgokat, na de nem minden áron. Anna az egyetlen gyermeke az anyukájának és az apukájának. Jó
szülők, és nagyon szeretik a lányukat, aki most itt sír a fogdán, és egy őrült terrorizálja és iskoláztatja.
Anna feje már megfájdult, amiért visszatartja a könnyeit.
Zsuzsa meg csak ír és ír és számol, legalábbis úgy látszik. Néha odaszól a lánynak:
– Melyik a drágább? Annál van drágább?
Motyog. Választ nem kap.
Az őr beszól:
– Lehetőség van könyvtárba menni. Akarnak jönni?
Zsuzsa mintha nem is hallotta volna. Anna elindult az őrrel a könyvtárba. Válogatott a
könyvek közül. Szerette a könyveket, mind titkok rejt. Ismeretlen írókat választott, ismeretlen
műveket. Még nem hallott az írókról, így érdeklődve kölcsönözte ki. A két darab könyvvel a kezében
ment vissza fogdára.
A fiatal lány épp a helyét foglalta volna el az ágyán, amikor is üvöltést hallott:
– Nem otthon vagy! Azonnal takarítsd ki a zárkát! Egész nap heverészel, olvasgatsz! Nem
fogok a te mocskodba' lenni! – fordult ki magából az asszony. Épp a kávéját kevergette, aztán hirtelen
az ártatlan lány arcába zúdította.
– Te kis ribanc! Nézd, mit csináltál! Ki kell most fizetned a könyvet és a kávémat is! Persze,
hogy engem károsítasz meg! – a nő szeme bevérzett, a nyakán az ér kidudorodott. – Azonnal takaríts!
Mit akarsz? Engem kikészíteni?
És elcsattant az első pofon. Zsuzsa beleremegett az érzésbe, és parancsolóan kényszerítette a
lányt térdre.
– Most pedig bocsánatot kérsz! – förmedt a lányra. A rémült lány az ütéstől a vasba verte a
fejét, érezte, hogy forróság önti el az arcát. A megaláztatás, egy új érzés lett úrrá rajta. Soha senki sem
alázta még meg, és mióta az eszét tudja, senki nem ütötte meg.
Az őrök nem vettek észre semmit. Kerényiné a maga kis eszével mindent elrendezett. Nem
volt sem sikítás, sem hangzavar. A megalázott lány a földön térdelve kért bocsánatot bántalmazójától.
Az asszony nagylelkűen megbocsátott, és hozzátette:
– Ez drága lesz! Felhívod a szüleid és a lakcímemre küldetsz pénzt! – parancsolt a gonosz nő.
A lány megígérte, hogy a szüleivel fog neki küldetni pénzt.
A még mindig remegő lány elkezdte a zárkát takarítani. Zsuzsa, megelégedve magával, ördögi
tervet eszelt ki. Úgy tervezte, hogy Anna szól az ügyvédjének, hogy neki tartozik, és a szülei az ő
lakcímére küldjenek pénzt. Nagyon jól kivitelezte a tervét, mosolygott magában.
Fel-alá sétálva, jól megtervezve adta elő alattomos elgondolását:
– Adok egy címet! Te az ügyvédnek elmondod, hogy tartozol nekem. Mert tartozol! –
vicsorított Annára. A lány bólogatott.
– Igen, Zsuzsa.
– Na most! Szépen megadod a címem és a nevem. A szüleid pedig elküldnek a lakcímemre
háromszázezret!
Zsuzsa elmosolyodott, és behunyta a szemét, amikor az összeget kimondta. Szinte táncolt, és
boldog volt. Zsuzsán látszott, hogy már a pénz gondolata is nagy rangot kap és jogot, na meg hatalmat.
Ahhoz, hogy bántsa az embereket. Zsuzsa őnagysága mélységesen meg volt elégedve briliáns
elméjével, hogy milyen jól kigondolta és kivitelezte a tervét. Pénz, pénz... csak ezt látta Kerényiné. Az
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nem jutott eszébe, hogy épp egy bűncselekményt követ el, de most másra sem tudott gondolni, csak a
pénzre.
Papíron leírta (persze Anna segítségével, megkérdezte, hogy hány nullát írjon). A számokat
színezte, díszítgette, szinte már babusgatta. Tervezgetett, álmodozott, mi mindent fog venni, papíron
már a világ is az övé volt. Hatalmasnak érezte magát és boldognak...
Hirtelen sötét gondolatok szállták meg a tudatát.
– Mi van, ha átver a lány? Ez a rohadt szemét be akar engem csapni. Honnan tudom, hogy az
ügyvédnek átadja a címet, és azt mondja, amit kell?
Kerényiné feje elvörösödött. Mély gyűlölet ült ki az arcára.
– Ugye, nem az jár az eszedbe', hogy engem átverj!? – kérdezte gúnyosan. – Te drogos! –
üvöltött, és rávetette magát Annára. A hajába markolt és a földbe döngölte az arcát, Anna kezeit
hátulra kulcsolva csavargatta. Anna felnyögött a fájdalomtól.
– Kuss, te ribanc! Ide figyelj! Ha te át mersz vágni, és nem azt teszed, amit mondok, én
esküszöm, hogy kinyíratlak a börtönbe'! Te szemétláda! Azt teszed, amit mondok!
Kerényiné egyre erősebben gyűrte Annát a földbe. Anna most érezte magát nagyon szánalmasnak.
Lehunyta a szemét, és arra gondolt, istenem, nehogy meglásson valaki így. Már ismerte ezt az érzést
az első pofon után, már ismerős volt. Most inkább dühöt érzett, dühös volt magára. Hogy került ő ide?
Szép élete volt, szülei szerető, gondoskodó emberek. Mindig tisztességre és illemre nevelték,
taníttatták, és az emberségre is megtanították. Segített mindig az embereken, és most egy másik ember
tapos rajta, tanítja, megalázza.
Hogy is történt?
Azon az éjszakán egy bárba mentünk mozi előtt, ahol Tibi, a sofőr, és a barátnőm, Ludmilla
alkoholt fogyasztott. Aztán jött a mozi. A film jó volt, de nem a legjobb. Mozi után egy bárba mentünk
megint, ahol csak beszélgettünk, vagyis így indult... A barátaim az újabb pohár ital és a fokozott
hangulat hatására egy idegen személytől valami ismeretlen anyagot fogadtak el. Ami persze jó bulinak
tűnt, egyszer kipróbálni, pár perc, és már ki is megy belőlünk, bíztatott Ludmilla.
– Egyszer élünk, sose próbáltuk, itt az alkalom! – mondta.
Az a híres alkalom. A ki-kell-próbálni. Én is fogyasztottam.
Már csak a csattanásra emlékszem. A balesetre. És arra, hogy a fogdára hoztak.
Anna feje még mindig a földön volt. Zsuzsa ütötte a fejét, és mocskosul, irgalmatlanul
szidalmazta. Anna felsírt. De nem a fájdalomtól, a felismeréstől, hogy felelőtlen volt, és hagyta magát
befolyásolni. Tudatosult benne, hogy bűncselekményt követett le, amikor drogozott, és hagyta, hogy a
barátja ittasan vezessen.
A baleset lehetett volna halálos is. Bűnösnek érezte magát, és a törvény el fogja ítélni. Egy
meggondolatlan döntés, és pillanatokon belül tönkremegy az élete...
Zsuzsa azt hitte, hogy Anna azért sír, mert már sikerült annyira megfélemlítenie, hogy
uralkodjon rajta. Diadalmasan hagyta ott. Anna megígérte Zsuzsának, hogy mindent úgy fog tenni,
ahogy mondta. Zsuzsa mint egy hős, aki legyőzte az ellenfelét, elégedetten rágyújtott.
Miközben Anna nem volt az ellensége. Kerényinét a saját elméje és gonosz lelke vakította el,
imádta a pénzt. Lehet az apró – csengő vagy sima – ropogós, mindegy, csak pénznek nevezzék.
Zsuzsa szinte elalélt a gyönyörtől, ahogy a zsákmányára gondolt, a pénzre, és amiket a
szekrényében őrzött. Tökéletesnek érezte az életét. Megelégedve nyújtózott el az ágyon és gondolatai
a Gucci és a Nike boltokon járt.
Anna kitakarított a zárkán, és kiszolgálta Kerényinét.
– Tudod, Anna, mi igazán jó barátok lehetnénk, de, nos, téged hosszú évekre börtönbe
tesznek. Engem kiengednek, elvégre csak egy pici lopás az egész, a kár is megtérül. Holnap már
megyek innen, a bíró ki fog engedni. Tudom, nagyon értek a jogokhoz és a törvényhez. Örülök, hogy
találkoztunk.. bár.. sok probléma volt veled, de már holnapig kibírom. Reggel jön az ügyvéd, átadod a
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címem, és a tartozást elküldeted nekem. Tiszta sor! Most pedig lefekszem, kipihenten akarok a bíró elé
állni. Nem mint egy ócska drogos! – gúnyolódott Kerényiné.
Anna szótlanul hallgatta. Zsuzsa lefeküdt, szeme előtt a gazdagság lebegett. Anna nem bírt
aludni, görcsbe szorult gyomorral feküdt és a másnapi tárgyalásra gondolt. Mi lesz vele? Mi történik a
tárgyaláson? Túl fogja-e élni, ha ítéletet mond rá a bíró?
Ezekkel a gondolatokkal forgolódott az ágyban. Az édesanyját látta a szeme előtt. Most már
sírt. Halkan, hangtalanul. Folyt a könnye, a szüleire gondolt. Kerényiné már nem is érdekelte, sokkal
nagyobb volt benne a bűntudat, hogy milyen helyzetbe került, és a szülei ezt hogy fogják átélni. Az ő
féltett lányuk, akikért dolgoztak, és óvták, féltették. Most bíróság előtt áll, mint bűnös. Drog miatt,
amitől a legjobban féltették. Bíztak a lányukban, és most egy bűnöző lett.
Anna nem aludt egész éjjel, világosodott már. Kerényiné kinyújtózott, és lazán vetette oda a
lánynak:
– Ne, felkészültél a börtönre? – és felnevetett kárörvendően. – Én felkészültem a szabadságra!
Már tervezem is, hogy honnan szerzek pénzt, amíg nem kapom meg a szüleidtől a háromszázezer
forintocskát! – Kerényiné a fejére temette a párnát, úgy nevetett.
Anna felseperte a zárkát és megágyazott, megmosakodott, rendbe tette a haját, és próbált
emberi külsőt felölteni. Kerényiné kávézott és cigarettára gyújtott. A felírt címet és nevet átadta
Annának.
Nyílt a fogda ajtaja:
– Peterdi Anna, ügyvéd!
Anna elindult kifelé. Az ügyvéd közölte Annával, hogy mindent meg fog tenni az érdekében,
de a bíró nagyon ferde szemmel néz a droggal kapcsolatos ügyekre. Közölte, hogy ma délután egy
órakor lesz a tárgyalás, ahol a bíró dönt, hogy előzetesbe helyezi-e, vagy elengedi, de ehhez nem sok
reményt fűzött. Anna reményt vesztve meredt az ügyvédre, majd átnyújtotta a papír cetlit, amin
Kerényiné neve és címe szerepelt, mellette a kicicomázott össze, háromszázezres tartozás.
– Kérem, ezt az összeget erre a címre küldje el, ennyi spórolt pénzem van a számlámon. A
szüleimnek ne szóljon! – Anna lehajtotta fejét.
Az ügyvéd furcsán nézett a lányra, érezte, nincs rendben valami, de nem kérdezősködött.
Annát visszakísérték a fogdára. Belépett, és szörnyűséget látott. Megijedt.
Kerényiné teli pofával nevetett a lányra, és puszival üdvözölte. Anna azt hitte, Zsuzsát valami
baleset érte, mivel kék, zöld és sötétvörös foltok vannak az arcán, és a meglepetéstől nem jutott
szóhoz.
– Na, hogy nézek ki? Szóhoz sem jutsz, mi? Ugye, milyen másabb vagyok sminkben? –
Zsuzsa a tükörben nézegette magát.
Anna csak nézegette Zsuzsát, és azon gondolkodott, hogy most épp megvicceli Zsuzsa, vagy
komolyan gondolja ezt az egész kifestést. Gyorsan rájött, hogy ez komoly, mert Zsuzsába egy csepp
humorérzék sem szorult.
Kerényiné még egy kis pirosítót dobott fel amúgy is vörös fejére. A tükröt csókolgatta, és
ajnározta tükörképét.
– Te így állsz a bíró elé? – Undorodva nézett Annára.
Anna már egy szóra sem méltatta Zsuzsát. Nagyon félt a tárgyalástól. Ült az ágy szélén, az idő
vánszorogva telt. Zsuzsa százszor megkérdezte, hogy átadta-e a papírt a címmel és az összeggel. Néha
egy kis fenyegetést is bevetett, a hatás kedvéért.
Bezörögtek az ajtón.
– Pakoljanak, minden cuccukat vegyék magukhoz, pakolják össze a matracot és mindent,
tegyenek rendet! – szólt az utasítás.
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Zsuzsa kényelmesen rágyújtott, és elkezdte gyönyörűen rendezni a szerzett holmijait,
szatyrokba pakolt. Pontosan kilenc szatyrot tett tele. Kerényiné a nyakába, vállára, hátára, lábára,
mindenhová táskát pakolt. Anna rendet tett a zárkában, és várta, hogy elvigyék a tárgyalásra.
A rendőr kocsi az ismerős Link utca sarkán parkolt le. Betanult mozdulatokkal léptek a
rendőrök a megyei rendőrség fogdájába, a gyanúsítottakért jöttek. Kerényiné nyájasan mosolygott a
rendőrökre, mint régi, jó barátokra. Letelt a hetvenkét óra, mint már annyiszor, a rendőrök már sok
bűnesetet láttak és sokféle embert. Nem szabad különbséget tenni köztük, ők most gyanúsítottak.
Kocsiba ültették a két nőt. Zsuzsa szerzett cuccai alig fértek el a csomagtartójában. A rendőrök
ismerték a dörgést, tudták, miféle úton-módon jutott Zsuzsa a cuccaihoz. De ők ebbe nem szólhattak
bele. Amíg nincs bűncselekmény jelentve, addig a rendőrök keze meg van kötve.
Kerényiné kényelmesen helyezkedett el az ülésbe, pajkosan incselkedett, mint egy
királykisasszony.
Anna szótlanul beült Zsuzsa mellé. Zsuzsa undorodva lökte el a lányt, hogy ne érjen hozzá.
– Te a mocskos, drogos kezeddel hozzám ne érj! – és fintorogva nézett a rendőrökre.
A kocsi pár perc után egy hatalmas épület hátsó bejáratánál állt meg. Zsuzsa mosolygott, és
elégedetten nyugtázta, hogy a hintó megérkezett, őméltóságával együtt.
Anna kiszállt, rátették a bilincset, majd vezetőszáron vitték a tárgyalóterembe. Egy magas
ajtón nyitottak be, hatalmas terem, Anna most látott először tárgyalótermet. Az ítélőszékben egy
nagydarab férfi ült, bírói palástban. Két ember volt még ott, akikről nem tudta a lány, kik ők. Az
ügyvédje is ott volt, talárba öltözve. Annára szegeződött minden szem. A vádlottak padjára kísérték.
Anna majdnem elájult szégyenében és zavarában, de erőt vett magán. Az ügyész felolvasta Anna
adatait és a vádat:
– Peterdi Anna, született 1997. február 2. A Megyei Bíróság gondatlanságból elkövetett közúti
baleset okozása és tiltott szer használatával vádolja. Megértette a vádat? – kérdezte ez ügyész.
Anna lehajtotta a fejét.
– Igen – felelte.
A bíró arcán semmilyen együttérzés vagy bármilyen kivehető jel nem látszott, szigorúan
nézett a lányra:
– Peterdi Anna, maga hetvenkét órát volt őrizetben a megyei fogdán. Meséljen nekem: mivel
telt ez a hetvenkét órája?
Anna most felemelte a fejét, a bíróra nézett.
– Bíró úr! A hetvenkét órát azzal töltöttem, hogy folyamatosan a bűncselekményre gondoltam.
Tudatosult bennem, hogy rossz útra léptem, és hibásan ítéltem meg az akkor jó bulinak látszó
helyzetet. Úgy gondoltam, egyszer kipróbálni, egyszer felelőtlenül dönteni nem olyan nagy dolog, arra
is gondoltam, hányan kipróbálták és semmi bajuk, káruk nem esett. Felelőtlenül megengedtem a
sofőrnek, hogy vezessen, a szerencsén múlott, hogy nem haltunk meg, vagy egy ártatlan ember.
Anna most elsírta magát. Hibáztatta magát.
– Bíró úr! A hetvenkét óra alatt azon járt az agyam, hogyan lehetne visszapörgetni az időt, és
másképp csinálni mindent, helyesen dönteni, és hallgatni az édesanyámra. – Görcsösen sírt már.
Zokogva, rázkódva mesélte tovább a bírónak, hogy megtanulta értékelni a szülei odaadását,
törődését, szigorúságukat. Rájött, mennyire szereti a szüleit.
– Megtanultam, milyen, ha igazán magamra maradok, milyen elveszettnek lenni. Tisztelem,
szeretem és féltem a szüleim. Értékelem a kék eget, a gyönyörű virágokat, az igaz barátságokat,
tengereket, hegyeket, könyveket, verseket, annyi szépség van a földön, ami pénzen nem megvehető, és
nincs az a szer, ami pótolhatná ezt a szépséget. A legnagyobb mámor pedig a szabadság, a friss szellő,
a napfény, eső, zápor, csillagok.
Anna rájött, hogy az életben valójában mi a fontos és kik. Már nem érdekelte, hogy kik látják
és kik nem, kitört belőle a hangos zokogás, és a „bocsánat!” szó.
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A bíró végighallgatta a lányt, az ügyész és az ügyvéd is. A bíró intett a rendőröknek, hogy pár
percre vigyék ki Annát.
A lány a mosdóban rendbe tette magát. A teste reszketett. A rendőrök visszakísérték a
tárgyalóba. A bíró felállt és szólt. Mindenki állt.
– Peterdi Anna az ismertetett vádpontokban bűnösnek vallotta magát. A bíróság a vádlottat
bűnösnek mondja ki. Ezért Peterdi Annát hat hónap rehabilitációra és kettő év szabadságvesztésre
ítéli...
A tárgyalóra néma csend ereszkedett. Anna elszédült.
– ... három évre felfüggesztve! A vádlott szabadon távozhat!
A bíró így döntött, és Annára nézett. Majd így szólt:
– Soha többé ne forduljon elő semmilyen butaság. Legyen mindig ott belül az a hetvenkét óra!
Úgy látom, maga többet tanult három nap alatt, mint más három év alatt. Menjen haza! – A bíró már
nem volt szigorú.
Anna meglepődött, hogy a bíró is csak ember, és hangja is van. Hirtelen mintha mázsás súly
esett volna le a válláról.
Annyit még megígért:
– Soha nem fogom elfelejteni az eltelt hetvenkét órát!
A terem ajtaja kinyílt. Kerényiné állt ott két rendőr között, pórázon, s mint egy harapós kutya kiabált
és mutogatott:
– Mennyit kaptál? Öt évet, tízet? Mind megérdemled! Mocskos, szemét, drogos ribanc! A
börtönbe' fogsz megrohadni! Jaj, de szeretem a bíró urat! Biztos jól megmért! Most majd tanulsz, te
mocsok! – a rendőrök alig tudták lefogni Kerényinét. Úgy kellett a pórázon visszatartani, nehogy
megharapja Annát.
– Fejezze be, Kerényiné! Maga jön! – kiáltott az egyik őr Zsuzsára.
Zsuzsa beillegett a vádlottak padjára, nyájasan mosolygott, és erőltetett kedvességgel próbált
beszélni:
– Drága bíró úr! Milyen kedves! Milyen szép ember! Milyen igazságos!
A bíróról leperegtek a szavak. Majd felnézett, és meghőkölt. Kérdőn nézett az őrökre.
– Mi történt magával? – ijedt meg a bíró.
Kerényiné körbenézett, és értetlenül bámult az őrre, aki mellette állt. Az őrök zavarukba
köhécseltek.
– Elnézést, bíró úr! Smink van rajta. Lemossuk? – kérdezték.
A bíró ilyet még nem látott, de mivel nem sérülés, így hagyta, és nem foglakozott vele.
Kerényiné boldog volt, hogy észrevették rikító maszkját, amit sminknek nevezett.
A bíró és az ügyész összenézett, a tárgyalás folytatódott.
Az ügyész felállt.
– Kerényiné Ózdi Zsuzsanna, kifosztással gyanúsítja magát a bíróság.
Zsuzsanna mosolygott.
Ekkor kinyílt a terem ajtaja, és a rendőrség és Anna ügyvédje lépett be. Az ügyvéd egy aktát
helyezett az ügyész elé. Az ügyész átolvasta...
... és folytatta a vádbeszédet:
– Továbbá gyanúsítja zsarolás bűntettével, amit az eltelt hetvenkét órában követett el!
Mindenki Kerényinét nézte.
Zsuzsa színe most elváltozott, de a smink ezt jól eltakarta.
A bíró kérte a vádlottat, hogy mondja el neki, mit tanult a hetvenként órából, amit őrizetben
töltött.
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– Én mit tanultam? Bíró úr, tisztelettel! Én a fogdán voltam, nem az iskolába'! Kérem, én le
voltam tartóztatva, ha kell, igazolni is tudják, hogy én iskolának a közelében sem voltam! – Kerényiné
állította az igazát. A bíró, hogy megértsen dolgokat, megkérdezte Kerényinét:
– Mondja, maga szed valamit?
Zsuzsa kihúzta magát, és ünnepélyesen megesküdött, hogy soha nem szedett semmit.
– Kérem, én tisztességes családanya vagyok! – verte a mellét. – Én utálom a drogosokat, ezért
utáltam Annát is! Soha nem vetemednék ilyenre. Én elkábuljak! – Kerényiné már annyira beleélte
magát a tisztességes anya-szerepbe, hogy ítélet helyett egyenesen kitüntetést várt.
A bíró kért pár percet.
Kerényinét kivitték. Még mindig abban a tudatban volt, hogy bizony nem csinált olyat, amiért
börtönbe kerülhet. Hisz ő csak egy szegény anya, aki a gyermekeit neveli, és nem tehet róla, hogy
nincs pénze.
– A részeg férfi megérdemelte! – gondolta.
Kerényiné Ózdi Zsuzsanna állt a bíró előtt.
– Maga többszörös visszaeső, ráadásul büntetés-végrehajtás alatt követett el bűncselekményt.
Maga nem tanult semmiből. Előzetes letartóztatásba helyezem. Nagyon súlyos bűnt követett el, a
bűnéért akár tíz évet is kaphat. Imádkozzon a jóistenhez, talán ő segíthet magán. A gyermekeinek
keresünk egy felelős családot, ahol tiszta ruhát, élelmet, taníttatást kapnak. Egészséges, értelmes
felnőttek váljanak belőlük. Tegyék rá a bilincset!
A bíró összecsapta az aktát.
Kerényiné megbilincselve ment a rendőrök után. Zsuzsa újra pipiskedve szeretett volna a
rendőrautóba ülni. A csomagjait dobálta befelé az autóba, de sehogy nem sikerült. A rendőr megunta,
és mind elvette tőle.
– Adja ide! A börtönbe úgysem engedik be! – és kidobta a konténerbe mind a kilenc szatyrot.
Kerényiné arcán most egy könnycsepp folyt végig.
A rendőrautó elindult Zsuzsával a büntetés-végrehajtási intézet felé. Balog rendőrszázados
hátraszólt a megbilincselt nőnek:
– Nézze csak! Peterdi Annát most szabadították! Ott áll a buszmegállóban, integessen neki! –
A rendőr mosolygott.
– Miért emelted ki szegény gyerekeket a családból? – kérdezte az ügyész értetlenül a bírót.
– Hogy miért? – sóhajtott a bíró. – Egy tisztességes családban tisztességes nevelést kapnak.
Megtanulnak becsületes, nyugodt életet élni. Kiváló szakmunkások válhatnak belőlük. Ennek az
országnak szüksége van szakácsokra, kertészekre, kőművesekre, varrónőkre. Bűnözőkből már sok van
– magyarázta a bíró.
– Tudod, hány fiatalt kellett elítélnem, akik a gyerekkorukra hivatkoztak? Hogy miért lettek
bűnözők? A családjukban megtanultak lopni, csalni, hazudozni és erőszakoskodni... Na, én inkább
megmentem ezeket a gyerekeket!
Az ügyész megértette.
***

19

Jelige: „Most és mindörökké!” (Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – VSA
munkatársainak különdíjasa irodalmi kategóriában)
Börtön-blues
(G 3181 = Gé harmincegy, nyolcvanegy)
G 3181
Az élet nem babra megy!

Állampuszta, kerítés,
– Csak ne legyen fenyítés! –
G 3181
Az élet nem babra megy!

Börtön, bűn és bűnhődés,
Tanulság vagy szenvedés,
G 3181
Az élet nem babra megy!

Megfogansz és megszületsz,
Felnősz, gyűlölsz és szeretsz
G 3181
Az élet nem babra megy!

Most megint csak te választhatsz
Örökre itt nem maradhatsz,
G 3181
Az élet nem babra megy!

Csak rajtad áll, kivé válsz,
csak rajtad áll, kivel hálsz,
G 3181
Az élet nem babra megy!

Börtönkarrier, sötétség,
Ez nem igazi merészség,
G 3181
Az élet nem babra megy!

Tanulhatsz vagy dolgozhatsz,
Ha akarod, elbukhatsz,
G 3181
Az élet nem babra megy!

Bűnözni nem kellett vón',
Már vár rád a család, Go home!
G 3181
Az élet nem babra megy!

Kokó, kristály, Mariska,
Bővíthető a lista,
G 3181
Az élet nem babra megy!

Ha akarsz, még megváltozhatsz,
Fontos döntéseket hozhatsz,
G 3181
Az élet nem babra megy!

Fanta, buli, haverok,
Dübörög a kemény rock,
G 3181
Az élet nem babra megy!

Rád is vár még tisztes lét,
Soha ne add fel a reményt!
G 3181
Az élet nem babra megy!

Kocsma, pia, félreértés,
Jön a súlyos testi sértés,
G 3181
Az élet nem babra megy!

G 3181
Az élet nem babra megy!
G 3181
Az élet nem babra megy!

Ha azt hiszed, nagyfiú vagy,
A mosoly majd arcodra fagy,

***
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Jelige: „Az élet a legjobb méreg” (Szegedi Fegyház és Börtön – 3. helyezés képzőművészeti
kategóriában)

Drogmegbánás

***
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Jelige: „Rácsos ablak” (Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet – a VSA
munkatársainak különdíjasa irodalmi kategóriában)
Apa börtönben van... és bámul ki a rácsos ablakon
A rácsos ablakon bámul ki Apa, aki börtönben van. Apa börtönben van. Nehéz, fájó és bántó
szavak. Szégyellnivalók, megbélyegzők. Az is zavarba jön, akivel tényként közlik. Emberi sorsok
vannak mögötte. Nemcsak Apáé, aki fizikailag is ott van, hanem egy egész családé. Gyerekek, feleség,
szülők, testvér, a megmaradt barátok (nincsen sok). Mindenkit bezáratott maga mellé a börtönbe. Még
sincsenek együtt soha. Soha, mert Apa börtönben van...
Apa börtönben van... és bámul ki a rácsos ablakon. Nem volt mindig rács az ablakon,
emlékszik. Az évtized első tavaszáig legalábbis nem. De az utolsó, szabadon töltött hónapokban sem
volt már szabad. A saját hazugságai és bűne börtönében élt. Egy olyan úton járt, ami széles volt és
simának tűnt. Csak nem vette észre, merre tart. A végállomás nem lehetett más, csak a börtön. De
hogyan jutott idáig? Ráfoghatná bárkire, bármire, de kizárólag ő és a döntései tehetnek róla. Kérte
bárki is, hogy raboljon bankot? Nem! Pedig ez Apa: egy bankrabló, egy lépcsőházi Robin Hood, egy
társadalomból kizárt, egy közügyektől eltiltott, egy börtöntöltelék, egy senki, egy bűnöző. Egy Apa,
aki börtönben van.
Apa börtönben van és bámul ki a rácsos ablakon. A régi életén gondolkodik, mikor ki-be sétált
a bankokból. Olyan simán mentek a rablások! Egy centivel a föld felett kellett járni, igen! Apának
minden sikerül! Üvölt a riasztó. A környező boltokból kijönnek az utcára, a járókelők forgatják a
fejüket, Apa pedig teljes magabiztossággal elsétál. Rendőrautó jön, és Apa csak mosolyog rajtuk. Ha
nem lenne feltűnő, hahotázna! Soha nem kaptok el! Soha! Mindenki lúzer, akit a híradóban mutatva
bilincsben húznak a rendőrök. De engem nem fognak el soha! Gondolja Apa, mert ő egy eszetlen nagy
király! Szóval tele szájjal vigyorog. Ez a vigyor fagy majd az arcára. Arra az arcra, amit este
bemutatnak a híradóban. Na igen. Apa azóta már nem király. Ő is csak egy lúzer lett, akit bemutattak a
híradóban és húztak a rendőrök. A végén meg csak egy Apa lett, aki börtönben van...
Apa börtönben van és bámul ki a rácsos ablakon... Az utolsó szabad estéjére gondol. Az arcára
fagyott mosollyal fürdeti az alig három éves kislányát. A feleségét elküldte vásárolni.
– Vegyél finomságokat is – mondja Apa a nőnek, akinek lehozná a csillagokat.
– Olyan furcsa vagy! Baj van? – kérdezi Anya, és aggódva néz rá.
– Nincs semmi baj, indulj csak – hazudja Apa, miközben a szívét szorítja a félelem és a
lelkiismeret-furdalás. Megölelik egymást, és Apa azt kívánja, bárcsak megállna az idő. De nem áll
meg! A kisfia, aki alig múlt egy éves, már alszik. Apa megfürdette, megetette. Soha többet nem lesz rá
alkalma. Ezt tudta jól. A lánya már az ötödik vagy hatodik mesét olvastatja, és Apa csak olvas. Nem
mondja, hogy elég! Tudja, ez az utolsó ilyen este. Mert mire reggel lesz, és a gyerekek felébrednek,
addigra Apa már a börtönben van...
Apa börtönben van és bámul ki a rácsos ablakon... már túl sok éve. De az élet nem áll meg.
Menni kell, csinálni kell, túlélni kell vagy legalább vegyülni. Nem, nem élni, mert ez csak vegetálás.
Vegetálás szürkében. Szürke ruhák, szürke napok, szürke színek, szürke gondolatok és rágódás a
múlton. A múlt általában keserű és rágós. De mindig kísért.
Életfogytiglan első fokon. Nincs gond, majd a másodfok!
– Nyugi, az Alkotmánybíróság eltörölte! Jogellenes! – mondja az ügyvéd a másodfokon.
– Jó, de mi lesz? – kérdezi tőle Apa.
Tizennégy év fegyház lett. Apa lassan fogja föl a szavakat. Tizennégy év fegyház. Itt a vége.
Apa most kicsúszik abból a puha reménypamacsokkal bélelt burokból, amiben az előzetes létben
ringatta magát. A reménypamacsok megkeményedtek és nem védenek tovább. Apa már nem áltatja

22

magát és a körülötte lévőket avval, hogy minden rendben, és piff-paff otthon lesz. Ebben az
évtizedben biztosan nem ér haza. Ennyi!
– A felülvizsgálat meg fog állni – mondja az ügyvéd, de Apa csak üveges tekintettel néz rá.
– Intézz beszélőt a bírónál – kéri. A bíró enged tíz percet.
Anyu. Apu mellé ül, és megfogják egymás kezét. Mindkettőjüket zavarja, hogy Apa „talpig
vasban van”, de ez a legkisebb baj.
– Ez nem sikerült – préseli ki magából Apa. Nem tudja, mit mondjon. Ugyanúgy, mint az
utolsó estén, amikor kisétált az ajtón, otthagyva Anyut. Apa gyáva volt elmondani, hogy vége a közös
életüknek. Mint akkor, most sem mer megszólalni.
– Mit fogok mondani a gyerekeknek? – teszi fel a legfontosabb kérdést Anya.
– Nem tudom – válaszolja Apa, aki tényleg nem tudja, mit kéne mondania.
De Anya ezt is megoldja egyedül, ahogy az évek alatt mindent. Egy idő után hozzászokott.
Beleedződött abba, hogy egyedül van. Egyedül, mert Apa börtönben van.
Apa börtönben van és bámul ki a rácsos ablakon... Meddig lehet egyben tartani egy családot,
ami szétesett? Meddig lehet várni valakire? Valakire, aki nincs otthon. Aki nem más, mint csak egy
levélcím, egy postai számlaszám, aki egy hang a telefonban, aki rosszkor hív, akihez órákat kell utazni
a beszélőre, aki egy múltba vesző alak a régi fotókon. Aki nem jön haza, majd csak egyszer.
Valamikor, talán. Miért várna Anya egy örökkévalóságot Apára? Mert hazudott neki évekig és ő
vakon megbízott benne? Mert elvette a legszebb éveit? Mert egyedül nevelheti a gyerekeket, akiket
annyira akartak? Mert a közös jövő elérhetetlenné vált. Elérhetetlenné, mert Apa börtönben van...
Apa börtönben van és bámul ki a rácsos ablakon...
– Oda való? – kérdezik majd előbb-utóbb a gyerekek. Mi a válasz? Megérdemli, hogy ott
legyen, hiszen bankot rabolt. Fiatalon ez még romantikusan is hangozhat, de ha belegondolunk abba,
hogy akik a bankban voltak, valakinek az anyja, apja, testvére, gyereke, akkor már nem romantikus,
nem vagány, hanem ijesztően rossz dolog. De rossz ember is? A válasz most már mindegy is.
Mindegy, mert Apa most börtönben van...
Apa börtönben van és bámul ki a rácsos ablakon... és fél. Sőt retteg. A múlt és a jövő.
Mindkettő félelmetes. Retteg tőle, hogy a múltja felfalja a jövőjét. Kíváncsi lesz rá valaki? Kap még
esélyt? Fel tud állni a padlóról? Hogyan néz a rég nem látott ismerősök, barátok, rokonok szemébe?
Fél, hogy mindenki a sittest látja benne. Fél, hogy nem várja meg a felesége. Fél, hogy elveszti a
szüleit. Fél, hogy megöregszik, és szürke lesz, mint a gondolatai. De attól fél, retteg a legjobban, hogy
a gyerekei megnőnek és megkérdezik:
– Most akarsz az apánk lenni? Evvel a múlttal? Hol voltunk, mikor kellettél volna? Miért nem
volt Apánk? Miért nem tanítottál meg biciklizni, focizni, úszni? Miért nem voltál a ballagásomon?
Miért nem vittél edzésre soha? Miért nem vagy rajta a fotókon? Hol vannak az ölelések, amire
vágytunk? Szerinted hányszor kellett eltitkolnunk, hogy az apánk hol van? Hogy az apánk..., hogy
Apa börtönben van...
Apa börtönben van és bámul ki a rácsos ablakon... és reménykedik. Reménykedik, hogy nem
kerül bajba, hogy megkapja a kedvezményt és vége lesz. Reméli, hogy megvárja a család és újra
kezdheti. Felállhat a padlóról és átmehet a napos oldalra, ahol vannak színek, meg gondolatok meg
tervek. Reméli, hogy újra szerethet. De amire a legjobban vágyik, hogy újra Apa lehessen. Olyan
igazi. Na de ez most csak álom. Álom, mert Apa börtönben van... és sokszor csak arra gondol, jó lenne
úgy kibámulni, hogy nincs rács az ablakon.
***
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Jelige: „Lélekaratás” (Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet)

A vetélő lélek
Rogyadozó lelkemre rátalált a gyarló
gyengeség,
S kézen fogva löktek oda, hol zajos az üresség.
Hamis zeneszó szaggatta reszketeg igazam,
S súgta üvöltve, nem vagyok egymagam.

Érezzem tisztán végre, mi lehet a veszteség.
S egyszerre csend lett. Újra élesen láttam,
Eljött szelíden minden, mire legbelül vártam.
Leült bennem békésen szilaj vad elán,
Bársonyosan ölelt át a nyugalom, szavaid,
Apám.

Én a tévedt öntudatban mámorosan ittam
szavait,
Mit sem tudó álmot élve csipegettem hazug
morzsáit.
Repültem vele, táncolva-taszítva, mindent mi
apai,
Zavarták egyre csak lelkem a jövő szirénái.
Ezerszer kívántam, ezerszer az egyetlent,
legyen vége már a dalnak, hozza a kegyetlent.
Csattanjon egy ajtó, vagy üssön az öregség,
24

ötöst, dicséretet az iskolából,
Az én bűnöm, az én igen nagy bűnöm,
nem a tiéd, az enyém meg anyádé;
Sírtunk, jajongtunk, mégis szerettünk, mert
mindig miénk voltál.

Az álmot vető lélek
Egyszer csak eljön majd a nap,
Percenként fogy a rám mért idő.
Halkan, lopakodva halad
De jön szebb, várva várt jövő.

Elcsavarogtál, barátokat hívtál,
tévézni, piálni.
Megutáltad az osztályfőnöködet
is, közben talán önmagadat is.
Könyveket vittél el, hibát, bajt hoztál.
Kellett pénz, sport, magyarázkodás, kiút!
Apa, anyám, segítsetek a bajban mély gödör van alattam.

Június: Szent Iván hava.
Szállnak a szentjánosbogarak,
Apró zöld remények hada
Vágyak, csillogó zöld sugarak.
Huszonnegyedike szombat
éje, névnap, áloméjszaka,
álmodom a jelennél jobbat,
hogy elmúljon a rossz év szaka.

Diploma!... Hol az oklevél,
elveszett - hova tűnt?
A fillérekből megspórolt első lakás?
Apád, anyád dolgos becsülete?
Jaj, elsikkadt kemény istenverés ez!
Bizalom hiánya, lelki jégverés:
jajkiáltások! Mégis érted szól a sír,
nagyböjt, nagypéntek, húsvét!

Derüljön fölém az égbolt
Madarak nekem daloljanak,
A jelenből lesz a régvolt
Éltessen remény s ez a névnap.
Ma virágok nyíljanak
Piruljanak öröm-kalácsok,
Zenéljenek zöld bogarak,
Táruljanak a börtönrácsok.
....
Boldog névnapot kívánok!

Lélekvetés nélkül, lélekmag nélkül
nincs lélekaratás!
Ha nincs mélység emberi kapcsolatokban,
puha talaj, a csírázó magok
meghalnak! A börtönajtók kinyílnak,
az emberi lélek magányba fullad!
Mert az ember megy, rohan, nincs megállás csak hajtás, pénz? Bűn? Nihil!

Lélekvetés – Apámtól
Az emberi testből két lélekvetés
hol a kéj, ágat bont,
Sikamlós, eltűnő, éjjeli álmot,
lélekben bimbózik a szerelem.
A gondolat vágyat, a vágy szenvedélyt
szül, így testesíti meg a szerelmet;
hogyan, mikor, mi végre, de eljöttél
szüleid örömére.

Az ember - ez bűn: a szeretet hiánya.
Sőt, szeressük egymást.
Fiakat a börtönben se hagyjuk el,
öleljük meg, hozzánk visszatérnek.
Mert nem rabok, ők megtévedt emberek,
kérnek, várnak, sírnak lélekmagvakért.
Élet, szántóföld, a szívek talaja
élet-magvakat várnak.

Nekünk nőttél, mint kertben az orgona,
hoztál zöld levelet,
***
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Jelige: „Fashion” (Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet – különdíj képzőművészeti
kategóriában)
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***

Végtelen történet
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Jelige: „Szabadság” (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet)
Szabadság
Ha mindenki látna a jövőbe,
Soha senki nem kerülne börtönbe.
Tartalmatlan tartalmassággal telik az élet,
Soha nem gondoltad, hogy ez az élet lesz néked.
Dolgozhatsz, élhetsz, ehetsz!
Haza még elég soká nem mehetsz.
Ha dolgozol, évi húsz nap a szabadság,
Mindenki gondolhatná, ez ám a kiváltság.
Börtönben várod a valódi szabadságod,
És a húsz nap szabadságot börtönben töltöd.
Elhalványult kinti barátságok,
Aminek az emlékét örökre törlöd.
Hamis barátságok, csak üzleti érdek,
Szükségben semmit nem tesznek érted,
Szeretet nélkül nincs semmilyen élet,
Sötétség nélkül nincs értelme a fénynek.
Mennyit ér a szabadság, s a családi élet?
Amikor szabadulsz, azt kívánom, Isten legyen véled!
***
Jelige: „Lélekvetés” (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön)
Törekvés a jóra
Egy botlás, talán esés még
bárhová vezethet, a mezőre
kiterített pőre lélek talán
még felmelegedhet.

S nem is hiszi majd
az a valaki, hogy micsoda
jót tett, a sövényre hullott
vetésnek piciny szára lett.

A sötétség gyakran s hosszan
uralkodik egy elme felett,
embertársaink lemondása
olykor ehhez vezet.

Érző szívű toleráns emberek,
világ nélkületek, ma már
nem lehet.

A kitartás, a bűnbánat,
a remény bármi szépre, jóra
feljogosíthat, talán bárkitől
egy kedves, vigasztaló szóra.
***

Ösztönözzétek lojalitással a tépődő
lelkeket, empátia nélkül
világ ma már nem lehet!
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Jelige: „Az öreg erdő” (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet)
Az öreg erdő (Elbeszélés)
1. Sétálok a hűvös erdőn. Mellettem tölgyfák nézelődnek. Nem tudják, mit akarok, csak mikor
lehajlok egy gombáért. Egy makk a fejemre pottyan. A földön landol. Ha szerencséje van, életben
marad. A vaddisznó kedvenc eledele. Betapostam a puha földbe. Oda kerüljön, ott hamar kikel. Már
csak egy esőre van szükség.
2. Eljött az ősz újra. Messze gépek dolgoznak, vágják az erdőt, elérkezett nékik az ötven év. Vajon ez
sorra kerül-e? Ki tudja, mi lesz belőle. Egyszerű tűzifa vagy bútor. Ha tűzre kerül, melegíti a szívünk.
Ha bútornak, akkor gyönyörködhetünk benne, és büszke lehet magára, hogy az ember őt választotta.
3. A tüzelőnek szánt bemelegíti a szobánkat. Mikor elhamvad. Születnek hamulányok és hamufiúk.
Van, aki a kertbe önti, közömbösíteni a savanyú kémhatású földet. Ezen a földön nincs örök. A halál
nem létezik, csak az élet minősége változik. Télen csend honol az erdőn. Minden álomba merül.
4. A hosszú tél után beköszönt újra a tavasz. Az első hírmondó a tavaszi kikerics és a hóvirág. A kis
makk teleszívta magát vízzel, a téli csapadékkal, várja a meleget, amely nem késik, és minden ruhába
öltözék. A tölgyfák olyan családi életet élnek, mint az ember, van párjuk, és vannak gyermekeik.
5. A kis makk kikelt, hozott pár levelet. Messze nem lát még. De ami késik, az nem múlik. A madarak
is megszólalnak. A nagy tölgyek beárnyékolják a földből kelő-hajtó növényeket. Az őzike lakmározik
a fiatal hajtásokból. Szerencsére a miénket nem háborgatta. Csendes az erdő, csak az itt lakók
szólalnak meg néha. A kakukk, meg egy-két kisebb madár.
6. A nyár hamar véget ért. Újra beköszönt a szeptember. Az erdészek ezt a területet is kivágásra ítélik,
zúgnak a fűrészek, zuhannak a fák. Azért is kell vágni, mert elérik a vágási méretet. A legjobb
kihozatalú és könnyebben szállítható fákat, az ipari fákat hosszúra hagyják, mennek a fűrésztelepre. A
tűzifát rövidebbre, hogy könnyebben lehessen szállítani.
7. Arra kell különösen figyelmet fordítani, hogy makk legyen a földön, sok, ami kikel, mert másként a
fű és a gaz lesz úr a földön, és csak kézi bevetéssel lehet pótolni, ami költséges. A csemete két méter
magasságban már suhánc, ilyenkor ritkítani kell, csak a javát, az egyenesen növőket kell bizonyos
távolságra meghagyni.
8. Az én Makk Marcim szépen növekedett, és egyenesen nőtt az ég felé. Most ő figyeli, találok-e
gombát. A fiatal erdőkben is van gomba, jobban, mint az öreg fák közt. Ez a napfény jelenlétének
köszönhető. A fiatal erdőben jobban világít a nap. Ritkítás után sok éven keresztül jártam az erdőbe, a
kedvenc fám lett a tölgy. Ez nőtt a sírom mellett is. Már olyan vastag, hogy kézzel nem érem át a
derekát. Ha meghalok, ő köszön reám minden nap.

***
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Jelige: „A remény” (Márianosztrai Fegyház és Börtön)
A Remény
Hálát adok az istennek, hogy élek,
Most már a rosszat hátrahagyva nem félek.

Nem születtem palatetős házba,
Házunk előtt sem volt járda.
Nagy szegénység volt, amibe felnőttem,
Ez mind meg volt írva a nagykönyvben.

A drog sok barátom életét elvette,
Az életemet örökre megkeserítette.
Szakmákat letéve várom a szabadságot,
Egy új életet, szerető családot.

Mondhatom, jó tanuló voltam,
Ifjú koromban sok mindenre vágytam:
Szerettem volna tűzoltó lenni,
Jól keresni. Mindent megvenni.

Gyerekkori álmaim szertefoszlottak.
Szívemben már csak a jók vannak.
Várom a szabadságom napját,
Szívemnek be nem teljesült vágyát.

Lehettem volna orvos, életet mentek.
De ezek a tervek füstbe mentek.
A
fővárosba
költözve
sok
embert
megismertem,
Így a középiskolát is gyorsan félretettem.

Igaz, már tűzoltó nem lehetek,
De a vágyaimért még sok mindent megtehetek.
Szeretnék jó ember lenni,
Sorstársaimon segíteni.

Jött a drog, a lopás, a hazudozás.
Szegény anyám! A sok kimaradás.
Anyám könyörögve kért a sok jóra,
Nem figyeltem én oda semmilyen szép szóra.

Tervem, hogy alapítványt vezetek,
Sok rászoruló embert segítek.
Főleg a serdülő korosztályon segíteni,
Gyerekkori vágyukat teljesíteni.

Mire észbe kaptam, börtönbe kerültem.
Hosszú-hosszú éveket ültem.
Előadást tartottam a drog világáról,
Nem is szólt az életem semmi másról.

Legyen e vers példa mindenkinek,
Hogy milyen fontosak a be nem teljesített
évek.
A remény hal meg utoljára:
Mindenkinek teljesülhet szíve óhaja, vágya!

Remélem, szavaimat sokan meghallották.
A szabad életben ezt be is tartottak.

***
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Jelige: „Késő bánat” (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön)

***

Sebzett vad

Jelige: „Előzzük meg!” (Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Solt objektum)
Tanuljunk a rosszból!
Pirkad a hajnal, ereszkedik a köd,
nyílik a szemed, megint egy gondolat bököd.
Betörtek hozzád, egy áldozat lettél,
csak azt nem tudod, mi rosszat tettél.
Nem tettél te semmi rosszat,
csak Fortuna kegyetlen kerekén forgat!

hogy az igazi fenyegetésre nem készültél fel.
Menj! Szerezz társat, vegyél kutyát,
mert jön az igazi gonosz, aki nem ismeri a
tréfát.
Légy óvatos, most már ne mutasd a gyengéd,
és hidd el, ördögöd lesz, aki megvéd!

Se társad, se riasztód, se kutyád,
az emberből lett vadállat vadászik rád.
Hangoztatod vagyonod, mutatod a gyengéd, Ő
éhes, támad; jaj, nincs, aki megvéd!
Csalódott, részeg. Elkezdi, de meggondolja
magát,
elfut. Te felsóhajtasz: Ennyi volt. – Nahát!

Ha már kész vagy, bocsáss meg neki,
aki bánja már, és e sorokat papírra veti!
Megbűnhődte, hogy gyenge volt és félt,
Fortunk azért rá is csapást mért.
Tanultál belőle, tanult ő is.
Többet nem hibáztok. Ez biztos is.
(Erika néninek. Sajnálom!)

Nem büntetés volt ő, csak egy jel,

***
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Jelige: „Egység” (Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
Hajnali beszélgetés az Egységgel.
– Érzem, hogy sírni fogok, olyan erővel jár át az öröm és a hála, hogy láthatlak, Egység! Most,
hogy találkoztunk, rengeteg mondandóm és köszönnivalóm van a számodra.
– Nekem is van mondanivalóm a számodra, de hadd hallgassalak előbb végig.
– Mikor megláttam az arcod, egyszeriben minden érthetővé és világossá vált a szenvedéstől a
boldogságig. Most úgy érzem, minden eddigi szenvedésem a hiányod miatt született. Minden, mi
eddig szenvedés volt, az Egység hiányából született és táplálkozott. Erőnket nem akkor érezzük-e
megfogyatkozni, mikor elzártságot tapasztalunk? És nem akkor érzünk-e határtalan erőt, mikor a
természet közepén állva érezzük a fűből, fákból, patakokból, a széles látóhatárból, a végtelen égből
áradó teremtés-erőt? Nem akkor birtokoljuk-e a mindent betöltő erőt, mikor együtt lélegzünk a minket
körülvevő világossággal? És a depresszióst nem akkor hagyja-e el minden ereje, mikor úgy érzi, hogy
kapcsolata megszűnt mindennel, s végül mintha az összezsugorodott világával sem lenne kapcsolata?
Elhagyja őt akkor minden erő, minden lélegzet, ami a teremtésből árad. Egységre találunk, egységet
veszítünk.
Most, hogy itt állsz előttem, érzem, hogy az örömtől és a hálától könnyek folynak végig az
arcomon. Tudom, hogy nélküled minden halál, veled minden élet – s békés is vagyok, mert tudom,
hogy a pillanatot felidézve velem leszel bárhol és bármikor. S talán majd egyszer...
De engedd meg, hogy folytassam!
Mert érzem, hogy sírni fogok, olyan erővel jár át az öröm és a hála, hogy láthatlak, Egység!
Most úgy érzem, hogy minden eddigi rabság hiányod miatt született. Míg nem voltál itt, rettenetes volt
raboskodni önmagamban. Míg úgy éreztem, hogy apró életem a határ, addig életem folyamatos
szenvedés volt. Hát nem rabság-e saját jóllakottságunkért, saját magunk szórakoztatásáért, és saját
magunk meghatározásáért és feldíszítéséért küzdeni? Most, hogy itt vagy, pusztán jelenléted lefed
minden éhséget, minden hiábavalóságot, és én-díszítésemmel sem küzdök tovább. Most, hogy itt vagy,
nincs határom, és nem kell aggódnom a hátvonalon belül élők győzelméért. Érzem, hogy Te magad
vagy a győzelem, teljes vagy és szabad. Te vagy a szabadulásom önmagam rabságából.
De engedd meg, hogy folytassam!
Mert öröm és hála járja át mindenemet, hogy láthatlak. Most úgy érzem, hogy minden eddigi
félelem hiányod miatt született. Hát nem éppen az egység hiánya ad okot a gyanakvásra? Nem éppen
hiányod-e az, ami megfertőz és bepiszkol minden emberi kapcsolatot, és nem éppen hiányod miatt van
az, hogy egységre nem találva az emberek lépcsőfokokon szeretnének elhelyezkedni? Egyik a másik
fölé vagy alá?
Ha itt vagy, nem kell többé magamnak bajlódni azzal, hogy elhelyezzem életem résztvevőit és
önmagamat a végtelenben. Most minden a maga természetes helyére kerül: az egységbe, a szív
közepébe. Nincs többé érvényesülő és elnyomott, nincs többé segítő és kisegített, csak egység és
közös boldogság. És Te: mindenek körül, mindeneken túl és mindeneken át: Egység!
De engedd meg hogy folytassam!
Mert öröm és hála jár át, mert már tudom, veled születtem. Boldog gyerekkorom tudatlan
boldogsága voltál: a szeplőtlenség, a bizalom, az én-nélküliség, a szabadság, az oltalom, a világgallélegzés! Minden voltál nekem akkor. És már tudom, hogy fontos volt elveszítenem Téged, hogy most
velem született boldogságomat keresve, újra rád találva a boldogságom már tudatos, mindent betöltő
és hálával átitatott.
Többé nem taszítalak el magamtól, sem tévedés, sem illúzió kedvéért!
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Talán lenne egy szó, ami jobban kifejezné, és egyként kifejezné, hogy miért örülök neked, Egység,
hogy mit jelentesz számomra, de most nem jut eszembe ez a szó. Talán a legokosabb, ha most
csendben maradok és megkérlek, mondd el TE, amit szerettél volna.
– Amit mondani szerettem volna neked, gyermekem, hogy én jobban örülök neked és nagyobb
szükségem van rád, mint neked énrám. Haladjunk most csöndben, együtt, tovább!
***
Jelige: - (Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, 3-as objektum)

Egy csepp vágyakozás
***
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Jelige: „Áldás” (Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
Villamoson
Kapkodva szállt föl a villamosra, leroskadt az első adandó helyre. Az éjszakai villamos
néhány álmos utasa egy csapzott, ziháló férfira lehetett volna figyelmes, ha a fullasztó, nyári éjszaka
nem csigázta volna izzadt közönybe őket. A férfi agyában a kínzó gondolatok, mint felbolydult méhek
a kaptárban, úgy száguldoztak szerteszét, rendet rakni köztük egyelőre lehetetlennek tűnt.
Hatalmas szatyrát lábai közé szorította, és a sötétbe bámult. Néha a kimerültségtől leragadt a
szeme, de a szörnyű gondolatok újra és újra a felszínre vetették tudatát. „Ilyen könnyű egy életet
elvenni? Ilyen nehéz egy életet elvenni?” Ezen rágódott rettentő rémületében, mígnem verejtékes,
mély álomba merült.
Felkiáltva ébredt, amikor a végállomáson egy utas kedvesen megrázta a vállát. Másik
villamosra kellett szállnia, mivel szinte az egész városon át kellett vergődnie. Kifelé bámult, de befelé
látott.
Szinte gyerek volt még, amikor a kárpátaljai ruszin, ukrán, román, szlovák és magyar
gyerekekkel jutalomüdülésen vehetett részt az Artyekben, a gyönyörű, fekete-tengeri úttörőtáborban.
Több mint ötven éve történt. Élete első és eddigi egyetlen szerelme ott kezdődött. Olgát már a vonaton
kinézte magának, de megszólítani csak a tengerpart fövenyén merte. Az is csak amolyan megszólításféle volt, nagyon jellemző a fiú visszahúzódó lelkére: egymás mellett feküdtek a homokon, és
révetegen nézték a tovavitorlázó, habkönnyű bárányfelhőket. Egy andalító, kedves dal jutott eszébe,
azt kezdte dúdolni. Amikor elakadt, a lány bájos hangja folytatta. Önkéntelenül is egymásba fonódott
ártatlan tekintetük, és elmosolyodtak. Így kezdődött. Az élet mindent elsöprő, fájdalmasan könnyes,
megrázó és gyönyörűséges szerelemmel ajándékozta meg őket. Néhány év múlva összeházasodtak, de
szorgalmas munkájuk eredménye a szovjethatalom mindent elnyelő bugyraiban enyészett el.
Barátaik egy kiváló, magyarországi orvost ajánlottak, amikor látták, mennyire szenvednek
attól, hogy nincs gyermekük. Külföldi útra soha nem volt pénzük, de a rendszerváltás forgatagában kis
házukat eladva nagy kalandba fogtak. Átköltöztek Magyarországra. A férfi nem válogatott a
munkában. Olga kedves kis hajlékot varázsolt a városszéli házikóból. Bár idegenül érezték magukat a
forgatagban, úgy érezték, övék a világ. Az orvos bíztatta őket; egy híres természetgyógyász
ismerősével éppen egy újfajta szeren kísérleteztek. Ehhez kerestek vállalkozó szellemű párokat, ők
pedig szívesen vállalkoztak az ingyenes próbákra. A bíztató kezdet eredményei után azonban valami
olyasmi következett, ami minden résztvevő életét a szerencséből a szerencsétlenségbe taszította. Olga
szervezetében az egyik gyógynövény rejtélyes és végzetes allergiás reakciót váltott ki. Sajnos, mire ez
kiderült, a vizsgálatokra és a gyógykezelésre egy vagyont költöttek, házukat egy viskóra cserélték, de
Olga szervezete nemsokára feladta a küzdelmet.
A temetés utáni napok iszonytató ürességében a viskó falai vibrálva verték vissza a férfi
bánatba pácolt gondolatait. Magát hibáztatta, hogy nem figyelt föl idejében az asszonyra leselkedő
veszélyre, a kedélyében beállt változásokra, arra, hogy Olga bőre egyre reszelősebb, kezei megmegremegnek, és a számtalan aprócska jelre. Egyre őrjítőbb volt, hogy minden gondolat
megtöbbszörözve és egyre harsányabb, gonosz visszhangként tört utat a koponyájában, mintha egy
óriás hangszóró közepében ülne. Józanabb pillanataiban csodálkozva elmélkedett azon, hogyan
lehetséges, hogy a levegő a semmit őrjítő dübörgéssé szublimálja.
Néhány nap múlva elhatározta, hogy elhagyja rendkívül szegényesen berendezett hajlékát.
Nem túl messze tőlük, már a város határain túl, a patakparthoz közel, egy fákkal tarkított füves-bokros
területen, ahová semmilyen út nem vezetett, mészkőbe vájt üregeket talált. Néhány holmiját
áthurcolva berendezkedett az egyikben. Munkáját elvesztve kevéske tartalékából élt egy ideig. Bár
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soha nem volt túlságosan igényes étkezésére és ruházkodására, az addigi, asszonyi kezekre valló
külseje hervadozni kezdett. Ruhái, mint az őszi falevelek, lassacskán megfakultak és elhagyták őt.
Egy-két, biztosan felismert gyógynövényen túl más növényt még megfogni is félt az asszony halála
óta. Bögréjébe egy-két kakukkfűpamacsot, szurokfű-felhőt szórt; teákat ivott, étrendje pedig...
Fejedelmi ebédet csak néha-néha engedhetett meg magának, amikor sikerült egy fészekaljnyi
fácáncsibét befognia és megsütnie.
Ekkoriban határozta el, hogy a város másik végén próbál szerencsét. A hegyes-dombos-erdős
vidéken megfigyelte a kirándulók szokásait, de hasonszőrű hajléktalanokkal is összefutott néha-néha.
Őket mogorváknak és maguknak valónak tartotta.
Olykor-olykor elhagyott szatyrokat, táskákat talált némi készpénzzel, elemózsiával. Az erdei
szemetesek viszont bőségszarut jelentettek számára: félbeharapott zsömle, kiflivégek, fél alma,
lerágott csont és csip-csup ételek szinte mindegyikből bukkantak elő. Mivel emberekkel találkozni
már régen nem szeretett, örömet már csak a megtalált élelem és néhány tárgy jelentett. Nap közben lelt
kincseit világnagy utazószatyrába süllyesztette, és minden nap visszazötyögött rejtekhelyére.
Éjjelente gyakran bámulta a csillagokat, hallgatta a város távoli zaját, saját sorsán tűnődve.
Egy ilyen álmatlan éjszakán egy óriási hullócsillag közvetlen a feje fölött hasította ketté a bakacsinba
vont égboltot, mint egy szikrázó, elektromos kés. Dermedten bámulta a pillanatnyi csodát. Érezte,
hogy ez a kés a békét, mint durva vásznat éles reccsenéssel metszette ketté. Azonnal menekülnie kell,
– gondolta –, maga sem tudván, mi elől. Gondolatai mélységes bugyraiból szülőföldje bukkant fel, úgy
érezte, már csak ott talál vissza arra az útra, amelyről már csak halvány sejtelme volt, hogy létezik.
Több napnyi viszontagságos gyaloglás és néhány átszállással és leszállítással tarkított vonatozás végén
érkezett meg a határra.
Újra ébernek érezte megát, mint már olya rég, mintha egy végtelen álomból ébredt volna. Úgy
érezte, hogy odaát talán a rég elveszett életét találja majd. Még az örökre elveszettnek hitt
humorérzéke is visszatért egy pillanatra. „Az élethez kell egy kis Szerencsi” – mosolyodott el
magában, felidézve a régi reklámszöveget.
Valahogy át kell jutnia a Tiszán. Egy víz fölé hajló, óriási fűzfa korhadt öblében húzta meg
magát, onnan figyelte a szőke folyó barátságosan hömpölygő vizét. Néhány percig csupa fül és szem
volt. Sehol egy horgász, sehol egy határőr, egy teremtett lelket sem látott, csak néha reccsent feje
fölött egy-egy szürke gém.
Egy éles cippanással járó türkizkék villanás – az előtte elsuhanó jégmadár volt a jel. Halkan a vízbe
csobbant, és a túlsó part felé úszott. Mikor már az összes ruháját kicsavarva felöltözött a túlparton, és
már-már maga is elhitte, hogy otthon van, két darabont nagyságú keki ruhás lépett elő az egyik nyárfa
mögül. Egyikőjük rárivallt:
– Sztoj!
Az éjszakát a határőrség fogdáján töltötte vizes ruhájában dideregve. Szíve hatalmas, jégcsap
formájú szomorúsággá vált.
Már nem érzett semmit, amikor néhány év múlva a budapesti börtönből újra a városszéli ürege
felé botorkált. Maga sem tudta, mennyi idő telt el, amikor megint a hegyekben találta magát. Már csak
a madarakat, a fák susogását és a félig telt szemetesek valóságát értette.
Undorral vegyes közönye azt súgta, este induljon vissza vackára. Lassú, vánszorgó léptekkel
haladt a fák között a villamosmegálló felé, amikor egy fekete látomás toppant elé az erdei ösvényen.
– Pajtás... – próbálta megszólítani az idegen. A férfi rémületében világnagy utazószatyrával az
idegen fejére sújtott, aki hátratántorodva elvágódott. A sötétben csak egy reccsenéssel vegyes
koppanást lehetett hallani. Iszonyatos rémülettel hallgatózott a semmibe, csak a saját szívét hallotta
kalapálni.
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Rohanni kezdett a megálló felé, és kapkodva szállt föl a villamosra. Leroskadt az első adandó
helyre. Az éjszakai villamos néhány álmos utasa egy csapzott, ziháló férfira lehetett volna figyelmes,
ha a fullasztó, nyári éjszaka nem csigázta volna izzadt közönybe őket.
A rendőrőrsön, ahová bevánszorgott, már szólni sem tudott, csak biccentésekkel és
taglejtésekkel tudatta, mi történt.
Másnap az őrnagy, aki kihallgatta, egy olyan embert látott maga előtt, akiben már csak
pislákolt az élet. Kriminálpszichológus barátjától, akivel teniszezni szokott, sok esetet hallott már, de
ilyenre nem talált példát. Aznap este érdekes dolgokat tudott meg azokról az emberekről, akik a bűnt
elsősorban magukkal szemben követik el azzal, hogy a rég elfojtott traumákat nem beszélik ki, befelé
fordulók lesznek, és tudatlanul, akaratlanul saját lelküket ölik meg a beléjük nevelt végtelen
diszkrécióval vagy a genetikailag hozott introvertáltsággal. Visszavezetni őket az életbe rendkívül
nehéz, szinte lehetetlen, de az első lépcső mindenképpen a rég eltemetett, rettenetes emlék feltárása,
megfogalmazása. Mivel az őrnagyot érdekelte a férfi állapota, mindent megoldani akaró elméje
próbálta elképzelni, mivel lehetne a férfit szóra bírni.
Születési helyét és idejét töprengve fürkészte egy darabig, majd hirtelen ötlettől vezérelve
előkapott egy térképet, amin beazonosította a helyet. Domborzati térképen is ellenőrizte, és
megállapította, hogy az Észak-keleti Kárpátok egy falujában, az Iza-patak partján nevelkedett.
Magában megborzongott, jóleső, rég elmúlt képeket vetített lelki szemei elé az emlékezet.
Diákkorában a vizsgaidőszakokat követő szüneteket jó barátjával az erdélyi hegyekben töltötte,
illatozó, virágos réten felállított boronaházban – melyet Áprily Lajos egy 1902-es versében is
megörökített – egy csilingelve csörgedező csermely partján, minden lakott helytől igen távol. Csak
nagyritkán futottak össze egy-két baráberrel, szénagyűjtővel, pásztorral. Barlangokba, szirtekre
másztak, jégzsombolyokat fedeztek fel, faúsztató alagutakba merészkedtek... Igazi, szabad életük volt.
Ilyennek képzelte azt a tájat is, amiben a szinte néma, hajléktalan férfi nevelkedett.
Próbaképpen egy diavetítést állított össze, és másnap délután egy elsötétített szobában együtt
nézték a férfival. A férfin látszott, hogy örül, néha egy-egy vidám „ühüm” hagyta el a száját. Egy
képnél azonban mozdulatlanná merevedett, lassan előredőlt, és szűk pupillával, hosszasan vizslatta a
képet. Az őrnagy nem nyomta meg a távirányító gombját, látta, hogy a férfit kulcsinger érte.
Lélegzetet venni is alig mert, nem akarta a férfi érzelmeit és gondolatait megzavarni, hagyta saját
mellében hömpölyögni és kiáradni a férfi lelkét. Egyszer csak kövér könnycsepp jelent meg a férfi
szemében, majd áradó patakként tört elő emlékei rég lezárt páncélja alól a bánat és a szomorúság.
A képen egy folyócska látszott, nyári verőfényben a kéklő hegyek ölében; szikrázóan fehér
sziklákkal teleszórt medrében virgoncan futott végállomása felé. A folyócska fölött egy köteleken
függő gyaloghíd ívelt át.
Egy negyedóra múlva a férfi alig hallhatóan megszólalt. Az őrnagy minden idegszálával
figyelt, nehogy egyetlen hangfoszlányt is elmulasszon.
„A kolhoz mellett egy kis háztáji földecskét is kaszáltunk a patak melletti meredek
hegyoldalon. A szénát kalákában hordtuk le: nagyapám, apám, én, testvéreim és a ruszin szomszédok.
Nagyapám mindig mondta, hogy a ruszinok és a magyarok régi jó barátok, Rákóczi idején együtt
harcoltak a szabadságért. A legtöbb házban a Lenin-kép mellett a fejedelem képe is ott függött a falon.
Egyik alkalommal már a patakparti útra szánkáztuk a szénát, a szekerek is majdnem meg voltak rakva.
A lovak toporzékolva gondoltak a hamarosan csánkjukig érő, hűsítő vízre. Ekkor néhány gyerekkel
előreszaladtunk a függőhídig. Mindenki csak asszonyvallatónak nevezte a kötélhidat, amelyen egymás
mellett egyszerre két ember nem is fért el. Az öregek tréfálva mesélték, hogy a nagy háborúból
hazatérő bakák a hídra terelték asszonyaikat, majd a két végén kezdték ingatni azt. A
kapaszkodókötelet markoló asszonyok vallottak: ki mit csinált, esetleg kivel volt, amíg uruk távol volt.
Szóval, ezt kezdtük játszani a kis Verácskával, amikor egyik barátomat megszúrta egy darázs, és
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ijedtében nagyot rántott a kötélen. Verácska kicsi keze közül kicsúszott a kötél, és a vízbe esett. A
gyors sodrású, kristálytiszta víz azonnal elragadta, és a sziklák közt ide-oda vágódott. Mi rémülten
rohantunk utána a parton, kiabáltunk a gázló felé, hogy segítsenek. Mire odaértünk, Verácska kicsi
teste a szekerek mellett feküdt. Fehér arcocskáján már nem volt félelem, sírva meredtünk testére.
Egész belsőmben remegtem, annyira féltem. Rettenetesen bűnösnek éreztem magam, hogy nem
tudtam segíteni, vagy megelőzni a bajt. Attól a naptól kezdve sokkal többet dolgoztam és sokkal
kevesebben beszéltem.”
Az utolsó mondat kacskaringózva enyészett el a kis terem falai között, az őrnagy pedig
hosszasan tűnődött az emberi sorsok kiszámíthatatlanságán és a véletlenek végtelenségén.
***
Jelige: „Tanulság” (Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet)

Ezerarcú bűn
***
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Jelige: „Áldozatok vagyunk” (Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
Szégyen

Sötét felhők

Látjátok-e, hogy mit tesztek?
Árulás, csalás, gyilkosság, lopás.
Az ember az embertől reszket:
Ezzel fejünkre száll a rontás.

Minden reggel felkel a Nap,
Mégsem kíséri őt az áldott fény.
Diadalmenetet jár a sötét had,
A világot felfalta a démoni lény.

Megbánás? Lelkiismeret? Már a múlté?
Mélyebbre süllyedni ennél nem lehet.
Úgy hiszitek: minden a magatoké.
Ti elvadult, ostoba, sóvár emberek.

Az égről kihunytak az ősi tüzek,
Mintha soha nem is lettek volna.
A másodpercek csak fájdalmat szülnek,
Mi valaha szép volt, el lett bontva.

Fáj-e nekem, hogy embernek szültek?
Szavakkal azt elmondani nem tudom.
Inkább lennék disznó, kit vadászok űznek.
Átkozott legyen, ki a világra hozott.

Állott levegőt kavar a langyos szél,
Vicsorogva süvít keresztül a tájon.
Minden halott, az is, mi még él.
Az utolsók is elpusztulnak lassan s fájón.

Imádkoztok-e, hogy eltűnjünk végleg?
Ezt nagyjából többször is kérem.
Nekünk nem való az élet.
Pokol lesz embereknek az Éden.

Gonosz kezébe a hatalmat mi adtuk.
Mocskos fejére fekete koronát tettünk.
S most ő uralkodik rajtunk,
Saját otthonunkban rabszolgák lettünk.

S majdan jön egy más baj,
Ki megbecsüli azt, mit kapott.
Hol nem lesz ennyi nagy baj,
S az élet új esélyhez jutott.

Minden reggel felkel a Nap,
Mégsem kíséri az áldott fény,
Az égre sötét felhők borultak.
Számunkra elveszett minden remény?
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Egyedül magammal
Te hívod magadat hatalmasnak?
Hát tudd meg: szánalmas vagy.

Egyedül csak magamat ismerem.
Egyedül csak magamat ölelem.
Magammal vagyok jóban-rosszban,
Életemet élem szürkén, magányosan.

Pedig te tudod, milyen magányosan,
Te nyomorult, bukott angyal.
Légy átkozott, ha itt hagysz,
Életet, remélem, sohasem kapsz.

Körbenézek az üres, néma rónaságon,
Egyedüli száraz kóróként a Hortobágyon.
A szél már elköltözött régen

A Pokol sötétjében kószálsz egyedül.
Önmagától soha nem menekül.
Végtelen remény egy kis társaságra,
Kopott foltot a hézagos zsákra.

Ember nélküli végtelen táj.
Sújtson le fejemre végre a halál.
Könyörgök hozzád, áldott, gyönyörű elmúlás,
Ne légy tovább, csak kellemes látomás.

Tudod mit? Már ne is gyere!
A kárhozat bugyraiban egyen meg a fene.
Én meg itt magányosan a fényen
Elücsörög a hálátlan, hiú reményen.

Szedd a bátorságodat, te gyáva.
Gyere ide az üres rónaságba.
Atomjaira szakítsd szét testem.
Már távozna meggyötört lelkem.

Nem adom meg azt az örömöt,
Hogy elkeseredésemben hozzád könyörgök.
Lelkem többet ér betegen, nyomorultan,
Minthogy egy áruló kezébe adjam.

Vagy már rád sem lehet számítani?
Megcsaltál? S itt hagysz lassan rohadni?

***
Jelige: „Kerítés” (Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
A valóság is illúzió
A valóság is illúzió,
Ha nem veszed komolyan, az a konklúzió:
Csak annyit ér, mint a mérgezett alma,
Mint a madárnak az arany kalicka.
Tavaszi szél vizet áraszt,
Minden ember sorsot választ.
Színház az egész világ,
Na de hagyjuk már a komédiát.
Ez az álom csak akkor ér véget,
Ha felébredsz és a tükörben nézed:
Rád vánszorgott az évek sora,
Rossz voltál, vagy egy szent ostoba.
***
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Jelige: „Bobby 88” (Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet)

A vörös hajú nő

***
Jelige: „Bőrtön” (Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
A Bánat és a Szómorúság és Szenvedés a Büneimért1
Köszönöm önöknek hogy ere van lehetöség mert soha se öntöttem ki a Lelkemet most ezel a
segidségel megtehetem nagyón Szomórú ez a kis köny igy szeretem volna leirni visza emlékesztem
mindenre mos elgondolkosztam, igen a Tiszteséges munka nagyón fóntos mindenhez értek hisz
megtanitott a Mamám és RáJőttem csak ha Tiszteséges munkával dolgózom akor nem vagyok
megpecsételve a Bőrtönel én ugy gondolom sokat válgosztattot a Börtön rajtam soha se voltam - de ez
egy Tanúlcság nekem iben a Kiskönyvben van az Élettem sólsa sohase gondoltam volna hogy egyser
még leirhatom főleg a Börtömben. én Köszönöm és Szeretnék Bármijen munkát válalni mert
mindinhez van Türelmem csak sajnos rósz emberek Társaságában voltam. enyitt Tudok ilni de egy
versel kezdödik az Életem ezel lezárnám és mégecer Köszönöm mert kitudták Belölem a múltatt
hózni.
Az Életem elkezdése
A gondólatom most nagyon nehéz fáj! minden most kiszálnék a Bánatom elől de istenem! mit Tegyek
Tégy Te igaságott odafent hisz Telátod a Szenvedésem! Bezárt falak kőszt vagyok és csak
gondólkozóm hisz úgy érzem elszál az erőm! mit is Tehetnék imádkozom Tekincs rám! mert Bünös
emberként vagyok itt hisz ez Bün. de most sir a szivem mert nem Lehetek azok mellet kiket Szeretek.
ezért Úram segics minket eben a szűkös Bezárt helyen hogy mihamarabb Szabadúljúnk és Büneinket
Bocsázsd meg. Szorúl a Szivem hisz kinek móngyam el az Egész Élettem csak Leirni Tudom hisz már
nics eröm elmóndani sem!
AZ Életem Története Pici Koromtól és Böntettésem a Bőrtön Lett
"1"
1

Szerkesztői megjegyzés: a szerző eredetei sorai olvashatók.
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Amikor Pici voltam Talán 1 éves a mamám Nevelt mert Anyám eldóbot 3 vagyúnk a 2 lány
Testvéremnek egy Apjúk van és nekem is más de nem ismertűk egymást engem a Mamám hordót
ovoda iskola nagyón Szegényesen nevelt a nyugdijából, és amitt dolgózott házaknál 2 éltűk Szabolcs
Szakmár Bereg megyében elmesélte egy idő után mikor már Talán 5 éves Lehetem hogy mitt csinált
velem anyám és mért az ő kezében kerűltem a vizben dobott a Mamám megmentett Korházba
kerűltem de akor se Láttam Anyámat mert Bese jőtt hozám najiv voltam Buta Kislány.- - - "2"
a Mamám megtanittot főzni mósni és hogy hogyan kell viselkednem már nagyón
Beteg volt 67 éves de engem akor se kelesett senki Teltek múltak az idők. Nekem kellet elmennem
Mátészalkára a gyógyszerjait Kiváltanom 11 éves voltam már mikor ecer csak Befogták a számat 5
férfi és összekötözve Bedóbtak az autóban és a 17 Kerűledben vittek el nagyón megvertek mert
Kényszerítetek. ojan dólgokra amit nem kellet volna, levágák a hajam amitt a Mamám Ápólt és a
Térdemig ért egy kardal adtak a Kezemben ovszert, amitt aszt hittem Rágó én nem mentem el
Szexúálisan Dolgózni - - ...
"3"
Ezért viszavittek a Lakázsban megeröszakóltak mind az 5en a Lányságomat ők vették el ezútán Bele
vágták a lábamban a kardót ami még midnig Lácik és SZórtak Bele sót nem mozdólhatott meg a
Lábam mert akor levágák volna nagyon erös kislyán voltam a jóisten velem volt ezútán ők elmentek és
a vérben voltam hiában kiabáltam senkise segittet. Volt egy ablak én azón kimásztam és Láttam megy
egy Busz. Látták fútok megált és főlSzáltam rá, de azónal hivták a mentőtt, és elvittek 2 percen múlt
az élettem Túl sok vért vesztetem
"4"
a Mamámat értesitteték mitörtént mert ő meg várta a Beteg fontos gyógyszerjaitt. és mikor meghallóta.
mitörtént mégjóban ráteltözött. a hallál! már éreszte előtte is. engem haza vittek a Mamámhóz és
mikor megláttot rövid hajal és hogy elvették a Szűzességem nagyón sirt aszt mónta eszt már nem éli
túl! elkesztem neki másnap főzni de ő már hallót volt de én aszt hittem alszik vittem neki Kaját és nem
Kellt fől én kiabáltam Édes Mamám kelj fől hisz milesz velem.. ... ...
"5"
nem Birtam a fájdalmat - jőtt Anyám ecer csak én kiabáltam engem nem viszel sehóva hisz nem
neveltél csak a Temetésre jőtt el én elszőktem ucásztam sirtam zókogtam letérdeltem és Könyrögtem,
isten felé mitt Tegyek egy Bácsi Befógadott akinek egy Preszója volt ő főlkarólt engem és elkesztem
egy Nájk Klóba dolgózni. Teltek multak az évek mikor öszejőttem egy Táborfalvai emberel és 18
évesen Szűltem az elsö Kislányom aki most 14 éves de ettől az embertől 5 gyermekem Szűlettet. de
Sajnos ő Nagyon megvert
"6"
iszákos Alkoholista Drogos volt de én Szeretem mert a Szeretettem mindig nagy volt és egy éjel
eljőttem nem Birtam elviselni és ezek útán egy Bizonyos évek után Bizonyos évek után Celldömölkre
kerűltem egy jó családban ott senkise Bántott én Tartottam el őkett és szűlettet 3 szép gyermekem. de
Sajnós ők végettűk Bekerűltem a Börtönben drogos álapodban elkövettem egy Rablást én egyedűl
elvittem a Balhét. és amióta a Börtönben vagyok se a gyerekeimet nem látam se nem Támóganak
engem márcsak a gyerekeim éltettnek. az ad ERŐT.
"7"
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minden versett Tudok a saját gondolataimból
Bűn az Élett de meghalni félek
"8"
Ez az Élettem mindig Titok volt de megbántam mindent megtanitott a Bezárcság a Börtön
gondolkózni. de Sajnos senkise veszi észre itt is szenvedek mert kicsinálnak Teljesen és most a
munkám volt ami öszeszedett engem de eszt is elveték Tőlem és Rabók mert lelkileg Szihésen
kicsináltak ezekett Gyürtem magamba, sokáig örűlök hogy van rá Lehetöség leirni megkönyebűltem
és megtanúltam nem Lehetek najiv Befojásóló.
"9"
Ez a Bünöm hisz most megtanitott hogy Tiszteségel dolgózni Kincs és eszt is fogom Teni csak.
Szomórú vagyok szeretett hiányom van ugy érzem sokszor öszeróskadok Szégeltem Leirni de
köszönöm önöknek hogy ere is von Lehetöség. Sajnos most nemdolgózom mert ez az Elenségeim
hibája de igaság Lesz
***
Jelige: „Lecsó” (Szegedi Fegyház és Börtön)
A nevem
A nevem XD 6368.
Nem Gábor, Géza vagy Tiborc.
És így kiáltok, ha kell.

Szemem messzire néz
Szemem messzire néz, ülök.
Gondjaim közt feszülök.
Rajtam az évek béklyója.

Reggel a munkába menet;
XD, nevemre a felelet
és megszámolják a fejemet.

A spejz örömét élveztem.
Mobilon kicsit beszéltem,
Rövid hajam kurtították.

Aztán ha csomag jött,
68-at éppen nyögök,
És loholok érte.

Hová tegyem tűnt napjaim,
rendetlen, szétszórt kacatjaim?
Nincs semmim és mindenem van.

Az orvosnál fürdőért esdek:
Nevem helyett így jelentek.
Fürdőt aztán csellel szerzek.

Csak sodor az ár és hagyom
csak vigyen, rengeteg napom
engedi, legyenek terveim.

Beszélőre ha terelnek,
Pőrére vetkőzöm ezeknek,
Kik számot-nevet egyeztetnek.

Kanyargós utak, ösvények,
Kincses álmai egy fösvénynek,
Lábaim rájuk lelnek.

Bármi van, ez vagyok: én.
Nem mondom túl büszkén,
De vagyok, ez vagyok.

Bármit teszek, az már jó. Nosza!
Kell nekem a jövő pátosza,
Ziháló lélegzetem elcsitul.

Ha majd kijutok a gödörből
és meghallom akárkitől
a nevem: félek, ezt felelem.
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a rabot, aki kijárta
iskoláit a világnak.

Hol vagyok?

Alig füves két méter és kőfal,
Megtorpan ott a tekintet,
A toronyban figyelő van,
Árva sorsunkra legyintget.

Itt minden falat ízetlen,
Minden lélegzet életlen,
Tömör gondok, hosszú árnyak.
Lógó kezek, feszes tarkók,
Tar fejek és hosszú barkók,
Villanó lapocka-szárnyak.

Kopasz fák magasodnak a falon túl:
Integető kéz minden águk,
Szegett fejjel, csapatostul
sétálunk mi, mákvirágok.

Nehéz holmik, hosszú lépcsők,
Rángatózó, fáradt légcső,
Másodjára megtalálni.
Ugyanolyan koszban járni,
Cipősdoboz-szekrényt zárni,
A négy sarkot megszámlálni.

Csendes alkonyi fényben tükörképe
rezzen a kinti világnak:
Ólmos hidegség dülöngél,
A lelkek pihenni vágynak.

Hideg vasból vékony ablak,
Éjszaka a lázas rabnak
Álompárnán emlékfoszlány:
Olyan, amit rég kidobnál.
Ízlelgeti..., ki gondolná?
Rámosolygott egy pásztorlány.

Reggel
Apró zajokra ébredek nap mint nap.
A fejem szédeleg, hangokra hangok,
és lassan az ébrenlét hűvösét
érzem, az arcomra prüszköl a lég.

Zsibbadó karral öleli,
Fájdalmas álmot követi,
Fejét-lábát hányja-veti,
Pokrócából meleg szaglik,
Aztán csak úgy megvonaglik,
A világot kineveti.

Fázósan összehúzom egész magam,
Ma zokniban aludtam, féltem magam.
Szürke a hajnal, megfőzöm a kávét.
Az éjszakából itt ragadt egy árnyék.
Alig szivacsos ágyamon kucorgok,
A forró kávé és a nehéz kudarcok
emléke végleg fölébreszt a mára:
Kezemet kellene kulcsolnom imára.

A pocsolya
Óriási pocsolya terpeszkedik,
Végigér a fegyház udvarán,
Tört, téli fények reszketik,
Felszínén a szél gurigáz.

Minden nap nehéz, nehéz az Isten,
Kezem a bögrén fáradtan billen,
előrelöknek a napi rutinok,
vágyakat, álmokat messzire gurítok.

Körülötte kemény beton a járda,
Magas drótkerítés vigyázza

** *
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Jelige: „A megbánás és a megbocsátás” (Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet)

Megbocsátás
** *
Jelige: „Egri Bikavér” (Budapesti Fegyház és Börtön)
A bécsi fuvar, avagy egy újabb sikertelen, drogos sztori
Tamás éppen egy kis, vidéki, kátyúktól gazdagon tarkított úton tartott hazafelé egy péntek
délután. Nagy nap volt ez számára: ma tette le a jogosítványt kisgéphajóra! Valójában nem volt ez
olyan nagy dolog, de őt mégis feldobta a sikeres vizsga. Gondolatban már a vízen volt. amikor nem
azon agyalt, miféle hajót is szeretne, mi lenne az optimális választás. Egy sok lóerős? Külső motoros?
Dízel vagy benzines? Miközben ezen merengett vezetés közben, lenézett maga mellé és rápillantott a
telefonjára. Négy nem fogadott hívás.
– A fenébe! – gondolta.
A vizsga előtt lenémította a készüléket, és utána már más kötötte le, elfelejtette visszaállítani.
Lehúzódott az út szélére. Látta, hogy régi barátja, Peti kereste.
– Peti? De hát tegnap beszéltünk. – morfondírozott. – Mi lehet olyan fontos?
Úgy döntött, jobb, ha azonnal visszahívja.
– Szervusz, Peti! Most látom, kerestél. Képzeld, épp a környékeden járok. Ma volt a nagy nap.
Tudod, a vizs...
– Szia, Tomikám! – vágott közbe Péter. A hangja barátságos volt, mégis furcsa kimértség és
határozottság sugárzott belőle. – Itt vagy felém? Remek! Akkor akár be is ugorhatnál, hogy
személyesen beszéljünk.
– Valami baj van?
– Épp ellenkezőleg! Gyere, mindent elmondok!
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Tamás nem is gondolkozott többet, az első lehetőségnél száznyolcvan fokot vett, és mivel elég
közel volt, hamar meg is érkezett régi cimborájához. Miután bementek a házba, Tamás orrát
megcsapta az olyannyira ismerős illet. Nem ám valami finom ételé, vagy valami márkás, mainstream
parfümé, esetleg a nagyi almás pitéjéé. Ez bizony Cannabis sativa volt, és abból is az a szúrós fajta,
amelynek a szaga még a kevésbé értő orrok számára is összekeverhetetlen. Mert bizony itt kell
elmondjam, történetünk főszereplői nem egyszerű, hétköznapi emberek, hanem két (mellékállásban)
hobbikertész, aki a haszonnövények megválasztásánál nem szerénykedik. Bár ez nem teljesen igaz –
itt most fogalmazzunk megengedően. Furcsa hobbijuktól eltekintve teljesen átlagos fiatalok voltak ők.
Kicsapongásoktól, balhéktól és zűröktől mentesek.
Tomi épp a sikerét kezdte volna ecsetelni, de barátja gyorsan beléfojtotta a szót, jelezve, hogy
itt valami komolyabbról lesz szó, nem holmi könnyed csevejre invitálta magához.
– Mint tudod, tegnap közöltem, hogy Milánóba megyek focimeccsre, csak azt nem említettem,
hogy visszafelé beugrok Bécsbe vásárolni.
– Nem értem. Hogy jövök én ehhez?
– Hát úgy, hogy talán téged is érdekelhet. Nem sima boltba megyek, hanem a Bushba.
– Ahá... értem. – Tomi megvilágosodott.
Tudniillik a Bushdoctor, avagy, ahogy ők nevezték, a Bush egy kertészeti segédeszközöket
forgalmazó bolt. De nem az a nálunk jól ismert, OBI-s forma, hanem egy olyan fajta, ami pont a
profiljukba vágott.
– Azért hívtalak ide – folytatta Peti –, mivel én úgyis bemegyek visszafelé, gondoltam, ha te is
szeretnél onnan valamit, nekem olcsóbb az út, így mindenki jól jár. Beláthatod, ez egy win-winhelyzet.
Tomi elgondolkodott. Eddig mindig neten bonyolította az efféle üzelmeket, amivel nem volt
probléma, hiszen ezek bárki számára megrendelhető, legális termékek. Nem is volt soha semmilyen
malőr. Viszont ebben sem talált semmi kivetnivalót.
– Bécsben megvenni ezeket a dolgokat, egy másik országban, egy másik személy által? Ez
talán még a netes megrendelésnél is tisztább és követhetetlenebb.
Nem is agyalt tovább, egy mondatban rábeszélte saját magát, s így nem is volt szükség további
győzködésre. Mindent meghánytak-vetettek, megegyeztek, utána teljesen átlagos dolgokról csevegtek.
Majd az éjszaka közeledtével Tomi jelezte, itt az idő, ideje mennie.
A hétvége Tomi számára eseménytelenül telt, leginkább a világhalót bújta, ladikokat keresve,
terveket szövögetve.
Aztán eljött az idő. Peti érkezésének, illetve a beszerzés napja. Tomi furcsállta, hogy elment
már az egész délelőtt, és még mindig semmi hír. Úgy beszélték meg, hogy amint a kollega áttér
Ausztriába, csörgeti őt, de ez idáig semmi. Délután három felé járt, amikor Tamás – aki addigra már
elég feszült volt emiatt – nem bírta tovább, és úgy döntött, felhívja barátját. És ekkor jött a
meglepetés!
Hosszú sípszó után szünet, majd a hangposta gépies hangja, hogy hagyhat üzenetet.
– De hát mi a fene lehet vele? – gondolkodott hangosan Tomi. – Már ért ott kellene lennie,
nemhogy Ausztriában, hanem Bécs belvárosban!
Tomi nem tudhatta, de Peti megcsúszott, nem kicsit, nagyon. Hab a tortán, hogy út közben
még a töltőjét is elhagyta. De volt ám nagyobb baj is. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy ekkor már rég
szar volt a palacsintában. Ugyanis, bár történetünk főhősei nem sejtették, de Peti már jóval korábban
felkeltette a hatóságok figyelmét, így az utazással egybekötött shoppingolás nem csak kettejük piszkos
kis titka volt, hanem egy komplett rendőrőrs is osztozott rajta. Petit ekkor már rég figyelték. És ha ez
nem lett volna elég, a hétvége alatt, amikor szólt egy haverjának, hogy sietnie kell majd, hogy a
menetrend szerinti öntözést elvégezze, az végleg feltette az i-re a pontot. Nem tudták, de ezen a
ponton sorsuk már megpecsételődött.
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Majd megtörtént a dolog: Peti jelentkezett.
– Na, szia, tesókám! – Zavart és kapkodó volt. – Képzeld, a telóm töltőjét, a kabátomat, a bolti
címeket, egy csomó mindent ott felejtettem Olaszországban. Ezt a mobilt is nagy nehezen kértem. Már
mindjárt fél hat, a bolt hatkor zár, nekem nincs meg a pontos cím és, és egy kummát sem beszélek
németül. Kész káosz! Segítség kellene. Itt keringek, és mindjárt kifutunk az időből... – majd csönd.
Megszakadt.
– Mi van?! Mi az Isten van ezzel az emberrel? De hiszen ő mondta, hogy így minden
egyszerűbb lesz, most meg bénázik és lekési a vásárlást...! – kelt ki magából Tomi.
Most már rettentően ideges volt a barátja szerencsétlenkedése miatt. Ha megrendelte volna,
már rég itt lenne minden. Ehelyett most még csak vissza sem tud szólni, hogy dugába dőlt-e a terv,
vagy sikerült a művelet. További gyötrelmes órák következtek. Eredeti terv szerint Petinek este kilenctíz felé itthon kellett volna lennie. Most pedig csak a bizonytalanság. Jóval később jött az újabb
telefon:
– Siker! Megoldottam. A telóm csak most tudtam itt, a kúton tölteni, és nem sokkal ezelőtt
még a benzinem is kifogyott. Most fogok kannával visszagyalogolni, vagy négy kilométert, a
megpakolt kocsihoz. Úgyhogy sokat kések, mert még a Dunántúlon vagyok.
Szerintem ez volt az a pont, ahol a rendőrőrsön hatalmas kacagásban törhettek ki.
– Ekkora pancsert! Csoda, hogy eddig nem bukott le!
De hát, ugye, ismerjük azt a bizonyos mondást a korsóról és a kútról.
Tomi akkorra már álmos volt, lehetett vagy tíz óra is. Belefáradt. Úgy gondolta, ez egy rossz
vicc. Elaludt, és akkor még csak nem is sejthette, hogy ez az utolsó éjszakája otthon. S bár nem egy
idilli este, ez is hogy fog hiányozni neki a későbbiekben.
Hajnali két óra, hangos dörömbölés.
– Itt a rendőrség! Nyissa ki, majd feltartott kezekkel jöjjön elő!
Tomi először nem is tudta, hogy álmodik-e, vagy ébren van. Még kómás volt. De aztán egy
varázsütésre, egy nagyon elfuserált varázsütésre rájött, hogy ő bizony nagyon is ébren van, és ez a
zord valóság. A korsó eltörött... Régebben is álmodott már hasonlót nem egyszer, de valahogy az
mindig más volt. Az álmokban mindig megérezte, hogy az nem a valóság, valami nincs rendben, és ha
erősen koncentrált arra, hogy kinyissa a szemét, akkor felébredt, és a lidércnyomás egy pillanat alatt
megszűnt. Most is ezzel próbálkozott, de tudta, ez most nem fog bejönni. Ebből nem lehet felébredni.
Úgy tett, ahogy a rendőrök utasították, akik azonnal a földre teperték. Ekkorra már a testén is érezte,
ez bizony véresen komoly! Végighúzták a flaszteron, megbilincselték, majd kényelmesen, nem
kapkodva egy idő után leszálltak róla. Cikáztak a gondolatok a fejében. Egyszerűen nem volt képes
elfogadni a valóságot, pedig az tántoríthatatlanul ott tornyosult fölötte, csakúgy, mint a gúnyos és
kárörvendő arcok.
– Most megvagy, te kis köcsög! Egy darabig még nem kell programot csinálnod, majd mások
csinálnak neked. Ezt beszoptad!
Sokkoló volt számára a felismerés, hogy mostantól teljesen megváltozik az élete. Az, hogy a
háttérben milyen szálak mozogtak, miként történt a bukás és hogy mi lett a vég, mi lett a cimborájával,
a legkevésbé sem érdekelte.
És hogy mi történt eztán, ezt most én sem fogom megosztani veletek, mert ez egy hosszú
sztori igencsak apró szelete.
***
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Jelige: „B-King” (Szegedi Fegyház és Börtön)

Ó-men

***
Jelige: „Számadás magamnak” (Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
Számadás
Számot kéne adnom.
De kivel kell elszámolnom?
Anyámmal? Ki szeret és félt?
Neki jólétem is elég.

Drága Édesanyám!
A jólét nekem még kijár.
Istenem! Fél életem nem!
Segíts meg földi életemben!

Istennek tartozom?
Életemmel is, jól tudom.
bár azt kérnéd tőlem, Uram!
Fél életem minek adjam?

Szegény Bántottaim!
Nektek adni... nincsen semmim.
Sőt! Még én kérek tőletek:
őszintén bocsássatok meg!

Akiknek ártottam,
Mindenemet odadobjam?
Tolószék és pelenka...
ezektől mind megnyugodna.

Számot kéne adnom.
Magammal kell számolnom.
Elfogadni bűnöm bérét.
Földi létem lenne csak szép!

***
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Jelige: „Ismeretlen vizeken” (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön)
Élettörténetek - Hajléktalanság
Mit gondol az ember, egy egyszerű átlagpolgár egy hajléktalanról? Többnyire semmi
pozitívat, hiszen az nem ő. Az – mert őt a társadalomnak legalább a fele már nem is tartja embernek –
csupán egy koszos, naphosszat részeg, büdös, élő roncs, esetleg még veszélyes is, mert nincs semmije,
így aztán mit is veszíthetne, ha megver, mert nem adtam egy százast a borára, vagy nem kapott egy
szál cigit, reggel óta nem gyújtott rá. És ha megver, még ő jár majd jól, ha elviszik a rendőrök, mert
kap ételt és italt, lesz hol aludnia, nem lesz gondja a hidegre.
És valóban, vannak, akik minden mindegy alapon a gödörbe esve is tovább süllyednek. De
sokan vannak, akiktől nincs félnivalónk, úgyszólván barátságosak. Sőt, talán el sem hiszi a Kedves
Olvasó, de még olyanok is akadnak eme csúf, semmirekellő orkok között, akik maguk választják ezt
az életet, pedig nincsenek rászorulva, aztán visszamennek a jólétbe, mert megtehetik, van hova
hazamenniük. Eltelik néhány hónap, aztán rohannak vissza a mélybe.
Miért? Sok oka lehet, azt hiszem, egyvalami mégis közös ezekben az emberekben. Mind
menekülnek. És mégis hova? – tehetjük fel a kérdést kikerekedett szemekkel, mert, ugye, legyen az
csak egy viskó, már akkor is egy biztos lakhatás, noha komfort terén hagyhat, és bizonyára hagy is
némi kívánnivalót maga után, akkor is egy biztos pont, az utcán pedig még ennyire sem számíthatunk.
Akkor miért, mégis miért adná fel valaki a biztonságot nyújtó vackát?
A szabadság miatt. Én legalábbis ezért tettem. Apám még magát sem tudta mindig ellátni, nem
hogy engem, így aztán rendre visszakerültem a nagyszüleimhez, ahol megvolt szinte mindenem: saját
szoba, tévé, internet, étel, ital, tiszta ruha... Csak egy probléma volt, hogy éppen nyakig voltam a
kamaszkorban. Ha valaki esetleg nem tudná, neki elmondom, ebben az életszakaszban vagyunk a
legkevésbé képesek tolerálni a szabályokat. Én pár hónapig tudtam tűrni olyan dolgokat, hogy este
hétkor legyek otthon, mert hova tud menni egy 16-17 éves fiú nyáron, este hét után, télen meg még
hétig se legyek kint, mert ötkor már sötét van. Ezek a problémák a generációs különbségekből
fakadtak, és megfojtottak egy kíváncsi tinédzsert. Most, mikor ezt írom, újra felelevenül az „ebből
szabadulni kell, vagy megfulladok!”-érzés. Ilyenkor fogtam magam, és már indultam is az öt
kilométerre lévő városba, egyszer busszal, máskor stoppal. Stoppolni imádtam, leghosszabb utam
Veszprém és Győr nyolcvan kilométeres távja volt.
Hajléktalan időszakaimat általában Veszprémben töltöttem, de voltam Budapesten,
Balatonfüreden, és Németországban is volt szerencsém elkalandozni. Talán felmerül a kérdés, hogy
tudtam ezt a züllöttséget művelni ott, ahol élek, biztosan sok volt az ismerős. Valóban sok volt az
ismerős, de határtalan szabadsággal rendelkeztem, és ezt akkor mindennél többre tartottam. Az
igényeimet a minimumra csökkentettem, ami kimerült folyadékban és táplálékban. Eleinte ezeket
onnan szereztem be, ahonnan a legkönnyebb volt. Vizet áruházi vécékben ittam a csapból, vagy a piaci
virágos csapjánál oltottam a szomjamat, de olykor, jobb híján a város közepén fakadó patak is
elfogadható lehetőségnek számított.
Ételt a nagy, zöld ételhordókból, a szerencse közreműködésével szereztünk. Nagy, zöld
ételhordónak a lakótelepi kukákat hívtuk. Első alkalommal nehezen akarta befogadni a gyomrom a
kukázott ételt, de minél jobb kaják kerültek elő (rántott hús, krémes sütemény, különböző, egyébként
kedvelt ételek) annál könnyebben vettem ezt az akadályt. Ezeket valódi hajléktalanok, akik nem
szállókon, hanem az utcán élnek, tényleg így csinálják, nekem is ők tanították.
Aztán a közvetett kielégített szükségletek, az életben maradás szintén gyakori formája, vagyis
amikor kéregetünk. Rá kellett jönnöm, hogy szóban én nem igazán rendelkezem jó kommunikatív
képességekkel, ráadásul így oda kell menni az emberekhez, rájuk kell nézni és látják az arcomat,
hozzájuk kell szólni, és ez nem nagyon feküdt nekem.
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Kerestem egy forgalmas csomópontot, ahová leülhettem, és jobb híján egy kartonlapra írtam
rá, hogy Budapesten lakom, vonatjegyre gyűjtök. Ezt akkor találtam ki, mikor először akartam Pestre
menni, és nem tudtam, hogy a vonatra jegy nélkül is fel lehet szállni. Amikor megtudtam, addigra már
sokat blicceltem, később nagyanyám elárulta, összesen kb. százezer forintot fizetett ki utánam, mert
hozzájuk mentek a csekkek. Ezzel a kéregetési módszerrel egy ideig elvoltam, de nem volt a legjobb,
egy hét után már kezdtek gyanakodni az emberek a kartonon álló szöveg hitelességével kapcsolatban.
E téren az igazi nagy áttörést akkor értem el, amikor betöltöttem a tizennyolcat. Így már nem kellett
félnem attól, hogy belém kötnek a gyermekvédelmisek, és gátlástalanul kihasználtam az emberek
gyenge pontjait. Ha az ember odamegy valakihez, és ételt kér, nagy eséllyel kapni is fog. Ezzel a
táblázós technikával sokkal nagyobb tömeget fedtem le, és nem kellett hozzá semmit csinálnom.
Azt írtam a táblára, éhes vagyok, kérem, segítsenek. Ezzel az egyszerű, de nagyon hatásos
furfanggal óránként átlagosan háromezer forintot könyvelhettem el, és emellett annyi ételt, hogy
sokszor hárman egy délután alatt sem tudtuk megenni. A zsemlétől, a felvágottól elkezdve a kakaós
csigán át a kilós kenyér, kókuszkocka, zacskós tej, rántott húsos szendvics, gyros tál, gyümölcs, szinte
minden szerepelt az étlapon.
Nagyon könnyen kitermelhető és jövedelmező nyersanyagra találtam, ez nem volt más, mint
az empátia. Próbálkoztam ezzel Pesten is, meglepődve tapasztaltam, hogy ott sokkal kevésbé vált be
ez a technika, viszont volt részem egy meghökkentő dologban. Napfényes nyári reggel volt a
fővárosban. Egy haverral mentünk ki a Nyugatiba, ő ment, én tábláztam. Mikor összejött ötszáz
forintom, mondtam neki, üljön le a táblámmal, én addig elmegyek szívnivalóért, aztán majd jövök.
Mire visszaértem, volt nála kétezer forint, és egy hétre rá velem is megesett a dolog. Ültem
kint, és egyszer csak jött egy angol férfi, és elkezdett magyarázni, én meg, egy mukkot sem értve
abból, amit mond, csak bólogattam, bólogattam, mígnem a férfi előkapott két ezrest, és elvettem tőle,
ő meg kikapta a kezemből a táblát, és elment. Egyszerűen nem akartam elhinni, hogy eladtam a
kartontáblámat kettőezer forintért...
Hiába volt relatíve sok pénzem, dohányt egyetlen alkalommal vettem, egy 40-es Golden Gateet. Egyébként kizárólag csikk-dohányból fedeztem ezen szükségletemet.
Fontos még beszélnünk az alvásról. Hol alszik egy hajléktalan, ha nem a szállón? Én például
nem voltam válogatós, mint ahogy a hasonló helyzetben lévő emberek sem azok. Gyakorlatilag bárhol
elaludtam, trolin, villamoson, társasházi kinti wc-ben, elhagyatott bútorgyárban, egy ízben a Margitsziget avarján, és egyszer a Petőfi-híd alatt is hajtottam álomra a fejem, szinte semmi nem okozott
gondot. Viszont volt alkalom, amikor tőlem is megijedtek. Abban az időben ízig-vérig punk voltam,
bőrkabát, bőrszíjak, harminc centis taraj a fejemen, acélbetétes bakancs a lábon, ahogy az meg van
írva, és vártam a hajnali négy órát, hogy zárjon be a pizzázó, mert ha megmarad a pizza, azt egy
reklámszatyorban ki szokták tenni a rászorulók részére. Húztam mindennel az időt, két óra alatt
sétáltam körbe a Margit-szigetet, majd egy dohánybolt előtt sétálgattam fel-alá, ahol egy idősebb
asszony dolgozott. Reggel egy kis munkás töltött nála több időt, aki felfigyelt rám, és a kinézetem
miatt kihívta a rendőröket, mert azt gyanította, ki akarom rabolni a boltot, pedig én csak a potyapizzát
vártam.
Több éves utcán töltött időm és ott szerzett tapasztalataim szerint a hajléktalanoknak való
adakozást nem kell túlzásba vinni, mert előbb vesz rajta bort vagy füvet, és nem azért nem áll fel, mert
nem tud, hanem mert nem akar. Könnyű az élet, túl könnyű, és az a rengeteg szabadság, amit ad, az
pótolhatatlan. Nekem megérte-e? Mindenképpen. Szükségem volt azokra a tapasztalatokra, amit
máshol nem kaphattam volna meg. Már nem választanám azt az éltetet, de nem bánom, hogy volt
benne részem.
És hogy kell-e félni a hajléktalanoktól? Nem, ők is emberek, van szívük, lelkük, csak a
társadalom egy másik rétegéhez tartoznak.
***
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Jelige: „Ceruza”(Szegedi Fegyház és Börtön)

***

Válaszút
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Jelige: „Gondolatok a börtönből” (Sopronkőhidai Fegyház és Börtön)
Magányos a bezárt élet!
Rövid az élet, de te hosszúnak gondolod,
rá kell, hogy jöjj, hogy az igazat még nem tudod.
Lehet gyönyörű, de pokol is az életed,
csak rajtad múlik, a napjaid hogy éled.
Egy jó tanácsot fogadj el, a döntés úgyis rajtad áll,
élj tisztességesen, mert bűnözni nem muszáj.
Ha megtartod a tanácsom és tiszteled a törvényt,
kimaradsz a rosszból, és abból, ami velem történt.
Volt egyszer egy srác, azt hitte, hogy ő mindent elér,
akkor még úgy érezte, senkivel sem cserél.
Bizony, hibázott, mert naiv volt a gyerek,
azt mondta, vagány vagyok, és bármit megteszek.
Hibát hibára halmozott, és kattant egyszer a bilincs,
azóta nincs megállás, az életében semmi sincs.
Üli a hosszú éveket, és gondolkodik, hol rontotta el,
de már nem olyan jó gyerek, csak egyszerű gazember.
Elvesztett mindent, mi régen számított neki,
azóta semmije sincs és senki sem szereti.
Elvesztette a családját, a gyermekei nem állnak szóba vele,
„Nem vagy az apám”, azt mondja a kedvenc gyermeke.
Ha neked ez kell, csináld bátran utánam,
de megnyugtatlak, hogy ezt az életet én is utálom.
Neked sem fog tetszeni, szerintem semmi ebben,
ezért élj szépen és rendesen, hogy az te életedben legyen –
– minden rendben.
***
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Jelige: „Fogság” (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet)
Négysoros
Hörgőimben izzad már a halál,
Füst száll a gőzölgő télben:
Újabb negyed órával lett könnyebb Más kómában van, én vagyok ébren.
Four rowy'
In my bronches the dead is already respirating
Smoke is flying in steaming winter
It is easyer with new fifteen minutes –
Others in koma, I am awaken still yet.
Vierreihig
In meinen Bronchen schweißt schon der Tod
Rauch steigt in dampfenden Winter
Wieder leichter ist es mit fünfzehn Minuten –
Anderer in Koma, ich bin wach immer.
***
Jelige: „A kéz” (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön)

A kéz, amely megtévedt

***
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Jelige: „Viktória 68” (Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet)
Születés – Élet – Halál
Lakatos Irma 1986. március 9-én született Ózdon, szülei hetedik gyermeke volt. Édesapja,
Lakatos József segédmunkás volt Ózdon egy gyárban, édesanyja a gyermekeket nevelte otthon. Irma
születése után még három fiú- és két lánytestvér született a családban.
Irma elkezdte az általános iskolát, de az írás-olvasás leküzdhetetlen akadályt jelentett számára.
Soha nem tanult meg írni, olvasni. Ha alá kellett írnia valamit, három x-et rajzolt. Talán ha a szülei
segítettek volna a tanulásban, vagy az idősebb testvérei, de sajnos analfabéták voltak ők is. Meglepő
módon a családtagok közül páran jó üzleti érzékkel rendelkeztek, több családtag is vásározásból élt.
Irmának nem volt jó üzleti érzéke, ő is, ahogy édesanyja is, korán sok gyermeket szült. A gyermekek
születése előtt, illetve, amikor lehetett, próbált munkát vállalni, de sokszor, ha megjelent az állásra,
meglátták barna bőrét, sötét haját, és fel sem vették dolgozni.
A maga módján próbált munkát keresni, ha volt gyümölcsszedés, kapálás, bármilyen egyszerű
munka, azt vállalta. Ilyenkor boldog volt, mert ezekből az összegekből tudta a gyermekeit kényeztetni.
Nem kell nagy dolgokra gondolni, ő csak narancsot, csokoládét, gyümölcsjoghurtot, Túró Rudit,
jégkrémet akart venni a gyerekeknek. Nagyon szerette őket, volt ereje ahhoz is, hogy bár az ő
köreikben nem volt szokás, ragaszkodott a rendszeres iskolába járáshoz. Sajnos, segíteni nem tudott
nekik a tanulásban, de egy jólelkű szomszédasszony segített ebben a két nagyobb gyermeknek, utána
azok már segíteni tudtak a kisebbeknek.
A férje a legkisebb gyermek születése után eltűnt. Körülbelül egy évvel később derült ki, hogy
börtönbe került hét évre. Belekeveredett egy rablásba.
A férj börtönbüntetése alatt Irma lelkesen íratta a leveleket, ahogy erejéből tellett, küldött
csomagot, ahogy jó feleséghez illik. Becsületesen nevelte a gyerekeket, és teli volt félelemmel, mi
lesz, ha hazajön az ura. Nem akart már több gyereket, de az ura nem engedné az abortuszt. Hosszú
vívódás után a szomszédasszonyhoz fordult, aki segített neki.
Elment vele a közeli város rendelőintézetébe, és felíratták a nőgyógyásszal a fogamzásgátló
gyógyszert. Irma megkönnyebbült, nyugodtan várta férje szabadulását. A férj hazament, pár hónap
után már alig várta, hogy Irma újra gyermeket várjon. Nem értette, mi történt, ezért kutatni kezdett a
házban, megtalálta a fogamzásgátló tablettákat. Felháborodott, tajtékzott, Irmát felelősségre vonta. A
veszekedése közben dulakodtak, Irma kétségbeesésében felkapott egy konyhakést, megszúrta a férjét.
Azonnal mentőt, rendőrt hívott. Összeomlott, nem fogta fel, mi történt vele, lélegzett, evett,
ivott, mint a gép. A bíróságon mindent elismert. Bár férje alig sérült meg, Irma azt kérte a bírótól,
hogy büntesse meg, mert ő bűnös. A férj és a gyermekek tartották a kapcsolatot vele, levelet küldtek,
látogatták, nagyon szerették. Irma fásult volt, szinte alig érzékelte a külvilágot. Nyolc évet kapott
jogerősen, a város kis börtönéből egy nagy letöltő házba került.
Más volt, mint a kisebb börtön, szigorúbb, Irma azt gondolta, megérdemli, hisz ő bűnös.
Korábban beadták az ételt a zárkába, a nagy börtönben le kellett menni az étkezdébe. Hosszú asztal
mellett, padokon ülve ettek, egyszerre akár kettőszázan is. Már a levonulásnál csöndben kellett lenni.
Irma csöndben volt, ő nagyon félt mindentől és mindenkitől.
Voltak olyanok, akik nem féltek, beszélgettek, így kétszer-háromszor is vissza kellett menni a
zárkákba büntetésből, míg végre ehettek.
Irmának megmutatták a társai, hogy kell bevetnie az ágyát.
Nem értette, miért kell laposra hajtogatni, simítani a párnáját, mikor édesanyjától azt tanulta, hogy a
párnát jól fel kell rázni. Itt meg fordítva. Nem fért a fejébe. Ő egyszerűen gondolkodott, nem tudta, mi
a logika, de úgy tapasztalta, hogy amit az édesanyjától tanult, az mind helyes, jó dolog.
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Hónapok kellettek, hogy megában elrendezze a párna-dolgot. Volt, hogy éjszakákat nem aludt miatta.
Még jó, hogy nap közben a közeli gazdaságban dolgozott, kapált, terményt szedett, így, ha a fáradtság
miatt meg-megállt közben, vagy leült, nem szidták meg.
A börtön parancsnoka megnézett egy másik börtönt, ott másképpen kellett bevetni az ágyat. A
börtön által adott törölközőt háromszög alakban a párnára és az ágy végére kellett hajtani. Ez nagyon
tetszett a parancsnoknak, bevezette ő is.
Először csak írásban adott utasítást a kollégák számára, körbejárta a börtönt, nagyon vegyes
képet látott. Nem tetszett a végeredmény, ő olyat akart, mint a másik börtönben. Rájött, hogy sem a
kollégái, sem a rabok nem értik, mit akar.
Felállíttatott egy ágyat, amelyen saját kezűleg rendezte el az ágyneműt és a törölközőket. Az
összes fogvatartottnak meg kellett néznie, és a fegyőröknek is. Megint utasításba adta, hogy a
bemutatottak szerint kell kinéznie az ágynak bevetve.
Várt egy hónapot, majd ismét körbejárta a börtönt, most sem tetszett neki, ami látott.
Közben Irma teljesen megzavarodott, a családja nagyon ritkán tudott csomagot küldeni, saját
törölközője sosem volt, csak azokat használta, amit az intézet adott. Miután a Parancsnok kiadta az új
ágybevetési rendet, egyszerűen nem tudta, mit tegyen. Mivel fog törölközni? Vagy a vizes törölközőt
rakja az ágyra? Mi lesz, ha vizes lesz az ágy? Hogy alszik? Ha megbüntetik? A törölközők, amiket
kapott, nagyon csúnya foltosak voltak, mosta őket, de hiába, valaki a festékes hajával összekente.
Nagyon szégyellte magát, szerette a rendet és a tisztáságot, megnyugtatta, de most mit tegyen?
Közben a Parancsnok fényképet készíttetett a másik börtön szerinti ágyról. Minden zárkában
ki kellett rakni. Irma sokáig, napokig, több órát nézte a képet munka után. Szinte
négyzetcentiméterenként simogatta át az ágyat, hogy elérje a kívánt eredményt. Nem mert mosakodni,
vagy ha már nem bírta mosdás nélkül, akkor vizes bőrére vette fel a ruháit. Nagyon megfázott, rosszul
volt, nem mert elmenni a börtön orvosához, társai észre sem vették. Lakatos Irma csendes, láthatatlan
zárkatárs volt.
A betegség megtámadta a szívét, bár a megfázásból felépült, egyre többször kellett megállnia
munka közben pihenni. A lépcsőt nagyon nehezen mászta meg, így erőtlenebb, sápadtabb lett.
Végre feltűnt az egyik őrnek, hogy valami nem stimmel, amikor megállította Irmát, és
rákérdezett. Irma nem merte megmondani, hogy rosszul van. Pár nappal később összeszedte a
bátorságot, szólt a kedves őrnek, hogy segítsen neki. A törölközők miatt, mert a képen hófehérek
voltak, Irmáéi sajnos nem. Az őr jó ember volt, szerzett két tiszta fehér törölközőt és Irmánál hagyta a
régiket is.
Irma talán akkor volt ilyen boldog, amikor a gyermekei megszülettek. Körülbelül egy hétig
örömmámorban élt, eleinte ki sem merte rakni az új, hófehér törölközőket. Végre rávette magát, igen
ám, de törölközők más méretűek voltak, nem lehetett őket szabályos háromszögbe hajtani.
Irma napokig próbálgatta, nem sikerült, hiába simogatta. Egész éjjel nem aludt miatta, mi lesz
most. Ő most fegyelmit fog kapni, mert nem szép háromszöget hajtogatott a hófehér törölközőből.
Nem jöhetnek a gyermekei, szégyent hoz a családjára. Szegény, beteg szíve nem bírta, először
csak egyszer-egyszer kihagyott, Irma egy sóhajtással meghalt. Nem tudta feldolgozni a problémát.
Olyan csendesen ment el, ahogy élt.
Zárkatársai csak akkor vették észre halálát, mikor ébresztőkor nem kelt fel.
A halottkém természetes halált állapított meg, soha senki nem tudta meg, Lakatos Irma milyen
kínokat élt át az ágy miatt. Gyermekei, férje nagyon megsiratták. A kedves őr felmondott, ő sem bírta
tovább, túl sok volt a munka, talált másik munkát, jobb fizetést.
Lakatos Irma élt 42 évet.
***
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Jelige: „Naplemente” (Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön)

Én és a végtelen
***
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Jelige: „Rím Univerzum” (Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet, Solt objektum)
A szimpatikus Papparappa
Csumika, ez a csúnya csuklya a korona, hordja a fura figura,
A rímtechnika dadája, színtiszta szentencia nála a blabla,
Egyes szám a háromra, mer' a fennhangjára remeg a mélyláda,
Ő a szlengária királya a pofika, csaja meg a barna démonja,
Na mi a pálya, árva lányka? Tátika a szája, de a rúzsa befogta,
Aha, a ruhája rajna, a szoknya rajta mint a Rajna hulláma,
Stílusa a sajátja, ja, nagyba sajnálja, ha cucca másnak a vágya,
A nulla della szimpla matematika, mára a cumóra nyista a lovette,
Cenzúra-csík a dekoltázsa, igaz, a párja az extra fantázia tulaja,
Itt a barátja imádja, aha, a babája atomra bomba sztárforma,
Fullra arc-cicoma a csajcica, szavamra, ő a reppduma királylánya,
Tutira, ha ma butára kábít a mosolya, ő maga marad a drága,
Amióta tiara alatt a frizurája, vonzalma az a szépia fogalma,
Aranysárga ajándék a nyaklánca, ja, abba fogvatart a hastánca,
La-la-lazítva mánia a mozgása, nálam a kukorica rágása mozira,
Nana, utána a játéka aroma-erotika, mer' a nutella csupa baba,
Haha, ahh, ő a a papa prédája, mer' a tangája kicsit sem a tangója,
Ja-ja, nyomja a szám ma számára a csókot a csokisan puha ajkára,
Tudja, ha néma a szava a téma a baja, mer' a hangulata a béna,
A zenebona álomútja csúcsa a valósága, a fiúja a valóra váltója,
Hallja meg a világ, ja, naponta a boldogsága szimbóluma a rózsa,
Vígasztal a bája hangolva a hangjára, azta, mekkora a hiánya így a karjaimba zárva.
--Szióka, ez a buta nyújtófa a varázspálca, varázslója a próféta csaja,
A reppszakma morzsája, fitogtatja számodra a sima titka macera,
Egyes szám a háromra, mer' a hangsúlyára felel a kultúra raja,
Ő a partidráma doktora, a tudóska, csávója a média diktátora,
Na, mi a probléma, durca fiúka? Tág a pupillája, de a lámpa összehúzta,
Ejha, a gatyája annyira laza, a padlóra csúszva, csoszogása egy kilométer per óra,
Gyerekkora óta a búratakarója a sapka, a kafa iskola divatmódja,
A modora plázacica-hisztéria, ja, utálja, ha a csaja bambára oltja,
A filója csavargása gandzsa hatására, a bandzsa halandzsa zsákutca,
A szisztéma ritka fajta bohóca, pluszba anyucika mulya cukipofája,
De a sztorija a pénztárca, ha a kiadója kidobja a piacplaccra,
Néha nála a flegma apelláta mint a szikla fizimiskája fazonja,
Nagyja hahota, ha a hadova jobbra hadarója a királylányka,
Huncutsága a gyertya, a vacsora, a huzavona biológiaóra kalandja,
Itt a csajcicája imádja, ah-ha a barátja buja bája a glória,
Csapdába csalja a románca, pillanatra a kalamajka mámora húzza,
A szikra szórója a pillantása, totálra belezúgva csókolja angyalkája,
Bebizonyítja naponta vására, baritonja a szabadalma energiája,
Tudja, ha irónia a prédika, pálmafa a szabadekora, mer' azta mekkora,
A muzsika okozza, hogy a duma valósága egálja a csoda álomvilága,
A jósága, a suttogása volna a csajszija hiánya, ha elszaladni hiába, hála a vállára borulva van a vég-a.
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Jelige: „Good Vyrus” (Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
Múlás
A földön élek, embertestbe.
Lelkem furcsa színre festve.
Hazug lélek, csupasz, pőre,
Mégis testem albérlője.
Néha lángtollú, kecses madár,
ki fenn az égen, szabadon száll!
Olykor gyöngyszem egy gyermeki nyakláncon.
Olyankor mint kisded, csilingelve játszom!
Sokszor szobor vagyok, betontalapzattal.
Masszív tartással, vasakarattal!
De a szobor megkopik, a gyöngy fénye elfakul!
A szép Phoenix-madárnak szép lángtolla kihull!
***
Jelige: „Bobby 88” (Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet)

Egyensúly
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Jelige: „Töréspont” (Váci Fegyház és Börtön)
Töréspont
Amikor az autó megállt, nem éreztem az ismeretlentől való egészséges félelmet, sem az
adrenalin keltette forró lüktetést, ami szokatlan együttes az én szakmámban. Elengedem a kételyt és
nekiindulok. Ahogy megyek a lejtőn, déja vu érzése kerít hatalmába, majd a fémpala kerítéshez érve,
újra feszült leszek ettől a kettős érzéstől, és megtorpanok. Hátrafordulva látom, hogy a sofőröm jelzi,
zöld út van. Egy pillanat alatt átugrok a kerítésen és a hely mindent megmagyaráz. Két hete jártam itt,
és nagy volt a fogás, szaknyelven úgy mondanám, betaláltam. De miért volt déja vu-érzésem, és miért
nem vettem észre a nyilvánvalót. Amikor ezek a gondolatok átfutnak az agyamon, már a feladatra
koncentrálok, ebben vagyok a legjobb.
Átgangolok a kerten a már jól ismert ablakhoz, és belesek, biztos, ami biztos, bár száz
százalékosan tudom, hogy senki sincs a lakásban.
A műanyag nyílászáró megnyitása rutinfeladat számomra, mivel a szakma alapvetésein túl
erre az ágazatra specializálódtam.
Ez egy Winder-ablak, ami a legbiztonságosabb konstrukciók közé tartozik, így a nyitáshoz egy
körülbelül hat centiméter hosszú féméket is használok a laposfejű csavarhúzón kívül, és az átlag öt-hat
másodperc helyett tíz-tizenkét másodpercbe telik a nyitás. Kitárom az ablakot, és már lépek is át a
párkányon, hogy a kanapé mögé érkezzek, amikor meghűl az ereimben a vér.
A kisfiú, aki az álmos pofijával ijedten néz rám, maximum négyéves lehet, a kanapén aludt,
Nem értem, hogyan kerül ide, mivel a szülei, tudom, hogy nincsenek itthon. A kisfiú egyre jobban fél,
ami érthető, hiszen csak a szemem látszik, a maszk eltakarja az arcom. Nem merek mozdulni, és azt
várom, hogy honnan rontanak rám. Aztán összeszedem magam, és kilépek az ablakon, de nem hagy
nyugodni a kisfiú. Megszegem a legfontosabb szabályomat, és leveszem a kapucnit, majd a maszkot,
és egy gyámoltalan mosolyt erőltetve magamra a kisfiúra nézek, aki némán, elkerekedett szemekkel
sír, meg kell nyugtassam. Az én szakmám személytelen, hogy történhetett ez...
A neonok fényére és a kulccsal vert fémajtó hangjára riadok fel a kétezer-hatszáznyolcadik
napon a börtönben. Ez egy visszatérő álom, és sosem tudom megnyugtatni a kisfiút. Valószínűleg
azért, mert az a valóságban sem sikerült. Amikor a bíróságon bocsánatot kérek a kisfiú szüleitől,
örömmel fogadják, és hozzáteszik, hogy látják a megbánást rajtam, és azt kívánják, éljek rendes életet,
mert nem vagyok börtönbe való. Ekkor a bíró figyelmezteti őket, hogy amennyiben megbocsájtanak,
neki azt kötelessége enyhítő körülményként figyelembe venne az ítélet kiszabásakor, és megkérdezi,
hogy értik-e. Mikor leesik a tantusz a szülőknek, hevesen visszakoznak, és kijelentik, hogy kizárt,
hogy megbocsássanak.
Én vagyok az elkövető, és ők a sértettjeim, ők az áldozatok, de most fordult a kocka. Én lettem
az áldozatuk, és pénz vagy aranyak helyett a reményt vették el tőlem. Itt lettem áldozata először saját
magamnak, saját magam által kikövezett úton, ez volt az első töréspont.
Ennek az esetnek már vagy négy éve, és azóta egyre masszívabbá vált a töréspontom. Sokszor
váltam áldozattá lelki, szellemi, érzelmi és sajnos testi síkon is. A rengeteg szenvedés által sokszor
megtörtem, de mindig talpra álltam, így edződött a töréspontom.
Nem részletezném a szenvedéseimet, ugyan, kit érdekel, de elmondom, hogy lelkileg az éri el
a töréspontot, akinek az átlagnál nagyobb a szabadságvágya, és képtelen elfogadni a helyzetét, jelen
esetben a bezártságot. Velem is ez történt, mert én egy folyton menni és tenni vágyó ember vagyok.
Szellemileg azok érik el a töréspontot, akik a lelki töréspontokon képtelenek túllendülni, mert a közeg
megtámadja a pszichét és mindent elengedünk. Öt év három hónap után nem tudtam felállni, és emiatt
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minden gond és probléma szellemi síkon várt megoldásra, ami túl sok volt egy beszűkült tudatnak, és
elértem a töréspontot, mindent elengedtem, a csorda-effektus vált szellemi síkommá.
Az érzelmi töréspont mindenkinél máshogy jelentkezik, de nem lehet definiálni. Nekem évek
alatt alakult ki, és észrevétlenül. Egyszerűen üressé válsz, elfogysz érzelmileg, és azt hiszed, már
képtelen vagy szeretni.
Öt év négy hónap után megjelent egy régi szerelem, és rájöttem, hogy mennyire tévedtem.
Vágytam a szeretetre, a kötődésre, és nagyon tudtam szeretni. Ekkor vált világossá, hogy az évek alatt
darabokra törtem érzelmileg. A kétezer-hatszáznyolcadik napomon már azt mondom, hogy mára az
érzelmeim terhének az áldozata lettem, mert azóta több fájdalmat élek meg, mint az első öt év három
hónapban összesen.
Magamat tettem bűnelkövetőből végül áldozattá, és már értem a mondást, amit egyszer
hallottam:
A tetteid áldozata végül te leszel!
***
Jelige: „In Memoriam Kassák Lajos” (Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet)
In Memoriam Kassák Lajos
A vezérlőterem közepén
törött grafitceruza.
Egy menekülő mérnök
Ejtette oda.
Villogó neonok
Vaspőre fagyos fénye.
Úgy hitték sokáig:
Van válasz a létre.
A végső képletbe
Egy hiba költözött
Mind meghaltak
Huszonhárom tíz
és tizenöt között.
Éljen a nikkel szamovár!
***
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