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Összeállította Aradi Bence 

 



Szeme a rácsok futásába veszve 

úgy kimerűlt, hogy már semmit se lát. 

Ugy érzi, mintha rács ezernyi lenne 

s ezer rács mögött nem lenne világ. 

 

Puha lépte acéllá tömörűl 

s a legparányibb körbe fogva jár: 

az erő tánca ez egy pont körűl, 

melyben egy ájúlt, nagy akarat áll. 

  

Csak néha fut fel a pupilla néma 

függönye. Ekkor egy kép beszökik, 

átvillan a feszült tagokon és a 

szívbe ér - és ott megszünik. 

 

 Nehéz volna plasztikusabban, kifejezőbben megfogalmazni 

annál, hogy mit jelent az, bezárva lenni valahová, mint ahogy 

azt Rilke, a német költő megfogalmazta fentebb olvasható, 

Párduc című versében. Noha a párduc nem tehet arról, amiért 

rácsok mögé került (hacsak nem az volt a puszta ok, hogy 

párduc, Panthera pardus), az ember meg gyakorta tehet, a 

hasonló élethelyzet, a bezártság, hasonló viselkedést hív elő.  

 A rácsok egy idő után elfedik a kinti képet, aztán az egész 

világ rácsokká válik. A mozgások önmagukba fordulnak, a 

cselekedetek öncélúvá válnak, végül tán le is állnak.  



 Az akarat ájulatba dermed, a szív – ha csak képletesen is – 

megszűnik dobogni. 

 Ám ha figyelmesebben elolvassuk a verset, észrevehetjük, 

hogy van azért remény. A pupilla néma függönye még néha 

felfut, néha beszökik egy-egy kép. Ezek azok a pillanatok, 

amiket el kellene kapni, és nem volna szabad elereszteni.  

 Mert ha valakiben meghal a remény és a szépség, akkor az 

a valaki képtelen lesz kommunikálni olyanokkal, akikben ez 

még megvan. 

 A börtön nem szólhat arról, hogy minden érzést kiöljön. 

Nem ez a célja. Képzeljünk el rácsok mögül kiszabaduló, 

érzéketlen párducokat. 

 

 A Váltó-sáv Alapítvány egyik célja, a s ok közül az egyik 

célja ez volt: ébren tartani belül a kinti világot. Azt, amiben 

vannak igazi színek, fények és illatok. Programjaink, a 

kézműves-programok, a kreatív írás-program (amely az írásokat 

eredményezte), de a számos mentori beszélgetés, 

csoportfoglalkozás is mind-mind ezt a célt szolgálták. Hogy a 

bezárt párduc ne vaduljon el teljesen, mert kikerül hamarosan. 

Vagy ha vadságra nem is hajlamos (mert, legyen bár meglepő, 

de ilyen párduc is akad olykor), ne veszítse el a reményt 

véglegesen.  

 

 Az alkotások hosszú időn át születtek. És igen, akadt olyan 

is, aki nem készített semmit: mert szabadult a p rogram vége 



előtt, mert átszállították más intézménybe, mert feladta. Az ő 

munkáikból állt össze ez a különös antológia. 

 Változatos ez a gyűjtemény, nem tagadjuk. Ha pusztán az 

írásokat nézzük, lesz közöttük vers és próza, novella és lírai 

önvallomás – nehéz lenne egységes elvet találni. A színvonal is 

egyenetlen. Ám mindenképpen érdekes és tanulságos lesz, 

hiszen ezekben a művekben talán felvillan egy pillanatra, hogy 

honnan is jöhetnek ezek az alkotók, milyen pokolian hosszú 

ideje vannak ott, ahol vannak (mert bezárva minden pokoli 

hosszú), és remélhetőleg az is, hogy hová tartanak. 

 

 És csak egyetlen rövid megjegyzés a címadásról. Először 

csak azért lett monogram, mert hogy a fogvatartottak nevét, 

adatvédelmi okokból is, puszta monogrammal jelöltük. És csak 

később jött a felismerés, hogy a ’mono’ azt jelenti, egy, egyetlen, 

egyedüli, a ’gram’ pedig ugyanabból a gyökből jön, ami az írni 

(grafein) szóban is benne van. Az írás mindig egyedüli, 

magányos sport – börtönben írni pedig fokozottan magányos 

cselekedet.  

 Az író magányán egyetlen dolog segít: ha elolvassák, amit 

írt. 

  

 Rajta hát! 

 

 

 



M. V.: Fájdalom  

 

 Április 25-e van, szombat, hajnali 5 óra.  

 Hűvös, csípős idő van, de már fent van a nap. Ülök az éjjel-

nappali fogorvos rendelőjében és átkozom a percet, hogy nem 

tudtam aludni és elmentem futni. Mert akkor a hidegtől nem 

kezd őrülten lüktetni a bölcsességfogam. Nézem a takarítónő, 

aki gyötrelmesen csörgő zacskókkal a kezében épp felmos. 

Mellettem tizennyolc év körüli lány, aki rettentően be van 

rezelve, mert bentről a fúró vijjog, és műszerek csörömpölnek. 

Az egész várót áthatja a fertőtlenítő szaga, meg a műanyag erős 

illata, ez árad a székből is.  

 Egyébként recseg is, ahogy fészkelődik rajta ez a lány. 

Viszont a parfümje teljesen jól illik az évszakhoz, édeskés 

virágillata van.  

 Nyikorog a b ejáró ajtaja, és egy 40 év körüli férfi ül le 

velünk szembe, felkavarodik a levegő és megkeveri az öblítő- és 

a tisztítószer-illatot. A férfi ingerülten elkezd ordibálni a 

laborral. És most nem tudom eldönteni, minek van öblítő-illata, 

a férfinek, vagy a molyoló takarítónőnek. Úgy döntök, felállok és 

odamegyek az ablakhoz.  

 Nem nagy ablak, a váró sem olyan nagy, legalább lehet friss 

levegőt beengedni. Felállok, normál tempóban odasétálok az 

ablakhoz. A férfi elég közel kerül, hogy jól beleszippanthassak a 

levegőbe, és igen, ott állok az ablaknál, és érzem, neki van ilyen 

öblítő-illata. A takarítónő kimegy. Mind a ketten rám merednek.  



 Ahogy visszafordul, egy kicsit oldalra fordulok, hogy 

megnézzem, a takarítónő tényleg kiment-e. Már alig várom, 

hogy ezt az átkozott fogat kihúzzák.  

 Én vagyok a következő. Bentről még mindig csak a fúró 

visít, és ha ránézek a lányra, mosolyognom kell, mert olyan fura, 

hogy ennyire pánikban van.  L ehet, hogy el is ájul. Azért 

remélem, nem fog majd elájulni, mert akkor a csini kis rucija 

elázik a frissen felmosott kövön, és nem túl szép látvány, ha még  

a smink is lefolyik róla, és úgy hever elterülve, fekete 

miniszoknyában, térdcsizmában, hozzá bőrdzsekiben, és 

topban. 

 Lehet, hogy egy emós partiról jött.  

 Na, mindegy. A férfi viszont nagyon össze van válogatva, és 

nem látszik rajta a fájdalom legkisebb jele sem. Rendezett, 

rövidre vágott haj, szürkésbarna, hasított bőr, háromnegyedes 

kabát, homokszínű ing, hozzá hasonló nadrág, és a k abáttal 

megegyező színű bőrcipő. Furcsa, mégis öblítő-illata van és nem 

Cavalli-parfüm. Ez elgondolkozat.  

 Állok tovább az ablaknál. Fújdogál a szél, és azt kívánom, 

hogy nyissák már ki az ajtót, és történjen valami, mert úgy 

érzem magam, hogy a fejemet verik, és nem is a fogam fáj már.  

 És akkor hirtelen csend lett. Én csak a szelet hallom.  

 Hárman összenézünk, és szinte egyszerre bólintunk, hogy 

én következek.  Csak meredek a rendelő ajtajára, és hirtelen 

olyan nehéznek tűnik minden, ami rajtam van, a futócipőm, a 



kék futómelegítőm, sőt még a fejem tetején a lófarok is. Annyira 

rimánkodom, hogy nyissák ki végre az ajtót. 

 És akkor végre kilépett rajta egy szemtelenül szép, fiatal, 

karcsú és magas, barna hajú, kék szemű fiatal hölgy, az 

asszisztens, fehér köpenyben, és széles mosolyra húzta telt 

ajkát.  

 – Ön következik, Vanda kedvesem! 

 Elindultam a rendelő felé, én is mosolyogva. Belépve 

láttam a f élistent, aki majd szempillantás alatt teljesíti a 

kívánságom, és eltűnteti a lüktetést.  Ő rám néz, döbbenve 

nézem a m agasságát és eltátom a s zám, ahogy ott áll, és 

zavartan köszön. Körülbelül 165 cm magas. Vörös, göndör hajú, 

koboldszerű, és zöld szeme kiragyog a kerek arcából. Látja, mit 

gondolok, hogy nem fel, hanem le kell engedni a széket. 

Meglehet, varázspor is van a zsebében, és közben varázsigét 

mormolgat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. R.: Hangulat 

 

 Az öreg tölgy ágán fájdalmasan sír egy ócska hinta. A 

reggeli langyos szél, mely a rét ezer színvirág-illatát hozta 

magával, még keservesebbé tette ezt a könyörgést. Ahogy 

megpillantottam a lepkét, sajnálat lett úrrá rajtam.  

 Küzdött a szellővel és annak rendíthetetlenül ostromló 

áramlataival. Oly kitartó, s céltudatos volt, már-már irigyeltem, 

amikor a suhogó nádasban megpihent.  

 Lehunytam a szememet, s élveztem a küszök csapkodásától  

tarka tajtékra ültetett béka-koncertet. A hullámok iszapos, 

poshadt íze lassan magamhoz térített. Nehezen nyílik szemem, 

mert a delelő Nap aranytüskéi nem eresztenek…  

 De ki tisztul minden: Megpillantom a hintát, s rajta 

körvonalazódik a l epke alakja. Mennyi erő, mennyi érzelem és 

új élmény száz méteren… 

 
 



N. N.: Szívbéli történet 

 

 Lassan már sötétedett, kint ködös, hideg idő volt. A 

bentlétet átjárta a szél zörgette ablakok rezgése. Az áporodott 

levegőbe bekúszott a forralt bor fahéjjal bolondított illata. 

Csütörtök van, egy délután a többi közül. Az idő is olyan, mint 

más télen. Csak a h ely, a t alálkozásra furcsa, van benne 

megborzongtató és ismeretlenül is kedves. 

 Ő nehezen készült el, nem akart túl kihívó lenni sem, de 

mégis valami bájt akart belevinni abba a találkozásba. Nem kell 

harisnya – de kell helyette olyan nadrág, ami oda illik, és garbó 

– nem lehet nercbunda, – legyen egyszerű és a parfüm illata 

legyen emlékeztető, vaníliás. És a haja a mézszőke, rakoncátlan 

fürtjeivel a fején csak összefogva. 

 Így indult ő útnak a találkozásra Esztergomba. Az autóúton 

nem volt nagy forgalom, halotta az autó motorjának 

duruzsolását, a gyér lámpák fényénél, a visszapillantó tükrében 

látott egy arcot. Mosolyra húzta a száját: az összhatás nem rossz. 

Vajon megismeri őt? És Ő? 

 Megérkezett Esztergomba! Gondolatok suhantak át az 

agyán…  

 Kiszállt igazított kabátján, majd belépett az oldalépület 

dupla ajtaján. Ahová belépett, az nem a várakozásának 

megfelelő. Valami drága fényűzést várt, helyette egy időette 

szobaszerűségbe lépett, kopottas szőnyeg volt a lába alatt. Négy 

asztal négyszer négy székkel és ruhaakasztók. A radiátoron 



konyharuhák szikkadtak. Az illat a f alaktól áporodott, öreg, 

bezárt illatot hordozott magába. 

 17 óra volt. Sötét volt. Az árnyékok a falon suttogtak 

egymásnak és táncot lejtettek. Árnyként követték a halovány 

fénybe érkezőt. 

 Ő már bent ült. Mélyen elgondolkozott ember lehet, úgy 

támaszkodott az asztalnak. Görnyedten, elernyedten üldögélt. 

Oldalról sem hasonlított arra az emberre, akire emlékezett.  

 Hiszen az délceg volt, egyenes tartású legény. És a haja 

most olyan őszbe vegyülő. És a ruha! Egyáltalán mi ez rajta?  

 Le kell mellé ülni, jelezni, itt vagyok én is. Olyan régen 

találkoztunk.  

 Csöndesen odalopakodott ő az asztalhoz, akkor amikor a 

harang éppen ötöt kondított.  Nem ijedt meg a férfi, várta ezt a 

találkozást. Mert tudta, hitte, hogy eljön a nő a találkozásra. És a 

nő, aki egykoron kislány volt, megerősített jellemvonással 

csodálatos nővé lett. Az ő testvére, az ő egyhúga. És a lány 

könnyező szemein keresztül ölelte át felnőtt, idősödővé vált 

testvérét, aki időközben papi szolgálatot vállalt. 

 Nem tudtak találkozni máshol, mint a sekrestye melletti kis 

ebédlőben. 

 Hiszen a pap misetartás előtt volt egy órával. Minden 

évben várta azt az egy nőt, aki fontos az életében. És Isten 

engedi szeretni őt is. 

 És lám, eljött a csoda. 



 Kéz a kézben: fogják egymás kezét, könnyező arcok, nevető 

szemek közt a beszélgetés halk foszlányai jutnak ki a bezárt 

ablakon. A két rég nem látott testvér találkozása ez! 

 És eltelik lassan az egy óra, de a lány nem siet, hanem egy 

bejáraton át távozik egy másik bejárathoz a t emplomba. 

Végignézi a testvére által celebrált misét, hevesen dobban a 

szíve, nem lesz egyedül soha. Hiszen a testvére vele van.  

 Lassan keresztet vet, letérdel. Aztán kimegy a levegőre. 

Csípős, hideg tél van, marja a szél az arcokat, de a lelke meleg. 

Lassan sétál az autóhoz, közben az ünnepi fények kigyulladva 

várják a sétáló utcára betérőket. 

 Csalogatóak, csillogóak. 

 Ő is ünnepi, csak a lelke lett csillogóbb és a szíve 

ragyogóbb. Hiszen megtette azt, amit sok-sok éve nem tett meg, 

maga sem tudja miért nem. 

 Pedig már nincs egyedül… és ezzel a gondolattal nyitja ki az 

autóját.  

 És elindul visszafelé a fővárosba. 

 

 

 

 

 



 

 



M. P.: Múlt 

 

 Az utasokkal telített autóbusz megáll a kis település 

központjában lévő autóbuszállomáson. A zömök, mosolygós 

arcú buszvezető megszólal erőteljes, mély hangon: „Palics”, és 

már nyitja is a buszajtókat. A többórás út Budapestről kissé 

megviseli az utazót, így nehézkesen állok fel, és zsibbadt 

lábakkal botorkálok a nyitott ajtó felé. Az autóbuszból kilépve jó 

utat kívánok a tovább utazóknak. Az ajtók bezárulnak, a b usz 

továbbindul Szabadka felé.  

 A délutáni napsütésben körbetekintek a jól ismert település 

főutcáján álló épületekre. Az állomás mellett még mindig áll az 

újságosbódé, közvetlenül mellette a kis pékség, ahonnan a friss 

péksütemények illata csábítgatja a vevőket. Pár lépéssel előrébb 

a bevásárlóközpont fő épülete mögött félkörbe sorakoznak az 

egyforma pici üzletecskék.  

 Az üzletek előtt kialakított parkocska közepén a fehér 

márvány szökőkút három kagylóformájában víz csordogál. 

 Az út túloldalán a régi saroképületben kapott helyet a 

könyvtár mellette a Posta és a gyógyszertár.  Elsétálok a 

gyalogátkelőhelyig. Amíg várom, hogy a jelzőlámpa zöldre 

váltson, megcsodálom a magas, karcsú víztornyot, amely kerek 

formájával, apró ablakocskáival inkább hasonlít mesebeli 

kastély tornyára, mint szimpla víztározóra. 

 A torony középmagasságban tetőszerkezettel, mint egy híd, 

össze lett kötve egy kör alakú terasszal. A terasz közepén kör 



alakú fapad, ahol a fiatalok előszeretettel gyülekeznek és órákon 

át ücsörögve beszélgetnek. 

 Az egész építmény egy nagy kapubejáratra hasonlít, ezért is 

hívják a helybeliek főbejáratnak, tulajdonképpen bejárat is a 

hatalmas területen felevő erdős, parkos területre. A zöld 

jelzésen átsétálok, és pár lépés után a víztoronyhoz érek. A 

hídszerkezetű kapu alatt áthaladva belépek a csodák országába.  

 Az öreg fák összevisszasága alkotta erdő fura kis 

ösvényeivel mindig a kedvenc helyem maradt. Most is bámulva 

nézek körbe: a galagonyafák levelei citromsárgára színeződtek 

és millió, apró, sárga citromocskára hasonlítanak, ami még az 

ágakat díszíti, ám a java már a földön hever, sárga takarót 

képezve. A platánfák levelei a r ézbarna árnyalatból a p irosig 

vannak így tarkítva, színesebbé téve az erdőt keresztülszelő 

betonsétányt, amely végén csillogva tükröződik a palicsi tó vize.  

 Az erdőbe lépve mélyet szippantok a finom őszi illatból, az 

avar jellegzetes illatából. A levelek sokaságában vastag 

rétegekben lépkedve még intenzívebbé válik a száraz levelek 

illatáradata, minden lépésnél susognak, zörögnek és törnek a 

lábam alatt. Ez a legszebb időszak egy erdőben.  

 Egy kisebb szellő által újabb levéleső hullik alá. A magasba 

a kis sárga levelecskék pergése mint megannyi pillangó 

röpködése a fák ágain beszűrődő délutáni napfény-nyalábokban 

misztikus hangulatot teremt. Végigsétálok a ropogós leveleken 

az erdő végéig, a ropogós csörgés azonban abbamaradt, és a 

beállt csendben finom morajlás hallatszik. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. P.: Örökség 

 

 Autóbuszon utazom és visszaemlékezem az előző napokra 

 A Podgorica városi kórházából telefonáltak, hogy évek óta 

nem látott keresztmamám haldoklik és kifejezett kérésére 

engem szeretne látni. A főorvos felvilágosított, hogy készüljek a 

legrosszabbra. Meg kellett fontolnom, mitévő legyek, hiszen 

nagyon szerény körülmények között nevelem 6 és 4 éves 

gyermekeim.  

 Úgy döntök, mindenáron el kell utaznom és eladom az 

ütött kopott autómat. A gyermekeket anyukámra bízva útra 

kelek. Megérkezve épp csak pár szót tudok váltani 

keresztmamámmal, aki elmondja, hogy mindent elrendezett és 

rám hagyja mindenét. Egy papírfecnit nyom a kezembe, hogy 

keressem meg az illetőt.  

 Keresztanyám meghal és a főorvostól kapott 

útbaigazításokkal elintézem a temetést. A panzióban, ahol 

megszálltam, eszembe jutnak utolsó szavai keresztanyámnak és 

a fecni. Előkotrom és felhívom a leírt számát.  

 Mély férfihang jelentkezik, udvarias bemutatkozás után 

elmondom, ki vagyok, és hogy a keresztanyámtól kaptam az 

elérhetőségét a halála előtt. Az úr részvétet nyilvánított és 

találkozóra invitált, mivel kiderült, ő az ügyvéd, aki a 

keresztanyám végrendeletét őrizte.  



 A találkozón a negyvenes évei közepén járó, jóképű ügyvéd 

tájékoztatott, hogy lett egy ingatlanom minden ingáságával a 

várostól nem messze lévő kis településen és egy számlaszám. A 

jóképű ügyvéd felajánlja a segítségét, és elvisz az ingatlanhoz, 

mégiscsak jobban ismeri a környéket, de hát így is többször 

kellett kérdezősködnie út közben, mire megtaláltuk a házat.  

 Régi kovácsoltvas kapu mögött hatalmas kőépület 

magaslott. De csak a falak álltak, a tető itt-ott beszakadva, ablak 

sehol. A kövezett autófelhajtón felmentünk a házhoz, ami 

rettentő siralmas állapotban állt. Kicsit körbejárva a házat 

melléképületre leltünk.  

 A kulcs, amit a kórházban kaptam a t öbbi pár holmival 

együtt, a melléképületet nyitotta. Belépve dohos, állott levegőjű, 

de szépen berendezett kicsi lakás fogadott. Elégedetten 

nyugtáztam: van áram, víz, így elküldtem az ügyvédet és 

ottmaradtam. Amikor körülnéztem, a ház környékén 

felfedeztem az elhanyagolt gyümölcsöst, amely éppen virágba 

borulva pompázott és a hatalmas szőlőst. A ház egy kisebb hegy 

közvetlen tövében állt gyönyörű kilátással a völgyre. A háztól 

nem messze gazdasági épületek úgyszínt kőből.  

 Mindenhova bekukkantottam és egyre jobban ámultam. 

Mindenhol korszerű és drága gépeket, szerszámokat láttam, sőt 

a garázsban poros, de majdnem új autó állt. A kis mellékházban 

aztán megtaláltam a tervrajzokat, melyek pazar villára hasonlító 

épületet ábrázoltak.  



 Megtaláltam keresztanyám naplóját, amelyből kiderült, 

menyire boldog volt a későn rátalált, szeretett férj oldalán. A 

férje ismeretlen volt számomra, csak azt tudtam, hogy miatta 

költözött Crna Gorába a keresztanyám, és hogy 

összeházasodtak. Sajnos nem sokáig lehettek együtt, mert 

szívrohamban meghalt a férje, és ő már nem akarta befejezni a 

közös álmuk létrehozását, hogy a városból kiköltözve szőlőt 

termesztenek, és felújítsák a kőből épült villát. 

 Másnap kihívtam egy autószerelőt, akinek a telefonszáma 

fel volt írva a kis, noteszszerű telefonkönyvbe.  

 Az autó probléma nélkül elindult. A szerelő elmesélte, hogy 

keresztanyámék szerettek utazni, kiruccanni. Pár nap alatt 

beleszerettem a környékbe és a házba. A környék csendes és 

nyugodt volt, itt-ott elszórtan szomszédok. Rám köszöntek és 

keresztanyám felől érdeklődtek és persze, hogy ki is vagyok én. 

Elmeséltem, ki vagyok, és hogy sajnos ő eltávozott az élők 

sorából. Mindenki kedves hölgynek hívta és sajnálták, amiért a 

férje halála után bezárkózott és magába fordult 

szomorúságában. De hát mindenki megy a maga dolgára.  

 Bementem a v árosba, hogy utánajárjak a s zámlának. A 

bankban szórakozottságomban nekimentem egy öltönyös, 

idősebb úriembernek. Ismerős volt hirtelen, de elhessegetve 

magamban elnézést kérve az ügyintézőhöz léptem. Megtudtam, 

hogy a számlán hatalmas összeg lapul. Meglepetésemben 

megszédültem és az előbbi úriember segített. Kiderült ő az egyik 

„új” szomszédom, aki szemben velem lakik. 



 Felajánlotta, ha bármiben tud, szívesen segít. Barátságos, 

meleg hangú, intelligens férfi. 

Hazautaztam a gyerekekért, összepakoltam a kis ruháinkat és 

pár nap múlva ismét a szívemnek kedves házban elkezdtem a 

terveket megvalósítani. 

 Az ügyvéd apró ürügyeket keresett, hogy találkozzon 

velem. Sőt randizni hívott… Nem akartam kapcsolatot, mivel a 

keserű tapasztalatok megkeményítettek, és eszem ágában sem 

volt még egyszer lekötni magam egy férfihoz sem. Két éve élek 

már egyedül a gyerekekkel és meg is szoktam ezt az életet.  

 Persze az ügyvéd nem akarta annyiban hagyni a d olgot, 

mert kiderült számára, hogy úgymond milliomos örökösnő 

vagyok, csinos, egyedülálló, habár a g yerekek láthatóan 

felidegesítették, akárhányszor látogatóba érkezett.  

 A munkálatok elkezdődtek a főépületen, a gyümölcsöst 

ellepték a helyreállító helyi munkások. A szemközti szomszéd a 

bankos incidens óta minden nap melegen rám köszön, vagy, ha 

útközbe összefutunk, mosolyogva int köszönésképpen. A 

gyerekek élvezték a már helyrehozott parkrész hatalmas gyepén 

a futkározást és a bújócskázást a fák és bokrok között.  

 Egyik vasárnap, főzés közben a kopogtatásra ajtót nyitok és 

a szomszéd áll előttem, a két gyerek kezét szorongatva. Nem 

tudtam mire vélni a dolgot, de a szomszéd elmagyarázta, hogy 

meglátta, amint a gyerekek megindultak a kapun kifele és 

elébük sietett. Betessékelte a gyerekeket, közben kiderült, neki 



hat gyermeke van, három házasságból, persze már nagykorú, 

családos mind, a két utolsót leszámítva, akik egyetemisták. 

 Mivel kész lett az ebéd, meghívtam, egyen velünk. Késő 

estig beszélgettünk, és nagyon jól éreztünk magunkat egymás 

társaságában.  

 Ezután sűrűn találkoztunk. Esténként a teraszon egy pohár 

bor mellett meghitt beszélgetéseket folytattunk. Lassan életre 

keltek rég elfeledet érzések, melyek szenvedélybe csaptak.   

 De nyárra el kellett utaznia. Két hét után visszaérkezett, de 

valahogy távolságtartó lett. Nem tudtam mire vélni a dolgot, és 

megkérdeztem, ennek mi az oka.  

 Bevallotta, hogy nem nős, de nem zárta le a kapcsolatot, 

amely majd’ húsz éve tart. Fél még egyszer ilyen hercehurcát 

átélni, amelyet az első két kapcsolatnál élt át. Amúgy is, én fiatal 

vagyok még, stb.  

 Kicsit szíven ütött ez az egész, de hát csináltam a dolgom 

tovább, éjjel-nappal dolgoztam a házfelújításon, valami mindig 

lekötött.  

 Az ügyvéd megjelent egyik késő délután. Az építő brigád 

hazament, a gyerekek tévét néztek odabent.  

 Kissé spicces állapotban, vigyorogva jött felém és valami 

papírokról kalangyált. Valahogy kellemetlenül éreztem magam, 

mert egész közel jött hozzám és átkarolt. El akartam tolni, de 

nem bírtam, molesztálni kezdett és hangosan szitkozódott. 

Küldtem volna el, küzdöttem vele, amire a kiáltásaimra  



megjelent a szomszédom, és lerántotta rólam a pasast. Az 

ügyvéd kapott egy ütést az állára, majd dühösen elviharzott.  

 A szomszédom ölbe kapott és becipelt a házba. Szerencsére 

a gyerekek nem láttak-hallottak semmit, mivel a mesefilm 

bömbölt a tévében.  

 Újra fellángolt a kettőnk közötti szunnyadó láng, és 

tudatosult bennünk, hogy egymás nélkül nem akarunk élni.  

 Elment, hogy elmondja az élettársának, elhozza a maradék 

holmiját is, mivel nem éltek már együtt azóta, amióta Crna 

Gorában kapott munkát, és beköltözött elhunyt szülei házába. 

Az asszony nem szándékozott a nagyvárosi, belgrádi életből 

falura költözni, az egyetemista gyerekeknek sem lett volna 

célszerű.  

 Az elválásuk nem múlt el bonyodalommentesen, és 

rettentő veszekedések közepette elhozta személyes tárgyait.  

 Napokig komor, feszült hangulatban volt. Lassan oldódott 

a hangulat és rendeződni látszott minden. Elkezdtük tervezni a 

közös jövőt és újra meghitt estéket töltöttünk a teraszon 

üldögélve.  

 Egyik ilyen estéken megjelent az ügyvéd, aki nagy ribilliót 

rendezett féltékenységében. Mivel ő magának szeretett volna 

megkaparítani, és ezt látva, hogy egymásra találtunk a 

szomszéddal, elkezdett fenyegetőzni, hogy ő bizony ezt nem 

hagyja annyiban.  

 Pár nap múlva megáll egy taxi a szomszéd háza előtt, 

kiszállt egy csinos nő, és bőrönddel elindult a kiskapun át a ház 



felé. Idegesen tekintgettem a túloldalra egész délután, de nem 

láttam semmit.  

 Sms-en jelentkezett a szomszéd, hogy eljött az ex 

megbeszélni a gyerekeik sorsát. 

 Gondoltam, meg is kell, és kezdtem megnyugodni. Késő 

este lefeküdtem, de nem bírtam aludni.  

 Egyszer csak hangos ordibálás ütötte meg a fülem. Az ex 

dülöngélve állt az udvaron, a túloldalon. Szitkozódott és 

mindennek elhordta a szomszédot, persze aztán meg inkább 

rimánkodott, majd újra obszcénul kiabálva törni-zúzni kezdett.  

 A nagy lármára a többi szomszéd is összegyűlt, majd 

megjelentek a rendőrök, valaki értesítette őket. A felbőszült, 

ittas exet elvitték a rendőrök. A rendőrségről az ex felhívta az 

ügyvédet, aki másnap kivitte a nőt.  

 A ház felújítását lassan befejeződik, a gyerekeket beírattam 

az óvodába, a szomszéddal sok boldog pillanat telik el. Az ex 

állandóan furkálódik, de lassan alábbhagyja az egészet.  

 Az ügyvéd elnézést kér a viselkedéséért, ami furcsa volt, de 

örültem.  

 A házavatót szeptemberben tartottuk, egyben az esküvővel, 

melyet a gyönyörű parkban tartottuk meg szűk családi körben, 

ahol megjelentek a vőlegény gyermekei is a családjukkal, és 

betoppant az ex-nej is.  

 Rögtön arra gondoltunk, botrány akar csinálni ezen a 

számomra örömteli napon, de tévedtünk, mert az ügyvéd 



poharakkal a kezében lépett oda, az egyik poharat odaadva neki 

átkarolta és megcsókolta.  

 Csodálkozva álltunk a j elenetet nézve, de hát az 

anyakönyvvezető szólította az egybegyűlteket és megkezdődött a 

ceremónia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. I.: Defekt 

 

 Éjszaka zivatar volt, és még most hajnalban is szemerkél az 

eső ezen a borús tavaszi napon. Egyszer csak kutyaugatás 

hallatszik, és Plútónak a lánca zörög. Valakik jönnek ázottan az 

úton a farm felé. Ahogy közelednek, ki lehet venni a 

körvonalukat a derengő hajnali fényben. Egy megtermett, 

pocakos, kopaszodó férfi a vékony, aranyszőke hajú feleségével. 

Utánuk botladozva jön a lányuk a magas sarkú szandálban.  

 A farm határánál átkelnek a patak fölött átívelő fahídon. 

Erre Plútó, a kutya még mérgesebben ugat.  

 Ekkor ki jön a gazda az udvarra. Észreveszi a vendégeket és 

integet nekik. Azok örömmel indulnak felé. Az öreg gazda 

nyugodt hangon szólalt meg: 

 – Adjon Isten jó reggelt! Mi járatban vannak itt ilyen korán 

reggel? 

 – Magának is jó reggelt! – kiáltott vissza a negyvenes férfi 

– Sajnos az éjjeli esőben leállt az autónk motorja. 

 – És erre van az az autó? – kérdezte a gazda. 

 – Itt, nem messze, az út mentén. 

 – Akkor ne aggódjanak, megjavítja maguknak az itt 

dolgozó fiú. Addig is fáradjanak beljebb, és melegedjenek meg. 

 – Köszönjük szépen! 

 A gazda közben megnyugtatta a kutyát, és bement a házba. 

Ekkor már nagyban csiripeltek a madarak a közeli erdőben. 

Bent a h ázban a g azdaasszony hamar begyújtott a k ályhába, 



hogy jó meleg legyen. Majd rögtön kedvesen szólt az elázott 

vendégekhez: 

 – Jó reggelt kívánok! Mit szeretnének inni, teát vagy kávét? 

 – Viszont kívánjuk!  K ávét kérünk, két cukorral és 

tejszínnel! – kérte a szőke, rövid hajú anyuka. 

 A gazdaasszony neki is állt kávét főzni. Közben egy tálat 

tett az asztalra, amiben ropogós kemencében sült pogácsa volt. 

 – Érezzék itthon magukat, és vegyenek a pogácsából 

nyugodtan! 

 – Köszönjük! 

 A reggeli csörömpölésre kijött egy fiatal, jóképű, fekete 

hajú srác. 

 – Jó reggelt! Én itt dolgozom a farmon. 

 – Szia! Mi pedig elakadtunk az autónkkal, és jó lenne, ha 

megjavítana valaki – szólt a f iúnak a k amasz, csinos lány 

miközben csavargatta a hosszú, szőke haját az ujjával. 

 – Nekem éppen ez a szakmám. Szeretek autókat és 

motorokat szerelni – büszkélkedett a fiú. 

 – Na, az akkor pont jó, – örvendett az apuka – mert holnap 

tovább kéne utazunk. 

 – Laci, ahogy megreggeliztünk, kimész a motorral az 

autóhoz és megszereled, rendben? – kérdezte a gazda a fiútól. 

 – Persze, elő is készítem a motoromat. 

 – Van motorod is? – csodálkozott a szőke lány. 

- Igen, egy farmon jó, ha van. 

 – Majd mehetek veled? 



 – Tőlem. 

 Így gyorsan megreggeliztek a fiatalok. Ettek vajas pogácsát 

és juhsajtot, majd ittak rá jó forró tejszínes kávét. Aztán 

kimentek a garázsba a motorhoz. Ott Laci összeszedte a 

szerszámait, felvette a bukósisakot, és a lánynak is adott egyet. 

Ketten ültek fel a m otorra. Kigurultak az útra, és onnan 

száguldoztak a földúton egészen addig, ahol a lefulladt piros 

autó állt. Ott leszálltak a motorról.  

 – Ez a piros BMW a tiétek? – hüledezett a meglepetéstől a 

motoros fiú. 

 – Igen, jól néz ki, igaz? 

 – Az biztos, de te is. – mosolygót rá a srác. – Még nem is 

kérdeztem, hogy hívnak? 

 – Szilvinek. a tiédet én már tudom, Laci. – okoskodott a 

lány. 

 – Gyorsan tanulsz. – dicsérte. 

 Aztán Laci nekiállt megszerelni az autót. Szilvi pedig 

segített neki adogatni a szerszámokat. Az úton néha elzúgott 

mellettük egy-egy traktor vagy egy zörgő lovas szekér a 

szántóföld felé. Mire végeztek a munkával a Nap már magasan 

járt, és pillangók szálldostak a mezei virágokra. 

 – Nagyon szép ez a t áj – gyönyörködött a természetben 

Szilvi. 

 – Igen, én itt nőttem fel a közeli faluban, ezen a szép 

helyen. 



 – Úgy szeretnék itt lakni, de a szüleim biztosan nem 

egyeznének bele. 

 – Az még nem olyan biztos – nyugtatta őt Laci, mert ő is 

örülne, ha ez a csinos lány ide költözne. 

  Szilvi telefonált az apjának, hogy jöjjön, mert már kész az 

autó. Úgy negyed óra múlva meg is jött szekérrel az apja és az 

anya is. A lovakat pedig a gazda hajtotta. Köszöntek egymásnak, 

és az apuka rögtön megnézte az autót, tényleg rendben van-e. 

Majd szólt Lacinak: 

 – Ügyesen megcsináltad az autónkat. Ezért meg is kapod a 

jutalmadat. – majd elővette a zsebéből a pénztárcáját, és 

előhúzott belőle egy ötezrest. 

 – Jaj, nem kéne. Nem kell nekem ezért pénz. – 

szabadkozott a fiú. 

 – De, fogadd csak el! – és a kezébe nyomta. 

 – Hát, jól van. Köszönöm szépen. – és eltette a 

farmerzsebében. 

 - Apa, nem maradunk még itt egy kis ideig? Olyan jól 

érzem itt magam! 

 – Biztos vagy benne lányom, mert itt nincsenek üzletek, 

hogy tudjál ruhákat vásárolni? – figyelmeztette a lányát. 

 – Biztos, mert megkedveltem ezt a helyet, és ezt a fiút is. – 

erre a szóra puszit, nyomot Laci arcára, Aki erre elpirult. A 

szülök csak mosolyogtak. 

 – Rendben maradunk még egy hétig, minden elrendezünk, 

és ideköltözünk. 



 – Köszi, apa, anya! Nagyon szeretlek titeket! 

 Így boldogan mentek vissza a farmra, ahol Plútó üdvözölte 

őket. 

 



N. I.: A féltékeny zongorista 

 

 Késő este az étteremben éppen komolyzenét játszanak, egy 

magas, szőke, elegánsan öltözött férfi zongorázott, mellette 

pedig egy vékony, fekete hajú férfi hegedült. Egy házaspár 

éppen a pincért hívta, aki egyensúlyozta a tálcán a tányérokat. 

Egyszer csak megszólalt a telefon, és a fiatal zongorista hirtelen 

abbahagyja a játékot, és boldogan fut a telefonhoz. Gyorsan 

felveszi, mert már várta a hívást a feleségétől, aki szülni készült. 

A nővérke a vonal túlsó felén vidáman közli vele, hogy meg 

született a fia. A zongorista ettől nagyon boldog lesz, és meg 

kérdezte, hogy néz ki.  

 A nővérke elmondta, hogy fekete hajú és a szeme olyan, 

mint egy kínaié.  

 – Igen. Szeretné megnézni?  

 Erre lecsapta a telefont.  

 A kínai séf pont kiment, és meghallotta az utolsó szót. 

Ijedten húzódott arrébb.  

 Azonban ezt észrevette a zongorista, és nekitámadt a nála 

kétszer akkora séfnek.  

 A pincér és a hegedűs próbálta őket szétválasztani. A 

verekedés közben a nagydarab séf úgy megütötte állon a f iatal 

zongoristát, hogy az elesett, és eltört az állkapocscsontja.  

 A pincér azonnal hívta a mentőket, a vendégek 

meggondolták magukat és kimentek az étteremből.  

 A mentő megérkezett és már vitték is a kórházba a sérültet. 



 Pont abba a kórházba, ahol a felesége szült. A felesége bent 

a kórházban a szőke hajú babájával meglátogatta a f érjét, a 

zongoristát. A férfi teljesen összezavarodott a kisbaba láttán, aki 

nem is volt kínai.  

 A felesége elmondta, hogy a babákat véletlenül 

összecserélte a nővérke. Mikkor pedig bejött az a nővérke, sűrű 

bocsánatkéréssel próbálta enyhíteni a légkört.  

 A férj nagy nehezen megbocsájtott a nővérkének. De nem 

értette azt még, hogy akkor a kínai séf miért borult ki.  

 Mikor megjavult az állapota, ment volna dolgozni az 

étterembe. Ott közölték vele, hogy őt és a séfet is kitették, a 

rendzavarás miatt.  

 A séf odament hozzá bocsánatot kérni, és megkérdezte, 

hogy látta-e a kisfiát.  

 Ebben a pillanatban értett meg mindent a szőke férfi. A 

felesége csalta a kínaival, és az is azt hitte, az ő kisfia, azonban 

szerencséjére nem kínaiként nézett ki, hanem szőke hajúként. 

 

 

 

 

 

 

 

 



M. A.: Palimadár (szinopszis) 

 

1. Bank (rabló a biztonsági őr) 

A rablás a nyitás után mindjárt megtörtént, fegyveresen: a 

volt kollégája/barátja segít az elmenekülésben Enduro 

motorral menekülnek el (novemberben ez belefér). 

2. Rabló Robi húga transzplantációra vár, ahhoz szükséges a 

pénz kétmillió forintot kell a németországi műtétre 

befizetni (Hamburg).  

3. Kint egy magyar ápoló is dolgozik, akivel jó kapcsolatba 

kerülnek – Laurának hívják, régóta (8 éve) kint él 

ismerősökkel, barátokkal rendelkezik, így a bujtatást is 

megoldhatja. 

4. Gyakran, heti rendszerességgel járnak ki. A műtét sikeres, 

de még nem engedik haza, steril körülményekre van 

szükség. 

5. (A biztonsági őr felismeri?) A vonaton együtt utaznak ki 

egy alkalommal. Az őr a kinti rokonait látogatja meg, és az 

ápolónő az unokahúga. Később Rabló Robi vonzalmat érez 

az ápolónő iránt, aki kedvességgel, odaadással veszi le 

lábáról.  

6. Többszöri kórházi beszélgetés után, már Magyarországon 

randevúra hívja, ha hazajön, látogassa meg. Meghívja 

vacsorázni, egy hullámhosszon vannak, érzéseik azt 

sugallják, hogy megtalálták az igazit. 



7. Szépen lassan felépül a testvére és hazahozhathatják. De a 

fiú azt ígéri, kiköltöznek a lányhoz, Németországba. Ki is 

költöznek, és feleségül szeretne venni Robi a lányt, azzal a 

kikötéssel, hogy az esküvő otthon legyen. Közben a leendő 

sógorával összebarátkozik, összejárnak és eljárnak focizni. 

8. Foci közben elárulja, hogy abban a bankban dolgozik, amit 

kirabolt. Az őr (Tibi) tárgyalásra is kell, hogy menjen. 

9. Összeházasodnak (Happiness) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F. T.: Az első verésem 

 

 Nem is tudom, hogy hol kezdjem, de hála Istennek, csak 

egyszer volt részem egy verekedésben, ahol rendesen kikaptam. 

Mindenesetre sosem fogom elfelejteni, még mindig itt van a 

szemem előtt a jelenet, pedig ennek már négy éve. 

 Nyár volt, és a h averokkal elindultunk a g rundra focizni 

egyet. Ott volt pár velünk egyidős srác, és szóváltásba 

keveredtünk velük, de már meg nem mondom, hogy mi volt 

ennek az oka.  

Az egyik barátom odalépett az egyik gyerekhez, és 

megütötte. Ekkor én a sor végén álltam, miközben kitört a 

tömegverekedés. Én az eset láttán elindultam, hogy kidurrantok 

egy pár srácot, de két lépést sem tettem, amikor valaki hátulról 

megfogta a vállam.  

 Megfordultam, hogy ütök egyből, de a huszonöt év körüli 

ember hirtelen olyan bevert, hogy egyből eldőltem, mint a 

Hortobágyon a furulyaszó. Az első meg az utolsó képem a 

világról a srác volt, aki megütött. 

 Mikor pár perc múlva magamhoz tértem, nagyon nagy 

fájdalmat éreztem a számnál. Néztem a pólóm, tiszta vér volt. A 

szájamhoz kaptam. 

 Megijedtem, mert hatalmas nyílás lett az ajkamon. Akkor 

már tudtam, hogy ebből varrás lesz, de annak jobban örültem, 

hogy a fogaim megmaradtak. 



 A boxnak vége lett. Mi győztünk, és aki engem lecsavart, 

jött két barátjával, és ledarálták. 

 Olyat éreztem, hogy nem tudtam érvényesülni, nem 

tudtam akkor bizonyítani a barátaimnak, de azt mondták, hogy 

nem az én hibám volt. Megesik az ilyesmi. De pont velem! Sose 

kaptam ki, pedig kaptam már pár pofont az életem során, de 

ilyen gusztustalanul leütni, az már gáz szerintem.  

 Azóta magabiztosabb vagyok. Sokat tanultam az esetből. 

Ha box van, legelöl kell lenni, mert a hátsót elölről és hátulról is 

elkaphatják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P. G.: Pofon 

 

 Először nem is érezte a fájdalmat. 

 Csak a két csattanást hallotta, és mintha valami felrobbant 

volna a kis fejében. Utána is csak állt egy helyben. Szurtos arcán 

végiggördült egy-egy könnycsepp. Kis kezét ökölbe szorítva 

rejtette rövidnadrágja zsebébe. Tornacipőjének egyik fűzője 

kibomolva lógott.  

 Csak nézett a pap után. Látta, ahogy távolodik reverendás 

alakja, és belép az iskola ajtaján.  

 Nem tudott mozdulni a helyéről. Valami nagyon elromlott 

egy pillanat alatt. Nem tudta magának megmagyarázni, de 

cseperedő, nyiladozó értelme érezte, valami elmúlt, végleg 

megváltozott. Csak nézte, amint az iskola sötét folyosója elnyeli 

a papot.  

 Igen, a papot!  

 Érdekes, eddig mindig úgy szólította: Atyám. A reggeli, 

vasárnapi miséken, amikor ministrált neki, a hittanórákon. 

Kapott már máskor is a paptól egy-egy fülhúzást, pajeszcibálást, 

de azok csak egy kis fizikai fájdalommal jártak, és mindig tudta, 

valami csínyt elkövetett. Nem találta jogtalannak. 

 Odahaza is kapott néha egy-egy kis tockost, kokit a 

nagypapájától, akit istenítve szeretett.  

 Nem, ez a két pofon nem fizikailag volt fájdalmas. A lelkét, 

az érzéseit sebezték meg.  

 Pedig most semmit sem csinált.  



 Csak felült a p ap új motorjára. Kis keze a k ormányra 

fonódott, és elképzelte, amint száguldozik a motorral, arcát 

simogatja a tavaszi szél, csiklandozza a fejbőrét, és csak robog, 

robog,valami nagyon távoli, valami nagyon jó dolog felé. 

 És akkor csak csitt-csatt – és ott magasodott felette a pap 

alakja! 

 Eltorzult arccal ordította, hogy mit képzel magáról, mit 

csinál az ő motorjával. És ismét megütötte, jobbról is, balról is.  

 Leugrott a motorról, két-három lépést hátrált, és csak 

nézett, nézett a papra. 

 Nem értett semmit. A pap felé mozdult, de ő futásnak 

eredt, ám pár lépés után megfordult, és csak nézte, ahogy a pap 

megpróbál utána futni, de megbotlik hosszú reverendájában, 

majd megfordul, és eltűnik az iskola ajtajában.  

 Hátat fordított. Arcán végiggördült a két könnycsepp. Kis 

kezét ökölbe szorítva rejtette rövidnadrágja zsebébe. 

Tornacipőjének egyik fűzője kibomolva lógott. 

 Nem Atya. Csak egy pap. 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. M.: Kreativitásom története 

 

Talán végem volt, vagy még ma is van. Ezt pontosan nem 

tudom meghatározni sem. A szereplő én vagyok és a társaim. Az 

idő a jelen, a múlt és a jövőnk.  

Ez akkor történt eme történet, amikor még minden 

ismerős dicsérte őt, a búzakék szemű szöszkeséget, hosszú 

hajzuhatagát, ízléses beszédét, önnönmagát, ruházata inkább 

sportos volt, mint nőies. De lénye mosolyt fakasztott a 

társaságába került emberek közt. Emberek közt dolgozott, kik 

voltak nála szebbek, okosabbak, butábbak és csúnyábbak. Sőt 

bosszúállóbbak is, mint utólag kiderült. Az iroda komoly volt, 

ahol mindig temetői hangulat uralkodott, de ahova ő bement, de 

mindenki, ha csak egy percre is, nevetett. Ő nevetetett, ha belül 

sírt a lelke is – az illata megelőzte őt, a parfümje édeskés volt, 

harmonizált a lelkével és annak minden belső értékeivel. 

Ha külső ügyfeles volt, az emberek mindig mosolyogva 

mentek el tőle, dicsérték segítőkészségét, emberséges 

viselkedését. 

Persze ez irigyeinek nem tetszett. És egyszer a munkahely 

hadszíntérré változott. Csatázott a rossz, de ő nem tudott róla, 

naiv volt és kiszámítható. Mások rágalmai a szívéig hatoltak, de 

hárított, majd megrázta magát.  

Míg egy napon lépre csalták. És lépre is ment, véletlen vagy 

készakarva, azt pontosan nem tudni. És a hadjárat elindult!  



A végállomás az egyik másik hely, egy másik pálya lett. Az a 

jelen. Itt nincs csillogás, itt nincs ragyogás. Itt kulcszörgések 

vannak, parancsok és jajszavak! Itt nem vagyunk urai 

magunknak itt, felettünk vannak az URAK.  

A búzakék szem távolba mered, szöszkeségét felváltja az 

ősz hajoszlás kavalkádja. Itt nem öltözhet sportosan, öltözik oly 

ruhába, amit adnak rá. Itt is emberek között van, de nem mint 

munkahelyen, hanem mint börtönben. 

Itt is vannak szépek, csúnyák, okosak és buták, emberek, 

akik itt vezekelnek megtévedt múltjukért. 

Emlékek tartanak itt mindenkit életben, a régmúlt 

emlékek. 

A jelenbe eltompul a b arátság, elszakadnak családok, 

szenvedés mindenkinek. Ez egy helyzet, ami attól függ, hogy kit 

hogyan tör meg az élet, és kinek mennyi ítélete van. 

Van itt irigység, van itt álarcos barát. Vajon én milyen 

leszek, mivé válok? A múlt elmúlt, elhaladt. A jelen 

gyomorforgató, érzem a savas savanyú ízt a számon. A gyomrom 

görcsben és azok a fránya kilók. Egy év alatt a töltöttgalambból 

lett egy nyúlgerinc. Néha tapogatom a kiálló csontjaim. Amikor 

bejöttem, volt családom egy stabil életem. Itt bent lettem 

nincstelen senki sem! 

 Lányaim vannak, de se lakás, se munka, se barátok – senki 

és semmim nincsen. Csak a l ányaim, és hordozója lettem a 

bűntudatnak. Amit tettem és akiket büntettem. Szégyenfolt van 



a családomon, és rajtam is mint egy billog. Egyre jobban 

érdekel, mit adhat a jövő.  

 Visszatalálok a nagybetűs életbe? Engem a barátok hogy 

fognak kezelni? És a családom… Megbocsátanak?  

 Érezni fogom az illatokat, az orgona illatát, a szél 

cirógatását, az eső áztatását? A hóban látni fogom a lépteket, és 

ha belefekszem, látom az angyalkát? 

 Most is mosolygok és belül zokogok. De ha a borzalom 

kapuját mögöttem becsukják: fogok álmodni a bezárt ajtókról, a 

fakó börtönvilágról. A fülembe csengenek a k iabálások, a 

jajveszékelések. A börtönbe szenvedő emberek arcai. A 

várakozások napjai, percei. A túlélés reményei és azok az 

emberek, akik ránk vigyáztak.  

 Sokszor elgondolom, hogy ők miért dolgoznak itt? Miért 

zárják be magukat is tizenkét órába a rácsok mögé? Mi motivál 

fiatal lányokat, hogy itt vállaljanak munkát? Miért? 

 Sorstalanság, erőfitogtatás?  

 Micsoda? 

 Már nem akarom megfejteni, túlélni akarom az órákat, 

napokat. Heteket. Néha visszajön a szemembe az élet, torkomba 

a hang, de amit mondanék, helytelen. Már rég nem érdekel, ami 

itt érdekelt. Ki kell maradnom mindenből! Magamért, 

családomért- magunkért.  A hajam már majdnem ősz és a 

csontjaim számolása is lehetséges. De a jövőm álmait nem 

vehetik el tőlem. Ők nem értik cinikus mosolyom, cinikus 



megjegyzéseim. Csak egy-egy összekacsintás, egy-egy számomra 

fontos emberrel. Akivel kint is közös életet tervezünk! 

 Hiszen lesz élet: a bentlét után jeltolmács leszek, hiszen 

megsüketültem, és börtönmissziót fogok vezetni – segíteni, 

hogy mások is túléljék a benti létet, életet. Én más lettem. És te, 

kedves Tanár Úr, általunk te is más lettél? Adtunk neked tanulni 

valót? Adtunk neked gondolkodni valót? 

 Te sokat adtál, a múltadat, életedből részleteket, szavakat, 

történeteket, én köszönöm. Hogy a szörnyűségeket, a rossz 

napokat – a Te egy órád, mint egy napsütés, beragyogja. A 

mosolyod, a hadaró beszéded a kinti élet melegségét, az élet 

lendületét adtad meg nekem. 

 Igaz, sokszor önhibámból nem mehettem hozzád! De 

láttam, hogy szükséges, hogy menjek hozzád a csoporthoz. 

Láttam arcodat és láttam, te is hívatod az embereket! Talán, 

hogy emlékezz rám, ránk! És évek múlva hívjunk téged egy pofa 

sörre, jó kis ír sörre! Talán egy csapattal, vagy néhány lézengő 

emberrel. Talán adtunk neked elgondolkodni valót.  Hiszen 

te is adtál nekünk, hogy van erőd bejönni egy zárt világba! 

Ösztönzöl minket, erőt adsz, humorral szórod meg  a 

beszélgetéseket.  

 Hát igen. Számoljunk, mennyi maradt az évből, mennyi 

maradt még a tanfolyamból. 

Ide nem kellett lökni, ide magamtól jöttem, jelentkeztem. Itt ha 

csak egy órára is, de én én lehettem, nem csak egy szám! Egy 

ember a sok közül! Kék szemű, őszesen szőke hajú, bordákat 



számoló, magába forduló, de a külvilág felé mosolygó ember. 

Erőt merítettem tőled a következő éveimre, ami már a jövő. 

Hiszen eltelik egyszer. Megtalálod-e önmagad! Lesznek-e 

álmaid valósággá válthatók!  

 Hallani kell a tavasz hangjait, a madarak csivitelését, látni 

a gólya fészkelését, fiókáit. Látni, ahogy a n ap lebarnítja a 

lábszáramat, ahogy a l ányok nevetnek a v ízparton. Ahogy a 

férjem a h alat fogja a t óban, ahogy csobban a h al, és érezni, 

ahogy küzd. Ősszel a lehulló levelekre lépkedni, ahogy kopárok 

lesznek a fák, ahogy hallom, hogy serceg a lábam alatt a tőzeg, a 

lehulló falevél. És a hóban, ahogy belepi az utakat, ahogy belepi 

a tájat. Amikor a kertben hógolyót tartunk a kezünkben, és 

egymást eltaláljuk, visongunk. 

 És Karácsonykor gyertyafényben énekelni a „Mennyből az 

angyalt”. 

 És Újévkor sikeres, áldott, békés újévet kívánni 

egymásnak. 

 És mindennapot úgy tölteni, mintha az lenne az utolsó. 

 Hát én úgy szeretném az előttem álló életet. 

 Köszönöm, hogy megtanítottál írni engem és a többieket! 

 Így egy könyvből másolt idézettel búcsúzom: „ Az őrülettel 

való viselkedés az csak egy dolog, ám amikor az őrület is 

flörtölni kezd veled, jobb az egészet abbahagyni.” 

 Hát igen! Volt rá eset mikor randevúztam vele, talán 

kapcsolatom is volt vele. 



De azt szoktam mondani, néha megengedhetjük azt a luxust, 

hogy a normális is legyen kicsit hülye! És a hülyéből legyen 

normális! 

 De ehhez meg kell önmagunkat ismerni, és a bentlét, ha 

másra nem is alkalmas, legyen arra elég, hogy magunkat 

megismerjük. Mert ha igazán ismertük volna, akkor nem 

lettünk és nem lennénk ott, ahol jelenleg vagyunk. 

 Kreatívat írtam. Az élet kreatív játékának szereplőit írtam 

most meg, és másnak is. 

 A kitartás, a szeretet, a lányim és családom megbocsátása 

éltet és motivál. 

 Köszönöm neked és nekik! Hiszen flörtöl az őrület velem, 

néha táncra hív, de mivel mozgáskorlátozott vagyok, kértem őt, 

ne engem hívjon táncra partneréül. Hanem mást! 

Örülök, hogy a Váltó-sáv Alapítványhoz jelentkeztem. Hiszen az 

időtartam alatt tanultam sokat általatok! 

 

 


