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Irigység 
 

Kitartottam a boldogság keresése és a szenvedés 

meghittsége mellett. 

Átkeltem a tengeren. 

Sok földet megismertem 

Jorge Louis Borges – egész életem 

 

Egy barátom hagyta rám ezt a történetet, gyűrött, 

sötétkék tintával, kézzel teleírt papíron, miután 

feladta a sokéves harcot gyermekeiért, mert úgy 

érezte a mindennapos küzdelem felemészti őt is 

és a kicsiket is. Repülőjegyet vett – csak oda – 

Mexikó fővárosába és onnan buszjegyet a 

háromezer méteres hegyekkel övezett, meseszép 

egykori gyarmati városkába, San Cristobal de las 

Casasba. Az indulásig hátralévő hathetet 

beosztotta: újra nekiállt spanyolul tanulni, 

szakított a barátnőjével, egy meglepetés bulin 

elköszönt a 

barátaitól, több 

éjszakát 

átszeretkezett régi 

barátnőivel, 

szeretőivel, közben 

eladta a lakását és 

az öreg Toyotáját, 

majd minden 

fontos kincsét egy 

hatalmas ládába 

sűrítve feladta annak a vagány angol öreglánynak 

a címére, akit korábbi utazásakor ismert meg 

Mexikóban…   
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Portré 

 
sok film úgy festette le az életet a kolhozokban, 

hogy az asztalok roskadoztak.  A jelek szerint  

Sztálin azt hitte, hogy ez valóban így is van 

Nyikita Hruscsov 

 
Ültek a poros fotók között a vastag, kicsit kopott 

szőnyegen és elmélyülten nézegették a távoli 

múlt lenyomatait. Ali bácsi teát hozott be öreg 

csészékben, kis alpakka tálcán – immáron a 

harmadik adagot, amióta Bálint belépett a lakásba. 

A korareggeli vonattal érkezett, átsétált a parkon, 

nézegette a végtelenbefutó gesztenyesor sárguló 

leveleit, hallgatta a megérett gesztenyék 

koppanását a kavicson és elmélázott a vénséges 

platánfák tövében. Felidézte kisgyerekkora 

halványuló emlékeit, 

amikor még éltek az 

egri nagyszülei és … 
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Visszér 
 

 
Ébreszd fel, és nyomd be neki a füléig, azt a nagy 

szamárcsődör faszodat, amit az ördögtől kaptál, ne halj 

meg úgy, hogy nem tudod, milyen csodálatos dolog 

szerelemmel baszni 

 

Gabriel Garcia Márquez:  

Bánatos kurváim emlékezete 

 

 

 

…Ahogy sorra kerültem, diszkréten kopogtam. 

Fiatal orvos fogadott, az alapadatok és a panaszok 

részletes felvétele után a hangulatosnak ígérkező 

délután laza nadrágletolásban folytatódott. 

Megkért, hogy üljek föl a vizsgáló asztalra és 

tegyem lehetővé hozzáférését a farkamhoz. 

Cseppnyi kitérő és bárminemű előjáték nélkül 

megragadta, szorongatta, emelgette, morzsolgatta 

a heréimet, tapogatta a hímtagomat majd a bőrt 

gyors mozdulattal hátrahúzva durva fájdalmat 

okozott. Több helyen vér buggyant ki belőlem, 

mintha nyúztak volna. Ma sem értem, miért nem 

vágtam pofán…  
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Párbaj 
 

Ne kívánd, hogy az események úgy alakuljanak, ahogy te 

szeretnéd. Inkább a kívánságaidat szabd hozzá az 

események alakulásához,  

meglátod, nyugodt lesz életed folyása. 

Epiktétos 

 

A MAHART DU213-as, Rómaifürdőtől induló, 

menetrend szerint közlekedő járata, egy lapos 

fenekű, 42 ülőhellyel rendelkező, fehér vízibusz 

7.54 perckor felvett három utast a Margitsziget 

budai oldali alsó harmadában kiépített 

kikötőjében és továbbindult délnek. Kétperces 

előnyben volt a menetrendhez képest, ezért nem 

sietett… 
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Budejovice 

 
 

Hajnali négykor indult, öt órát adott magának a 

hétszáz kilométer megtételéhez. Éberen vezetett 

kifelé a városból miközben elmajszolt egy nagy 

piros almát és az előző esti szeretkezésre gondolt 

a pincérlánnyal, akit pár hete szólított meg 

hajnalban a pult másik oldaláról, több órányi 

bátorsággyűjtés után  
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Mexico 
 

A csomagolás öregít. 

Utazz könnyen, mint a madarak. 

Így messzebb jutsz és fiatal maradsz 

Márai Sándor 

 

 

A balkáni arcú lányra az első reggelen figyelt föl 

a közkedvelt óvárosi büfében a Zocalótól pár 

sarokra.  Ő épp csak odaférkőzött a hosszú 

pulthoz és rendelni próbált, amikor a lustán 

mozgó csinos arc a pénztárhoz ment.  Aztán az 

alacsony bennszülött felszolgáló lányokat figyelte, 

amint a sima vaslapra sorban ütik rá a tojásokat, 

forgatják a sercegve sülő szalonna szeleteket, a 

félbevágott kolbászokat és hosszú fogókkal 

nyomják rá a kenyérszeleteket, hogy frissen 

ropogjon majd a turisták szájában. A helyet 

akkoriban a Lonely Planet is fölkapta,  
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Május elseje 
 

 

Az esetet egy titkárnő figyelte ki a pártiroda térre 

néző harmadik emeleti konyhaablakából, 

miközben ráérősen Omnia kávét darált és vizet 

öntött a nagy hatszemélyes kotyogóba, és 

parizeres szendvicseket pakolt a tálcára, 

készülvén a 10 órás, hétfő reggeli eligazításra, 

amire most V. elvtárs is ígérte magát a megyéről.  

 

 

A titkárnő szerint – 

aki vészhelyzetre 

hivatkozva azonnal 

összerángatta a 

nylon harisnyás 

titkárnőket - sajnos 

a dolog láthatólag 

viszonzatlan maradt 

Borcsa részéről, és 

leginkább is 

ellentétes volt a 

pártfegyelemmel,  
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Kolozsvári mikulások  
 

 
A középkoron keresztül egyike volt a legirigyeltebb 

bányavárosoknak. A hegyeiben bányászott és a városban 

vert körmöci ezüst és aranypénz tette európai hírűvé. 

Szombathy Viktor-Németh Adél 

Szlovákiai utazások 

 

 

…. 

 

- mi van? kérdeztem. 

- szar van. mondta Ernő ziháltan. 

 

- eltoljuk a szerelőhöz, szólt ki az ablakon 

Menyét. Ismerős, egyből megcsinálja, a sógorom 

tanítja a fiát. Buta. Jóban akarnak lenni, nem 

bukhat meg a gyerek. 

 

A szerelő másfél óra múlva hozta vissza a 

működő járgányt. Azonnal elkezdtük a 

készülődést. Lecsavaroztuk az ajtókat és 10 évnyi 

ovidont (aki nem tudná: hőskori fogamzásgátló) 

dugdostunk föl az ajtók réseibe, üregeibe, 

ügyelve arra, hogy a nagyon üres részekre ne 

jussanak, mert a vámosok rutinosan kopogtatják 

végig a trabantok, wartburgok műanyag falait, 

kincsek után kutatva… 
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Acélváros 
 

Királyném, kigyúltak a lángok,  

Aranyos hintónk, íme, száll,  

Ma a nép közé vegyülünk el,  

Te a királyné s én a király 

Ady Endre – egy ócska konflison 

 

 

 

  

hatalmas pacsirta rádiónkon – 1983-t írunk – 

kevés tekeréssel ráleltünk a szabad európa rádióra 

– "itt Cseke László beszél a szabad európa 

rádióból, Münhhhenből. A következő szongot 

Tóth Bercinek küldi tápiószelére kati sok 

szeretettel stuttgartból..." 

Csöndes estéken, sok-sok türelemmel a 

luxemburg rádió is megszólalt, de aztán mindig 

elmászott, ezért mellette ülve kellett olvasni, 

egyik kézben a könyv, másik a gombon és 

gyakorta utántekerni. 

  

Az unalmas, mérnökarcú szomszéd gyönyörű 

felesége napközben gyakorta kertészkedett 

aprócska sortjában, amire jó rálátás nyílt a 

szuterén pöttöm ablakából.  
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Feromonok  
 

felrobbanok, megveszem, úgy szeretlek 

társalgás közben csússzunk be az ágyba 

úgysem látja, mit csinálunk kettesben 

hármasban – szólt az ajtóban mamája 

Márkosz Árgentáriosz – I. század 

 

 

 
 (feromonok: Görög eredetű szó, a phero (viselkedés) és 

hormone szavak összeolvadásával keletkezett) 

 

Natasa - mint majd minden kedden – délután 

kettőkor csöngetett és rohant föl a parkra néző 

napfényes, lazán berendezett lakásba. 

Viselkedésére talán a hektikus, kiszámíthatatlan 

szavak tűnnek a legmegfelelőbbnek, amihez 

azonban egy mindig stabilnak mondható érzés 

párosult, az érzékiség rendkívüli mélysége.  
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Kullancs 
 

 

 

 

-menjen a sebészetre. 

-ott már voltunk, és megjártuk a bőrgyógyászatot 

is. Legyen szíves, nézze meg és vegye ki, nem 

szeretnék több osztályt bejárni. 

-várjon, mondta és visszalépett a rendelőjébe. 

Húsz perc telt el, amikor egy másik ajtón dugta ki 

a fejét, mint egy rutinos bújócskázó és odabökte 

dörmögve: jöjjön be. 

 

Úgy búcsúztam kedvesemtől, mintha nem lennék 

biztos a visszatérésemben, Kafka jutott eszembe, 

aztán Hajnóczy néhány kisregénye a műtősfiúról. 

De a kihívások mindig is izgattak, mondta belül a 

vidámabb másik felem és becsuktam magam 

mögött az ajtót. Köszöntem és álltam 

félmosollyal. 

 

- vetkőzzön le, feküdjön föl. – pörögtek az 

instrukciók a jéghideg rendelőben.  
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Gimi 
 

minden sarkon álltam már, minden lépcsőn ültem már 

és ha elrúgtam egy követ, amerre gurult, arra mentem 

tovább 

EDDA 

 

Az első gimnáziumi évnyitón lent álldogáltunk az 

iskola udvarán, hatalmas 

zsibongásban, 

idegenségben, 

sutaságban. Akik egy 

suliból jöttek, 

összetartottak, kis 

csoportokat alkotva 

beszélgettek.  

 

A sorban előttem állt egy 

izgága, lökdösődős srác, 

sötét színű ingben, régies zakóban, nyakkendő 

nélkül, vidékiesen kócosan és meglepően szőkén. 

Volt benne valami idegesítő és egyszersmind 

lenyűgöző. Piszok erősnek láccott és ennek 

tudatában viselkedett fölényesen a nálánál sokkal 

nyeszlettebb városi fiúkkal. Néztem, ahogy keresi 

az áldozatait, és amikor hátrafelé lépve meglökött, 

visszalöktem, na öreg - mordultam oda. 

Megfordult és már emelte az ökleit, amikor 

hirtelen minden elcsendesedett körülöttünk – 

elkezdődött az ünnepség, így a verekedés (inkább 

a szégyenteljes megverésem) elmaradt. 
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Gasztroerotika 

 
 

A kinyomkodott, morzsolt zsömléhez 

folyamatosan adtuk hozzá a többi cuccot. 

Ráütöttem a tojásokat, a kész hagymát, ő kaparta 

a májat, szórta a gombát és a fűszereket: sót, 

borsot, majoránnát, szerecsendiót, frissen aprított 

petrezselymet és persze leöntöttük olvasztott 

vajjal. Időnként én is beletúrtam a töltelékbe, és 

ilyenkor mosolyogtunk, ha összeértek ragadó 

ujjaink.  

 

Kezet mostam és elővettem a megmosott, 

tisztított csirkét és kértem Évát, hogy vagdossa be 

kedve szerint a combok körül, hogy mindenfelé 

tölthessünk bele. Közben feltettem a megpucolt 

és felszeletelt krumplit főni. 

 

Az én kezem épp tiszta volt, ezért mögé álltam és 

felhajtottam a blúza ujjait. Éreztem a nyaka friss 

illatát, a jókedvét és a teste közelségét.  
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ALADÁR BÁCSI 
 

 

Aladár bácsi – az egykori Európa bajnok – az első 

percekben egy rettentően kényelmetlen hokedlira 

hasaltatott bennünket és a deszkáról lelógó 

végtagjainkat mellúszó mozgásra késztette. 

Amint e vizsgán átmentünk, már a langyos 

medencében ültünk és siklottunk az öreg párásan 

visszhangzó ordibálása közben. A második, vagy 

talán harmadik alkalommal már a kinti hideg, 

mély medencébe 

kerültünk, ahol egy nagy 

kerek gombát kellett 

megkerülni. Míg bentről 

dohos, nyirkos szagokat 

őriz az orrom és málló 

vakolatokat, nyikorgó 

öltöző fogasokat és 

lócákat a szemem, addig 

a kinti úszásból a hirtelen 

rám törő friss levegőre és 

a hideg víz enyhe 

iszonyatára emlékezem. 

Ha nagyon kinyitom a 

fejemben megbújó 

emléktárat, úgy hiszem az oviból jártunk úszni 

tanulni, ráadásul télen vagy kora tavasszal, mert a 

barna, prémes kabátomat érzem magamon és a 

füles sapkámat.  


