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1997-ben született Szolnokon. Középiskolai tanulmányait szülő-
városában, a Verseghy Ferenc Gimnáziumban folytatta. Jelenleg 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának hallgatója. 
Általános iskolai tanulmányai felső tagozatában kezdett alkotni, 
és az alkotókedv – túlélve a tinédzserkor lázadásokkal teli éveit 
– a mai napig sem hagyott alább. Az irodalomhoz, ezzel együtt a 
művészethez való viszonyulását Kosztolányi Dezső, Kassák La-
jos, Csorba Győző, valamint megannyi modern vagy kortárs költő 
és zenész alakította. A versek mellett aktívan foglalkozik zenével 
is. Versei az Irodalmi Jelen folyóiratban jelentek meg.

léghajópróza

Gittának gyakran fájt a háta. 
Abban a jól meghatározható 
keskeny sávban, ami a lapockák 
vonalától a nyakszirtig terjed.

– Többet kéne sportolnia – ta-
nácsolta a doktor. – Kicsi az izom-
tömeg, emiatt az inak, izmok köny-
nyebben rátapadnak a csontokra. 
Úszás! Tánc! Tenisz! – úgy mondta 
a vén majom, mintha a barikádon 
kiáltaná a trikolór alatt, hogy Sza-
badság! Egyenlőség! Testvériség! 
Gitta bőszen bólogatott, aztán 
nem csinált semmit. 

Mivel azonban sem a napi gép 
fölé görnyedős irodai munka, sem 
a szűretlen sörkúra nem használt, 
elment kezeltetni a kórságát egy 
masszőrhöz. Nem is akármilyen-
hez, hanem egy celeb természet-
gyógyászhoz. Ha ő nem, akkor 
senki sem, mondták róla hívei.

Maszek volt a masszőr, lakóte-
lepi kis lakában fogadta a páci-
enseket. Gittát erős füstölőszag 
csapta meg, majd a néni betes-
sékelte egy szobába, ahol vi-
lágháborús kórházmúzeumból 
lízingelt masszázságy, hímzett 
terítőkkel letakart, barna mű-
bőr sarokkanapé, nippekkel és 
az unokák fényképeivel dekorált 
ódon vitrin, kis dohányzó asz-
tal és sokfi ókos, szocreál komód 
fogadta a gyógyulni vágyót. A 
vitrin üvege mögött nem semmi 
könyvválogatás sorakozott: Osho, 
Müller, Szent Biblia, A Tarott ősi 
titkai, Egyiptomi átkok, Könnyű 
felfújtak reggelire, A titok, Az 
erő, A vonzásról, hogy csak így 
kulcsszavakban mutassuk be. A 
tenyérjóslás művészete és a Re-
fl exológia haladóknak  közül A 
tetvek és szobanö vényeink egyéb 
ellenségei kissé kilógott a sorból.

Az asztalkán sem volt jobb a 
helyzet. Középen óriás, színváltós 
Jézus, balra egy kisebb méretű 
arkangyal, jobbra a Szent Csa-
lád kínai megfelelője, előtte Al-
lah szeme nagy békességben egy 
Szűzanyás rózsafüzérrel, mellette 
rovással teleírt gyertya. Úgy t űnt, 
Terka mama – mert így hívták a 
nénit – semmit nem bíz a vélet-
lenre, inkább mindenkivel igyek-
szik jóban lenni. Na, rá aztán nem 
hat a politikai gyűlöletbeszéd!

Gitta levetkőzött, majd nagy 
nyikorgások közepette felfeküdt 
az ágyra. Remélte, a nyikorgás 
az ágyból jön, nem belőle. Terka 
mama betakarta, majd így szólt:

– A talpával kezdem, galam-
bocskám, az megmutat mindent, 
és én majd megmondom, hogy 
hol van baj. Amit nem mondok, 
ott minden nagyon jól van – 
majd bügyürgetni kezdte Gitta 
lábujjkáit.

 – Hm. Magának az egyik sze-
me rosszabb, mint a másik!

– Igen, a bal! – örült meg Git-
ta, hogy maga az Orákulum vet-
te kezelésbe. 

Diadala csak addig tartott, 
amíg rájött, hogy ez szép s jó, 
csak éppen az emberek 99 száza-
lékára igaz. Közben Terka mama 
újabb nyomra akadt a bőrkemé-
nyedések és tyúkszemek bonyo-
lult útvesztőjében:

– Maga reumás, nagy fájdal-
mai vannak!

– Én aztán biztos nem. Nin-
csenek reumás fájdalmaim! – 
cáfolta vehemensen Gitta.

– Majd lesznek! A talp nem 
hazudik – nyugtatta meg a tu-
dós néni megfellebbezhetetle-
nül. Git ta kezdte nem érteni, 
minek is jött ide.

– Gyomorpanaszok, hajaj, 
kedveském, maga nem tud vala-
mit megemészteni. Könnyen rák 
is lehet ebből, ha nem vigyáz! 
Szegény megboldogult nővérem-
nek ugyanilyenje volt, fél év alatt 
elvitte. Gyömbéres, nyers pityó-
kás turmixot igyon minden reg-
gel éhére, egy kanál olívaolajjal. 
Az talán még segíthet, bár nem 
biztos, ilyen előrehaladott álla-
potban – hümmögött.

– Ezt mind abból a bütyökből 
tetszett kiolvasni? – érdeklődött 
a halálraítélt, de válaszként csak 
rosszalló fejrázást kapott.

Miután lejárt a talpból jós-
lás, Gitta a hasára fordult, Terka 

mama pedig fölé magasodott. 
Előtte elindította az mp3-leját-
szót. Dalválasztása meglepte Git-
tát, teljes hangerővel zendített rá 
Wham és a Wake me up before 
you go végtelenített változata.

– Nesze neked relaxáció és 
meditáció! – dohogott magában 
Gitta. De mivel nyitott volt az 
újdonságokra, kíváncsian várta, 
mi jön most. Terka mama se volt 
rest, nekiállt a zene ritmusára 
püfölni Gitta hátát. Dögönyözte, 
gyámbászta, gyúrta, csipkedte, 
húzta-vonta, döngette, karmol-
ta, simogatta, öklözte, lapogatta 
meglehetősen szaporán, de külö-
nösebb erő nélkül. A kapkodó kis 
mozdulatok egyre fokozódtak, 
míg a végére már úgy csépelte 
Gittát, mint nekivadult kubai a 

dobot elfajult táncesten. Gitta 
legszívesebben fejjel lefelé beleál-
lította volna a wécébe.

Megszólalt Terka mama:
– Ha gyermeket akar, hordjon 

narancssárga bugyikát! A férje is!
– Na, baszd meg! – gondol-

ta Gitta, az lesz csak a vagány, 
hordjuk a narancssárga bugyi-
kát orrvérzésig, uniszex, mind-
annyian. Még jó, hogy nincs se 
férj, se narancsszín bugyika.

– És szed C-vitamint? – jött 
a következő kérdés egy Gesta-
po-tiszt szelíd bájával.

– Multivitamint szedek regge-
lente, abban, úgy tudom, az is van 
– mondta mentegetőzve Gitta.

– Szedjen külön is! Jót tesz 
az ereknek! Magának látszanak 
az erei – mondta vészjóslóan, 
miközben a vádliját tapogatta. – 
Nem jó, nagyon nem jó!

…Don’t leave me hanging on 
like a yo-yo… üvöltött a mjúzik 
kegyetlenül. Gittának már kezdett 
nagyon elege lenni az egész keze-
lésből. Szerencséjére csengettek. 

–Végeztünk is, kedveském – 
Terka mama korát meghazudto-
ló fürgeséggel indult ajtót nyitni 
a következő szerencsétlen, bepa-
lizott kliensnek.

Férfi hang üdvözölte mély tisz-
telettel a nénit. 

– Na, majd mikor csépel, te sem 
fogsz bájologni – morogta Gitta. 
Dohogva öltözött, míg azok ket-
ten kint jóízűen kacarásztak és 
kölcsönösen egymást dicsérték. 
Aztán kinyílt az ajtó, és belépett a 
szobába a legszebb férfi , akit éle-
tében látott.

A kötelező oltás

Vasárnap

Íme hát: minden helyre kerül végül.
Nem törik tányér és pohár
a keményre gyúrt szavakon,
s görög vázánk  darabjait is összesöpörtem
nagy műgonddal, kétségek nélkül,
mint aki valami újba kezd –
pedig csak a régit folytatom.

Helyünkre kerültünk, beágyazódtunk
a világ nekünk szánt sarkaiba, 
s mássalhangzók módjára hasonulunk
a környező zöngékhez, zöngétlenekhez,
míg nem jelöl írásban minket senki.
Felosztjuk magunk közt az ürességet,
s múlt napjaink rézkarcát
tükörré csiszoljuk, hogy csak
magunkat lássuk bennük végül.

Rád oltom villanyom, s rád zárom
ajtóm is, hogy jól lásd, csillagképeink
miként ülnek az égbolt két peremén,
s hogy talán, mikor rám lelsz 
a porosodásig rejtett sarkokban,
gond nélkül elszámolhass majd
a köztünk támadt fényévnyi űrrel.

Drávucz Zsolt

Elszámolás az űrrel

Memento
Beleömlesztelek egy-egy félmondatomba,
a keserédes utóízed kedvéért, amit a neved hagy
a számban maga után. Pár napja elsuttogtam 
valahol az igazamat rólad nem bánva, 
hogy nem neked, csak a télesti sétány lámpáinak,
azóta is téged váró eloltott csikkeknek:

Csöndben hagytál, és én nem beszélek már
hangos és egyenes szavakban.

Nem maradt más, mint kitapogatni
történetünk formáit, s mint szobrász
a durva idomokat, úgy kalapálom le
éles részeidet, és csiszolom íveid
olyanra, hogy mindenkit megkísértsen
testmelegnek tűnő hajlataid fogása:
kőbe fésülöm kimondatlanságod.

Titok akartál lenni. Megtartalak hát 
magamnak, nehéz, de szebb napokra,
mikor nem furdal már örök dilemmánk:
mire te megtanulsz szeretni,
én megtanulom, hogy nem szeretsz.




