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– És mikor tűnt el Ákos? – kérdezte a nyomozó, 
s újra megnyomta digitális magnójának rögzítő 
gombját.

– Ma milyen nap van? – nyújtotta el a fejkendős, 
virágos ruhát viselő asszony az utolsó szót, mintha 
kételkedne abban, hogy a van egyáltalán létezik.

– Kedd, február 26.
− Igen, igen… kedd. Kedden, múlt kedden mán 

nem jött haza. Montam a kissebbik fi amnak, menj 
Gyurikám, nézd mán meg, hol van Ákos öcséd. El 
es ment vót a gyerek, órákig kódorgott, osztán üres 
kézzel jött vissza. Sehol sem találta – csapta ösz-
sze csodálkozva földszínű tenyerét. – Sehol. Pedig 
tűvé tett érte mindent, nem vót lyuk a fődön, hova 
bé ne nézett vóna. Ugye, fi am – bökte ujjával ol-
dalba a mellette mocorgó, nyolc év körüli gyereket.
− Bémentem én minden barakkba, osztán ott 

sok minden vót összehányva, vót ott ágymatrac, 
még kibelezett televízió es, játék es, de Ákoskám 
sehol se lelém, pedig há kiábáltam jó hangosan, 
hogy a főd alatt es meghallja. Nem válaszolt, na – 
vonta meg a vállát a gyerek, s az ölébe tette kezét, 
piszkos körmeit piszkálgatta.
− Kedden hány órakor vették észre, hogy Ákos-

ka hiányzik? – kérdezte a nyomozó, s az asszonyra 
nézett, tőle várta a választ.
− Szóval, a bányát, van annak már két éve es, 

hogy bézárták. Osztán mindenkit elkűttek. Az ura-
mat es. Pedig hát jó vájár vót. Sok rézércet bányá-
szott ki. Na, megfi zették. Éltünk es abból. Tuggya, 
húsz évet töltöttünk a hegyen. Jó vót. Bémentünk 
néha a városba, osztán ott minden vót, csak pénz 
kellett hezza. Falusi leány vótam, ide jöttem fér-
hez. Az emberem es falubeli vót valamikor, csak 
idősebb. Jóval idősebb. De erőss, jó ember. Nem 
vót annak semmi baja húszegynehány évig. Aztán 
egyszer csak meghótt. Itthagyott a kölykekkel. Pe-
dig, amikor elvett, megígérte, nem hagy egyedül. 
Igért az fűt-fát, csak hozzámennyek. Julis, itt jó 
életed lesz, azt mondá. Minek neked a falu. Ahajt 
a hegyen jó helyt leszünk, csak a jó Isten tartson 
meg egésségben. Keresek én annyit, hogy tíz gyer-
meket es eltartsak. Lássa, nem lett belőle semmi. 
Csak két gyermek, azok es későn jöttek, mán azt 
hittem, nem is lesz gyermekáldás. A kissebik, ami-
kor jött, el se hittem, hogy úgy vagyok. Mán az or-
vos es tördelte a nagy darabos kezét, hogy mán mi 
lészen, de nem lett semmi, met a gyerek minden 

baj nélkül jött világra. Na, e’v-vót, nyomozó uram. 
Most mán tuggya az én életemet. 
− Kedden délelőtt, vagy délután tűnt el Ákoska? 

Mikor kezdték el keresni? Erre a kérdésre válaszol-
jon, kérem.
− Gyurika bészaladt délután, hogy a nagy kutyák, 

met azok ott vannak a szín végibe, valami koncot 
kaptak, s erőssen vinnyogtak. Mondom a gyermek-
nek, eridj nézd má meg, ejsze nyulat fogtak, vagy 
valami máson kaptak essze. De a gyermek semmit 
se látott, mán késő es vót, szürkült az ég. Nagyon 
megijettem, hogy a kicsi fi am sehol sincsen.
− Veszett kutyák azok, már annyi embert meg-

mocskoltak – szólt közbe a gyerek, de elhallgatott, 
mert azt hitte, most mégsem rajta a sor, hogy be-
számoljon a történtekről.
− És ha a kutyák támadták meg Ákoskát… akkor…
− Akkor én láttam vóna, met szemmel tartom 

azokat az átkozott fajzatokat.
− Hogyan?
− Hát veszem a fáklyát, möggyújtom, s úgy 

osztán szűkölnek, morognak, én meg látom, mi 
van ahajt.
− És mit szedtek szét azon a délutánon. Azt lát-

tad-e? – akadékoskodott a nyomozó.
− Kockás ruhadarabot huzigáltak, a fene a 

belekbe.
− Jaj, Istenem, te gyermek – szisszent fel az asz-

szony. – Ákoskán is kockás ing vót, amikor eltűnt.
− Milyen színe volt a kockáknak?
− Kékes, olyan, mint az Ákoskáé – vágta rá a 

gyerek.
− Nem hiszem…, tán a medvék… A medvék, az 

átkozottak. 
− Dehát a kutyák marakodtak a kékkockás in-

gen. Hogy jönnek ide a medvék? – kérdezte döb-
benten a férfi .
− Lehet, a kutyák a medvéktől vették az inget.
− A medvéktől?
− Igen, met a medvék, ha valakit megesznek, ak-

kor a ruha, az nem kell nekik. S lehet, a kutyák a 
medvéktől vették az inget…
− Most hallom először, hogy medvék is tanyáz-

nak a közelben.
− Azok igen, met béjárnak az élelemre, vesznek 

mindent ki a zsákokból, hiába minden igyekezet 
– vágta rá a gyerek, s incselkedő pillantást vetett 
a nyomozóra.

Dsida Jenő

  (Barátaimnak, Szegedre)

Minden szerelmet megírni egyszer
kitelelt lányokat 
csatangolásainkat a vízmosásban
(a papír nem mező nem fehér nem hó nem 
a papír nem papír nem) 
minden szerelmet meg kéne írni 
egyszer
keléseket a vörös dombokon 
melyekről sokáig nem tudtuk még 
azokat
a neveket és számokat
vállak meztelen rázkódását 
a dér első ütéseit
kiteleléseinket kölcsönszobák rongyain 
a fölöttünk kerengő penészes angyalokat 
megírni
a légszomj csapásain fölbukott vadakat 
harapásainkat a kesernyés húsba 
a mezőt a havat
(a papír nem papír) 
a fehérséget
kiteleléseinket a vízmosásban 
megírni mindent egyszer
sétáinkat a reménytelenség sakktábláin 
hajunk lobogását idegen szélben 
halálunkat a 265. napon 
(a mező már nem mező) 
meg kéne írni egyszer 
mindent
elesetté dadogott varázslatainkat 
könyveink lángoló tornyát 
kiteleléseket kifosztott ölű lányokkal 
barátunk koponyáját a hideg kandallón 
a haladékba kapott verseket 
(a fehér már nem fehér) 
mégis megírni minden
szerelmet
kitelelt fájdalmainkat a vízmosásban
elszökött arcunkat a hajnal kendőjén 
tévedéseinket gyémántfalú labirintusban 
rettegésünk kigyulladt szeszmezőit 
(a hó már nem hull már nem a hó) 
minden szerelmet egyszer megírni
kitalált partokat tengerbe csengető villamossal 
rajzszeggel falra tűzött lányokat 
menekülés közben eldobált éveinket 
nevetésünket bekísért tavaszokon 
teraszokat napozó hóhérokkal 
a Földet Európát Magyarországot 
fejünk pergő jégesőjét a vízmosásban
a várost ahol még valaki elsírhatja magát értünk 
(a nem már nem és mégis) 
minden szerelmet megírni egyszer 
kitelelt lányokat
ordításainkat detoxikáló homályban 
képleteket és áthúzott megoldásokat 
töltésekre hímzett éjszakánkat 
párolgó csizmákat a fagy poharában 
strandokon felejtett vérünket 
elválásunkat a vízmosásban
(a papír nem mező nem fehér nem hó nem 
a papír nem papír nem) 
mégis
minden szerelmet megírni egyszer 
minden mezőt mely még mező 
minden fehéret mely még hó 
minden verset mely még vers 
megírni

vers
Zalán Tibor

(Kitelelések)




