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Pethő Lorand

a nő dicsérete

tavaszutó

a hetedik tavasz
lassan megszoktuk a hiányt 
ha volt mit ennünk ettünk 
ha átsétáltunk a városon 
homályba borult testünk 
néztük egymást mint lebeg 
árnyékunk egyre foszlott 
füledbe súgtam: miért szeretsz 
válaszod: ne bolondozz...

a tavaszt mindig is utáltam 
ilyenkor elképzelem mindenki halott
és bordái közt zsenge fű csírázik 
elképzelem mint az eltaposott 
cigarettacsikkek kiegyenesednek 
és elcsitulnak bennem a démonok

ilyenkor a villamos ablakából
m. hosszasan néz
én elfordulok
 
ilyenkor zakóm zsebében keresem a szavakat
ha egyszer találkozunk

ilyenkor remeg arcomon a hús 
és sirályok sírnak az erkélyeken 
és a letört muskátlilevelek
alá rejtőzködnek a hangyák

ilyenkor észrevétlen megyek az úton

ilyenkor mindig valaki fülembe súgja –
maradj –
majd elszívja előlem a levegőt

ilyenkor fulladozom

ilyenkor percekig nézem a napot
hogy tüsszentsek 
zakóm ujjához kenem a taknyom

Soha nem felejtem el azt az éjszakát, 
amikor először volt rémálmom. A 
tengerparton voltam a szüleimmel, 
ugyanabban a szállodában, ahol 
majdnem mindegyik nyaralásunk 
alatt laktunk, és, mint általában, 
a tengeri levegő vagy talán a hőség 
miatt, idegesség fogott el, felriaszt-
va bennem az elégedetlenkedés 
antagonisztikus bestiáját, akinek 
semmi sem tetszik, leszámítva a 
néhány kiruccanást a nudisták 
partrészére, ahol, a meztelen testek 
védelmében, a lengyelek kipakolták 
a mindnyájunk, sok elnyomott szá-
mára vonzó áruikat. Nyilvánvaló, 
hogy abban az életkorban semmi 
nem lehetett csábítóbb számomra, 
mint a testek és termékek, mellek 
és nápolyi szeletek, ágyékok és cso-
koládék társítása, amelyek közül 
előbbiek közszemlén, utóbbiak a 
kis Polski Fiatok csomagtartójában 
elrejtve voltak. Teljesen elbűvölten 
látogattam azt a napozót, hol anyu-
kámmal, hol apukámmal, és ott 
soha nem unatkoztam, mert amíg 
az áruk minden alkalommal nagy-
jából ugyanazok voltak, a csupasz 
testek mindig másaknak tűntek, 
mintha valaki nyilvántartást ve-
zetett volna róluk, és nem engedte 
volna viselőiknek, hogy naponta 
egy vagy két alkalomnál többször 
illegessék idomaikat a parton.

Ezen kívül viszont, mint mond-
tam, nagyjából folyamatosan ide-
ges, zaklatott és szófogadatlan 
voltam – ráadásul szokásommá 
vált frusztrációmat úgy kifejez-
ni, hogy behajlított ujjú kezeim, 
mintha karmaim lettek volna, 
halántékomhoz emelve hosszan 
morogtam, mint valami fenyege-
tő nagymacska, amely így fi gyel-
mezteti lehetséges támadóit, hogy 
nincs jó hangulatban. „Mi van, pa-
rancsolgatsz nekem?”, fakadtam 
ki még olykor, ahogyan az összes 
gyermek tette akkoriban, ponto-
san tudva, hogy ez így is van.

Talán a sok csokoládétól vagy a 
Pepsitől, amit a kertmoziban kor-
tyolgattam, amíg Az elektromos 
kutyát néztem, azon az éjszakán, 
miután, meglepetésemre, vi-
szonylag hamar elaludtam, rosz-
szat álmodtam. Az, hogy „rosz-
szat”, valójában nem kifejezés, 
csupán megközelíti azt, ami eb-
ben a rémálomban történt.

Harcmezőn találtam magam, 
borzasztó ütközet végén. Körülöt-
tem holttestek hevertek, zömmel 
megcsonkult, eltorzult hullák – és 
a legapróbb zaj sem verte fel a hely 
síri csöndjét. Az ég nyomasztóan 
borús volt, kínnal-bajjal haladtam 
előre, lépten-nyomon kerülgetve 
a halomba hullt tetemeket. Nem 
tudom, miért voltam ott (talán 
az egyetlen túlélőként?), mit ke-
restem, ha egyáltalán kerestem 
valamit. Egyszer csak megpil-
lantottam anyukámat, az egy 
nappal korábban a lengyelektől 
vett farmerban és trikóban, nem 
viselt páncélt, és már csak a lát-
ványa is eltöltött reménnyel. Hát 
nincs minden veszve, édesanyám 
itt van, eljött, hogy kimenekítsen 

a förtelmes rémálomból, amit 
éppen átélek. Felgyorsítottam a 
lépteim, hálásan közeledtem felé-
je, láttam, ahogyan lekuporodik, 
kitárt karokkal, hogy megölelhes-
sen. Amikor azonban odaértem 
hozzá, hirtelen felegyenesedett, 
hátranyúlt, előhúzott onnan egy 
hatalmas kardot, és, csöppnyi té-
továzás nélkül, levágta a fejem.

Irdatlan sokk volt. Az ilyesmi 
még álomban is képtelenségnek 
tűnt számomra. Mintha minden 
törvény, megállapodás és szerző-
dés hirtelen semmissé vált volna 
arra vonatkozóan, hogy mi történ-
het és mi nem, miközben alszunk. 
Fejem néhány métert oldalra gu-
rult, miközben, hab a tortán, még 
láttam, értelmem szemével néz-
tem a konkrét, tágra nyílt, döb-
bent szemem, bámultam halott 
tekintetem, testemtől elvált fejem, 
a saját anyám által rámért, irtóza-

tos erejű csapás nyomán. Teljesen 
irányvesztetten próbáltam tenni 
néhány lépést, egyebet nem akar-
tam már, mint egyre inkább eltá-
volodni tőle, de borzasztó nehezen 
mozogtam, imbolyogva, néhány 
pillanat múltán pedig elkerülhe-
tetlenül, tehetetlenül eldőltem. És 
kileheltem a lelkem.

Másnap reggel, de azután is még 
egy ideig, gyanakodva méregettem 
anyukámat, távolságtartó voltam a 
társaságában, mint a kutya, amely, 
ha elverik, menekül az ember út-
jából. Ahányszor felém közelített, 
igyekeztem félrehúzódni vagy, 
ha ez nem volt lehetséges, óvni a 
fejem, mindaddig, amíg egyszer 
apukám félrehívott, és megkérdez-
te, hogy esetleg felpofozott-e anyu-
kám, vagy valami ilyesmiről van-e 
szó. Anyukám ezzel szemben sem-
mit nem kérdezett, de sokat sej-
tetően nézett rám, mintha tudná, 
miért viselkedem így.

Egy év múlva, amikor ismét 
megérkeztünk nyaralni a tenger-
re, ezúttal csak én és ő, eltévedtem 

a parton, amiből bejelentés lett a 
Vakáció Rádión, hogy rám talál-
janak. Belefeledkeztem a játékba, 
egyre csak távolodva a napozó-
lepedőnktől, aztán, mivel nem 
találtam vissza, arra gondoltam, 
elmegyek a nudistákhoz, hátha 
ott ráakadok anyukámra. Arrafe-
lé tartva azonban eltévedtem. Va-
lószínűleg ott vonszoltam magam 
a parton, mint egy árva fókabébi, 
amikor egy hölgy, aki bizonyára 
hallotta a rádiós felhívást, ké-
zen fogott, és nem is engedett el, 
amíg át nem adott biztonságban 
„a hatóságoknak”. Nem emlék-
szem már semmire a Vakáció 
Rádió székhelyéig vezető útból, 
arra sem, hogy a hölgy beszélge-
tett-e velem, kérdezte-e a nevem 
és azt, hogy hová valósi vagyok. 
Csak az a pillanat eleven bennem, 
amikor meglátom anyukámat, és 
az a megkönnyebbültség, amely 

akkor, ettől elönt. Kiszakítottam 
magam a hölgy kezéből, és bol-
dogan szaladtam anyukám felé, 
hogy megölelhessem. Nem kellett 
volna meglepődnöm, mégis el-
ámultam, hogy elsőre kaptam tőle 
egy kiadós nyaklevest. „Pofátlan-
ja!” – kiáltott rám. – „Hová tudtál 
így eltűnni? Azt hittem, elsüllye-
dek szégyenemben…”

Néztem az arcát, próbáltam ma-
gamhoz térni a tasli okozta fájdal-
mas megrázkódtatásból. Ideges 
volt, de – láthatóan – eléggé ijedt 
is. Lehet, azt hitte, elraboltak, 
vagy a vízbe mentem, és beleful-
ladtam. Mindettől ismét ellenáll-
hatatlanul úgy éreztem, hogy meg 
akarom ölelni. Másodjára engedte 
is, szótlanul. A füles ellenére, ami-
ben részem volt, csak szeretetet és 
hálát bírtam érezni iránta. Végső 
soron ahhoz képest, amit álmom-
ban művelt velem, egy pofon iga-
zán semmiség.
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