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1. 
„ – Milyen a hajam? – kérdezte a lány a fiú ölében. – 
Nem vágott bele nagyon a fodrász? Mert szerintem 
igen. 
– Hát, volt már jobb is – felelte a fiú őszintén, mire a 
lány szomorúan lehajtotta a fejét. – De így is gyönyörű 
vagy – tette hozzá. 
– Mondd azt, hogy szeretsz! 
– Szeretlek. 
– Még egyszer! 
– Szeretlek! Szeretlek! 
Megcsókolta. S mikor ujjai a lány hajába furakodtak, 
érezte, hogy volt már jobb is.” 

2. 
„ – Ki maga? – kérdezte a koldus az idegent, míg az 
talpra segítette. Gyenge lábai miatt erősen bele kellett 
kapaszkodnia a férfi karjába, de az így is könnyűszerrel 
egyensúlyba billentette. 
Az utcán állók már nem nevettek; a nők és férfiak sze-
mébe kiült a közöny ködje, a gyerekek is lecsendesed-
tek, az öregek elfordították tekintetüket. 
– Tudja, itt engem tartanak bolondnak – folytatta az 
öreg koldus. A férfi továbbra sem szólt semmit. Kivette 
a petárda maradványait az öreg dobozából, majd vissza-
tette a kövön szétszóródott aprókat. Felállt, s két szót 
mondott a tömeg felé fordulva, mire a nők botránkozva 
néztek össze, a nagyobb fiúk szájuk elé kapták kezüket, 
a hajadonok elpirultak. 
Felkapta hátizsákját, s a tömeg és a koldus szeme által 
kísérve elindult a városból kivezető úton.” 



 

 

(Fotó: Galgóczi Eszter) 
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Legelső gyilkosságom története 

Hát, mit ne mondjak, rendesen be voltam szarva életem 
első gyilkossága előtt. Komolyan! 
Na nem a tudattól vagy a lehetséges következményektől 
voltak álmatlan éjszakáim, hanem hogy mi lesz, ha nem 
sikerül, ha beüt valami gikszer, ne adj isten mégsem 
olyan lesz, mint ahogy elképzeltem? Igen, ott rontottam 
el, hogy nem tettem meg azonnal, mikor évekkel ez-
előtt elhatároztam, hogy én bizony megölök valakit, 
hanem elkezdtem rajta agyalni, gondolkozni, hogy 
vajon mégis hogy kellene ezt csinálni, milyenek legye-
nek az ideális körülmények, az ideális áldozat, mivel 
csak egyet terveztem, ugyanis nem szeretem ismételni 
önmagam. Az tök uncsi. Ezért nem hallgatok rádiót sem 
például, hiszen egész nap kábé húsz számot ismételget-
nek a kreativitásukról ismert zenei szerkesztők, hogy 
utána a délutáni kívánságműsorba a sok agyhalott gyö-
kér betelefonálva kérje vagy küldje tök ismeretlen em-
bereknek, vagy mindenkinek, aki szereti, ugyanezeket a 
szarokat. Agyrém. 
És igen, voltam vele úgy, hogy keresek egy ilyen zombit 
(nem lett volna nehéz találni, csak ki kellett volna 
mennem az utcára, vagy valamelyik plázába, azok a 
gyülekezőhelyeik), és bizony én szó nélkül legyilkolom, 
sőt, még jót is teszek vele, legalábbis magamnak. 
De az ilyen ember hiánya fel sem tűnik a környezeté-
ben, mert olyan, mint a tarack; egyet kitépsz, három 
másik nő a helyébe. Nem mintha nagyravágyó terveim 
lettek volna leendő áldozatom ismertségét illetően, 
nem akartam semmilyen hírességet, politikust eltenni 
láb alól, mert nem akartam hírnevet szerezni ezáltal, 
mások hátán felkapaszkodva mint teszik azt oly sokan 
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nap mint nap (neve: Barbi. Foglalkozása: XY barátnője. 
Ezért gyorsan kétoldalas cikk valamelyik napilapba), de 
azért mégiscsak olyan valakit akartam, kinek halála 
feltűnik, fájdalmat ébreszt másokban. 
Nemét tekintve tökmindegy volt, hogy férfi vagy nő, 
magas vagy alacsony, mondjuk nálam erősebb ne le-
gyen, mert még a végén én szívom meg, öreg vagy fia-
tal, szőke, barna, kék, europid, ázsiai, néger… teljesen 
hidegen hagyott. Lényeg, hogy első ránézésre lássam, 
hogy ő a tuti befutó, halnia kell, és ha lehet, kezem 
által. Ja, és hogy ne ismerjem, mint ahogy ő sem engem, 
hogy lássam azt az őszinte értetlenkedést az arcán utol-
só másodperceiben, hogy ez most mi a fasz, miért, meg 
különben is. 
Próbáltam ezt megbeszélni a barátaimmal is, akik elein-
te csak röhögtek rajtam, majd rámozdulva a témára a 
tökéletes gyilkosságot kezdték el ecsetelni, ki hogy 
csinálná, míg én egyre szótlanabbul figyeltem őket, 
lassan kiesve a társalgásból. Nem értették meg, mit 
akarok. Gyökerek. 
Így magamra maradtam elhatározásommal, mint oly 
sokszor, és úgy voltam vele, lesz ami lesz. Teltek, múl-
tak a hónapok, és bár volt esélyem nem egyszer elkö-
vetni e tettem, mégsem tettem. Illetve egyszer majd-
nem, kínomban lementem a városi diszkóba egyik este 
a haverokkal, hátha ott megtalálom a nagy Ő-t. Magam 
is meglepődtem, hogy a biztonságiakon milyen köny-
nyen átjutottam, mondjuk asszem a legdrágább Armani 
zakómat vettem fel titánkeretes Ray Ban szemüvegem-
mel, így elnéztem nekik, hogy nem is feltételezik rólam, 
hogy belső zsebemben nem egy mobiltelefon lapul, 
hanem bizony egy tizenhárom centi élű acélpenge. 


