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SZÓVAL, TETTEL
HÁT, EZ ABSZURDUM
A hang az első megnyilvánulásunk. A hallás az utolsó érzékelésünk. A hanggal terápiát lehet folytatni. A hang megmutatja a karaktert és azt, hogy hol jár az aspiráns a spiritualitásban. A szentírás Isten hang-inkarnációja. Mondhatni, hogy kitüntetett szerepe van a világmindenségben. Amikor az ember a világra pottyan, hirtelen magához hasonló lényekkel találja szembe magát, akiket el kezd utánozni. Figyeli a hangokat, amik elhagyják a többiek száját. Aztán megpróbálja reprodukálni ezeket. Vannak olyan szavak, amelyekben csak konvencióból vannak magán- és mássalhangzók, mert annyira hangsúlyosak, hogy nincs szükségük arra, hogy értelmesek legyenek. Da-da, ája, hajtogatták lelkesen az én kislányaim első szóteremtményeiket. Jankovics Marcell szerint az első szó, amit kiejtett a száján a pucigogó volt. Bármit jelenthetett. Követelést, hogy adjál enni, kérést, hogy foglalkozz velem, vagy könyörgést, hogy takarj be, fázom. Édesanyja a hanglejtés alapján döntötte el, hogy kisbabája mit akar, épp mint a japánok, akik a mondatkörnyezet és hangsúly alapján több jelentéssel is felruházzák ugyanazt a szót. Vásári Tamás még egyéves sem volt, amikor nyelvecskefoltokat kreált. Homokot vagy csokit nyalt a falra, aztán elnevezte kolocoknak azokat. Fábry Sándor mesélte egyszer, hogy ő bizony későn tanult meg beszélni, de akkor aztán roppant cizelláltan fogalmazott. Három-négy éves korában elesett, beütötte a térdét, és miután feltápászkodott, méltatlankodva kiejtette élete legelső mondatát: Hát, ez abszurdum.
VÁLTOZNAK AZ IDŐK, FOGYNAK A SZAVAK
Amikor kicsi volt, nyelvecskefolt rajzolgató, és éppen csak megtanult beszélni, be nem állt a szája. Anyci, én nem azt a játékot akarom bevinni az oviba, nem, nem azt akarom, az óvó néni is azt mondta, hogy csak macikat vigyünk, mert az puha és meleg, és még alváskor is jól jöhet, mint Jocinak is, aki nem tudott sose csicsikálni, de tegnap sikerült neki, mert magához ölelte Julcsi brummogós medvéjét, és, és, és... csicsergett tovább. Kamasz korában foghegyről dobott oda pár szót, ha baja volt anyjával. Anya, ne égessél már ezzel a ruhával, tuti, hogy ezt nem veszem fel! A főiskola idején, amikor már csak fél lábbal lakott otthon, elővette azt a szúrós tekintetét, amit kizárólag anyjának tartogatott nehezebb időkre, és rövidre fogva a dolgot rámordult: Anya!!! Elköltözése után pedig kizárólag akkor jelent meg a szülői házban, ha elfogyott a pénze. Ilyenkor az egyre sűrűsödő családi vitákat egy ujjmozdulattal zárta le. Középső ujjat magasba emelte, a többit tenyere irányába alá hajlította. A többi néma csend. Változnak az idők, fogynak a szavak.
LEG
Csicseregjünk a legekről egy cseppet. Ha a legkisebb könyv után kutatnák, alighanem a Cicero által emlegetett „könyv” vinné el a pálmát: állítása szerint ugyanis létezett egy dió, amibe beleírták az egész Iliászt, ami nem kevesebb, mint 15686 verssorból állt. A legrövidebb színdarab Beckett nevéhez fűződik. Ebben a műben a színpadon halomban áll a szemét, a háttérből sikolyok és lélegzetek hangja hallatszik, egészen harminc másodpercig. A legrövidebb novella Arthur C. Clarke tollából származik, és így szól: És mondá az Úr: DELETE: az elsőtől az Alefig tartó sor. LOAD. RUN. És az Univerzum megszűnt létezni. Aztán néhány eónnyit elmélkedett, sóhajtott, majd hozzátette: ERASE. Soha nem is létezett. Őry István A világ legrövidebb versének nevezte ezt a művét: Szeretlek! A legrövidebb helyeslés: Ja. A legrövidebb kötőszó: S. A legrövidebb út, ami összeköt két embert, a mosoly.
DELETE
János durva férj volt. Egy alkalommal, amikor éjfél körül részegen tántorgott haza a sarki kocsmából, hangosan követelni kezdte vacsoráját. Üvöltött feleségével, a legordenárébb szavakkal illette szegényt, mert felbőszítette, hogy nem volt elég meleg a sült oldalas. Amikor mindennek a tetejébe az is nyilvánvalóvá vált, hogy savanyúság sincs otthon, nem tudta tovább türtőztetni kirobbanó haragját. Arcul ütötte a hanyag asszonyt, aztán hajánál cibálva a földre taszította, és ott rugdosta tovább, amíg a kimerültségtől össze nem esett. DELETE. János példás férj volt. Egy alkalommal, amikor munkájából kicsit késve érkezett haza, engesztelésből egy virágcsokrot nyomott felesége kezébe. Aztán megcirógatta az arcát, két tenyere közé fogta dolgos kezét, és csókokkal árasztotta el azt. Nem akart kellemetlenséget okozni feleségének, ezért inkább nem is vacsorázott meg oly késői órán. E helyett éhesen, de boldogan bújt ágyba imádottja mellé, és lágyan elringatta testét, amíg a kimerültségtől mély álomba nem szenderült. DELETE. János abuzált férj volt. Egy alkalommal, amikor önhibáján kívül később ért haza, mint ahogy ígérte, felesége egy sodrófával várta a kapu előtt. Üvöltött Jánossal, a legordenárébb szavakkal illetve őt, mert felbőszítette, hogy nyolc óra helyett nyolc óra öt perckor volt képe hazakuncsorogni annak a szemétládának. Amikor mindennek a tetejébe az is nyilvánvalóvá vált, hogy még a fizetéséből is megtartott magának tíz forintot, nem tudta tovább türtőztetni kirobbanó haragját. A szokásoknak megfelelően pofán vágta Jánost, aztán a földre rugdosta az ebadtát, hadd rohadjon meg ott az a ganéj. Aztán még mondta a magáét mindaddig, amíg a kimerültségtől össze nem akadt a nyelve.
FURCSA
Furcsa, hogy Gobbels regényének szerelmes főszereplője szorong és azon aggódik, hogy vajon tetszeni fog-e kiválasztottjának. Furcsa, hogy szadista katonák is szoktak táncolni. Hogy a gyilkost is átöleli valaki éjszaka. Hogy a hóhérnak is megfőzi a felesége kedvenc ételét. Hogy a családon belüli erőszak elkövetője is udvarol. Hogy a pofozkodó is szokott simogatni. Hogy a káromkodó is szaval verseket. Hogy árulóknak is árulunk el titkokat. Hogy az agresszor is engedelmes kisfia anyjának. Hogy az abuzálás lehet sorminta is az élet emlékkönyvében. Hogy szerelemből lehet ölni és ölelni is. Hogy lehet szeretni azt, aki nem szeret. Hogy a sáremberekben is kigyullad az égi származás rejtelmes fénye.
TOLMÁCS AGYALT AZ AGYBAN
T. úr már régen szolgált az agyban. Ott ült minden nap, íróasztala mellett, könyékig feltűrt zakóban, elszántan és engedelmesen felkészülve a legelképesztőbb feladatokra is. Csinovnyik volt, kiválasztott. Hűséges és szakszerű, minden pillanatban tettre kész. A mondatokat fordította, gondos és körültekintő munkával tette fogyaszthatóvá. Dögölj meg, te hülye köcsög, tudod, hogy mikor megyek én hétvégén dolgozni! Menj a jó édesanyádba a barom ötleteiddel! Hét lóval sem fogsz engem elvonszolni oda. Ezt kapd be, te hígagyú állat!. A tolmács agyalt az agyban, fordította a kifejezéseket, csiszolta a szavakat. Addig-addig gyúrta, pörgette mondata elemeit, míg minden megtalálta a végső igaz helyét. Beindult a tolmácsgyár futószalagja, és csikorgva-nyikorogva szállította az átfésült szavakat helyükre, a nyelv hegyére. Aztán amikor kellett, kinyílt a száj várkapuja. Jaj, főnök, bocsi, de ez a hétvége nem alkalmas. (Az Arany Jánosnak tulajdonított „Gondolta a fene!” szállóige is kissé másképp hangzott eredetileg. Arany olvasmányai lapszélét folyamatosan széljegyzetekkel látta el. A Budapesti Szemle 1878 szeptemberi-októberi számában Tompa Mihály költészetével kapcsolatban írta Tolnai Lajos kritikus: „Tompa úgy tett, mint Arany... megvárta az időjárást, míg hozzá föláradt a víz, hogy elbocsássa csónakát.” Erre jegyezte meg Arany bosszúsan a lapszélen: „Várt a faszom valamit.” S ez a mondat eufemizálódott aztán imígyen: „Gondolta a fene!”)
SZÓCUNAMI
Pál atya arról volt híres, hogy ő celebrálta a világ legrövidebb miséit. Elkötelezett híve volt a szűkszavúságnak. Derekasan küzdött a szócséplés ellen. Tagja volt a Ne szólj szám, nem fáj fejem önkéntesen szerveződő civilmozgalomnak. Rendszeres zsűritag volt a Szószüret rendezvényen, ahol a versenyzők a világirodalom legrövidebb verseit szavalták, haikukat olykor mantrákat. Részt vett az Ökoszó nevű mozgalomban, ami a fenntarthatóság jegyében a szópazarlás mérséklését tűzte ki célul. Az emberiség mértéktelenségig elburjánzó szólábnyomát kívánták csökkenteni változatos akcióikkal. Pál atya legutóbbi vasárnapi prédikációja egy percig tartott. Nyelvhegyéről mindössze három sor, huszonnyolc szó, mindössze hat mondat landolt a gyülekezet fülébe: Ne kössél csengettyűt köpenyed szélére! Inkább tanulj meg hallgatni a világ összes nyelvén! Lisztté őrölt szó-gyöngyeink megfekszik a gyomrunkat. Inkább böjtöljél! Szócunamid megfullasztja a kapcsolataidat. Inkább cirógass!
NEM CSAK VAKOK, HANEM SÜKETEK IS AZ EMBEREK
A szupermarketben Adél épp lerakná bevásárló kosarát, amikor egy sármos férfi mellépattan, és már kezében is a fogantyú, amit eddig Adél szorongatott. Mosolyogva néz Adél ábrándozó kék szemébe, és megszólal: De szép.... Adél már szinte belepirul az örömbe. Maga sem akarja elhinni, hogy tetszik valakinek, hízni is kezd a mája azon nyomban. Nocsak, ez a férfi talált rajtam valami szépet. Eddig csupa vak ember szaladgált körülötte, akik nem vették észre rejtett értékeit, de íme, van itt valaki, aki azonnal rátapint a lényegre. Akinek van szeme a szépre. Aki észreveszi, amit más nem. Olyan jól esnek ezek a szó-gyöngyök Adél dicséret-aszályos, kicserepesedett lelkének. Már szinte felemeli a boldogsága, és a dicsérettől megittasulva lebeg, néhány centivel a föld felett, amikor fülébe indáz a mondat másik fele:.. ez az új bevásárlókosár. Adél ebben a pillanatban a hűvös kövezetre zuhan, de senki sem hallja koppanását, mert nem csak vakok, hanem süketek is az emberek.
HOLNAP IDŐPONTOT FOGLALOK AZ ANYAKÖNYVI HIVATALBA
Dr. Doktor summa cum laude végzett az Oxfordi Egyetemen. Hat nyelven perfekt beszélt. Az intelligencia hányadosa a 150-et nyaldosta. Emberi kvalitásai hibátlanoknak bizonyultak. Erkölcsi feddhetetlensége megkérdőjelezhetetlen volt. Kissé önbizalom hiányosan ugyan, de megpályázta hát a kisváros megüresedő kormányhivatali posztját. Várt, várt, türelmesen a visszajelzésre, mert többek között toleranciával is megajándékozta a teremtő. De miután csak nem jött semmi válasz az álláshirdetésre, elindult, hogy személyesen járjon utána a történteknek. A földszinten Matyasokszky Kornél tisztviselő fogadta, de egyből tovább irányította az emeletre. Dr. Doktor meglepődve tapasztalta, hogy a névtábla itt is Matyasokszkyt mutatott. Micsoda véletlenek vannak az életben, morfondírozott magában a doktor. De amikor az ötödik ajtón is ez a vezetéknév díszelgett, ugyancsak elcsodálkozott főhősünk, és első pillanatban nem tudta mire vélni ezt a névtobzódást. Akkor esett le neki az húszfilléres, amikor az utolsó ajtón kopogtatva, megakadt a szeme a feliraton: Matyasokszky Mátyás vezérigazgató. A felismerés Aha-élménytől megittasulva és az élménybe belepirulva erőteljesen a homlokára csapott: Jaaaa, értem már. Holnap időpontot foglalok az anyakönyvi hivatalba. Nevet kell cserélnem!

KISEMBEREK KÖRLETE
MECSEK ÚRNAK VOLTAK ROSSZ NAPJAI ÉS NAGYON ROSSZ NAPJAI
Mecsek úrnak voltak rossz napjai és nagyon rossz napjai. Afféle puskapor-természet volt. Annyira idegesítették az emberek, hogy azon még a naponta beszedett Seduxen sem segített. Különösen utálta a süketeket, mert ki nem állhatta hangtalan hangoskodásukat. Végtelenül kikészítették a tolókocsisok, mert állandóan eltorlaszolták előle az utat. Valamiért a kopasz emberek is idegeire mentek, mert azt tapasztalta, hogy ők különösen udvariatlanok az utcán vagy az üzletekben. Egyik nagyon rossz napján, amikor épp az anyakönyvi hivatalba tartott, olyan peches volt Mecsek úr, hogy találkozott mindegyik díszpéldánnyal. A kapu előtt rögtön egy kerekes székesbe ütközött, a sarkon két süket ember ágált, a piacon egy kopasz állt mögötte. Azt hitte, hogy szétrobban a dühtől. Dohogott magában, amikor belerúgott a mozgássérült kerekébe, káromkodott egyet, amikor oldalba bökte az egyik hallássérültet, és ingerülten vakkantott, amikor szándékosan a kopasz lábára lépett. Alig várta, hogy hazaérjen. Elege volt ebből a csürhéből. Ez a sok gyökérpálca kiütötte teljesen. Ingerülten rávetette magát nyikorgó kanapéjára, aztán lecsatolta műlábát, majd hallókészülékétől is megszabadult, kócos parókája mellé hajítva azt.
ANNYIRA MEGHATÓDOTT AZ EMBEREK SEGÍTŐKÉSZSÉGÉN
Márti éppen eltörölt egy lecsorduló könnycseppet az arcán, annyira meghatódott az emberek segítőkészségén. Csak kapkodta a fejét, mert akárhová pillantott, segítő kezek, mosolygó szemek tömegével találkozott. Egyszer például felhívta egy volt osztálytársa. Soha semmilyen viszonyban nem voltak korábban, így különösen jól esett Mártinak, hogy gondolt rá az illető. Megkérdezte, hogy van-e egészségügyi gondja, mert ő segít, tud ajánlani egy nagyon jó terméket, lett légyen bármely baja. Hát nem megható? Később a szomszéd csöngetett át, akivel eladdig egy árva szót sem ejtett, de lám, ennek ellenére észrevette Mártit, és foglakozott vele. Azt mondta, ő pénzügyi tanácsadó, és minden vágya, hogy segítsen eligazodni azoknak az embereknek a zavaros pénzügyi világban, akik amúgy elvesznének benne. Ugye, milyen szép dolog az önzetlenség? S aztán egyre jöttek és jöttek a segítők, egymás mögött szoros libasorban haladva. A jóisten küldhette őket, mert a semmiből bukkantak elő, és nagy melegséggel viseltettek Márti iránt. Nem díszpéldányok, hanem igazi élettanácsadók, boldogságkutatók, válság szakértők, orgazmus-coachok, tuti-élet menedzserek. Mind, mind pusztán segíteni akart. Márti pedig kissé belepirulva abba a népszerűségbe, ami akkoriban érte, lelkesen elfogadta ezeket a jóságos, szívbéli közeledéseket. Olyan sokan segítették, hogy földönfutó lett belőle. Most éppen a híd alatt kuporodik, utolsó gyertyáját gyújtva meg, hogy annak lángjánál melegedjen egy kicsit, mint a mesében a gyufaárus lány. Teljesen kifosztva, pénztelenül még mindig remeg benne a hála, hogy legalább visszaemlékezhet ezekre a kedves jótevőkre. Éppen eltörölt egy lecsorduló könnycseppet az arcán, annyira meghatódott az emberek segítőkészségén.
NEM TUDTA LEVENNI SZEMÉT A CSILLOGÓ KÖVEKRŐL
Marcsi oda volt azért a gyűrűért. Minden áldott nap elsétált a kirakat előtt, ahol legelőször megpillantotta, és attól kezdve nem tudta levenni szemét a csillogó kövekről. Arról beszélt, arról álmodott, szinte megszállottan kergette emlékezetében a mutatós darabot. Tudta, hogy nem tud élni nélküle. Minden áron meg kell vennie. Hetekig gyűjtögetett rá, felvett kölcsönt az OTP-ből, és Vica barátnőjétől is kapott egy takaros összeget. Így aztán szép lassacskán összejött a rávaló. Igaz, utána néhány hónapig nem tudta kifizetni a rezsit, és csak tolta maga előtt a felhalmozott adósságokat. Ám öröme felbecsülhetetlen volt. Elbújt mellette minden ócska számla, törlesztő hitelek, vagy befizetetlen csekkek. Csak ez számított, ez a különleges, villódzó, fényét szikrázva szétszóró csodadarab. Egyik reggel egy sanda érzet suhintotta meg: mintha szorítaná a gyűrű az ujját. De elhessegette a gondolatot. Hagyjuk, csak egy múló, csalóka érzet az egész. Egészen a következő ébredésig, amikor már fájóan megduzzadt az ujja a hideg fémkarika alatt. Próbálkozott az ősi trükkel, szappannal síkosítani az akkorra már jócskán bedagadt ujját. Sose gondolta volna, hogy eljön a pillanat, amikor meg akar majd szabadulni gyönyörű zsákmányától. Szappanozta, rángatta, huzigálta ujját, megtett mindent, hogy elválassza azt a gyűrűtől. Először csak káromkodott, aztán sziszegett, végül üvöltött a fájdalomtól. Könnycseppek áztatták szomorú arcát. A gyűrű meg se moccant. Akkor is békésen nyugodott meggyötört gyűrűsujján, amikor Marcsi utolsó segélykérő sikolya szállt fel a langyos őszi éjjelbe.
MIÉRT NEM ZÁRTAM BE AZ AJTÓT?
Julcsi szerette a munkahelyét. Jól kijött Katival, kolleganőjével, akivel egy szobában dolgoztak. Igaz, nem sokat szóltak egymáshoz, inkább beletemetkeztek az aktákba, amik ott magasodtak előttük, sohasem fogyatkozva, örökösen újratermelődve. Csend, béke és unalom honolt körülöttük. Csodadolgok nem zavarták meg nyugalmukat. Történt azonban valami, ami ezt a pocsolya-langyosságot felkavarta. Egyik reggel szirénázó rendőrautó várta az iroda előtt a munkába érkező Julcsit. Kiderült, hogy valaki nyitva felejtette az iroda ajtaját, mire éjszaka besétált egy betörő, és elvitt minden értéket, amit a szobában talált. Julcsi első ijedtségét hamar felváltotta a bűntudat. Istenem, ez hogyan történhetett? Miért nem zártam be az ajtót? Az emlékezet Pegazusán vissza-visszanyargalt arra a bizonyos napra. Minden idegszálával azon munkálkodott, hogy felidézze a történteket, a sorrendet, ahogy elhagyta az irodát, a tettek szakadó fonalát, de az istennek sem jutott előbbre. Totális amnézia borult az agyára, nem emlékezett semmire, hiába csűrte-csavarta annak az estének ködösödő emlékfoszlányait. Bűntudatát viszont gigantikussá növesztette a gyötrelem. Állandóan a kérdéseken zakatolt az elméje, nem tudott koncentrálni semmire, képtelen volt aludni. Lefogyott tíz kilót, szemei alá sötét karikákat rajzolt a tépelődés, kezei úgy rángatóztak, mintha Parkinsonos lenne. Végül kórházba került. A pszichiátriára. Kati meglátogatta egy nap. Kezei között taknyos zsebkendőjét gombóccá gyúrva elhüppögte: Julcsikám, ne haragudj. Én voltam. Én nem zártam be azon az estén a kaput. Szavai beleindáztak Julcsi fülébe, aztán fel a kórterem plafonjára, és még tovább, a sötét égig is talán. Kati megkésve felbocsájtott szórepülői azonban soha nem landolhattak Julcsi tudatában, a belé nyomott nyugtatók ugyanis megakadályozták a leszállást.
ELNYELTE A VÁROST IS
Lajos mindig is adott mások szavára. Szót fogadott az óvó néninek, engedelmes kisfia volt szüleinek, és feleségének sem mondott ellent semmiben. Vannak, akik papucsférjnek csúfolják az ilyenfajta bólogató Jánost, de Lajost ez soha nem vett magára, mert az ő lelke parancsteljesítésre vágyott. Mit csináljon, ha neki ez okozott örömet. És még valami: az egészséges életmód. Ez volt a mániája. Mindent elolvasott, meghallgatott a témában, és próbálta a jó tanácsok mentén szervezni életét. Egyszer azt hallotta a rádió Éljünk egészségesen! című magazin műsorában, hogy igyunk minél több vizet, hisz a víz élet, erő, egészség. No, több sem kellett Lajosnak, nekilátott teljesíteni a hasznosnak látszó tanácsot. És ivott. Először annyit, amennyi belefért. Aztán már többet is. A szervezetében felhalmozott víztöbblet kezdetben csak apró, gyöngyöző verejték formájában jelent meg homlokán. Aztán könnyezni kezdett, és fülén, száján is csordogálni kezdett a víz. Végül minden testnyílásán megindult, egyre nagyobb tódulással. A csordogálást felváltotta a folyás, majd az áradás és az áramlat. Elborította a szobát, fel a plafonig, aztán végigsöpört az utcán, és elnyelte a várost is.
FELHÁBORÍTÓ, HOGY SZOBROMAT AZ IRIGY KORTÁRSAK LEDÖNTÖTTÉK!
Kovács István nagyon fel volt háborodva. Úgy érezte, skandalum, ami történt, a személyiségi jogok sárba tiprása, a törvénytelenség netovábbja. Dühtől gyöngyöző homlokát tenyér élével leseperte és a tettek mezejére lépett. Mindenképpen ki akarta fejezni haragját, ezért felemelte sétabotját, hangját magas C-re állította, és torka szakadtából, rázkódó tokával kiabálta: Felháborító, hogy szobromat az irigy kortársak ledöntötték! – Uram, de hát Önnek nem is volt szobra. – Lehet, de az meg még felháborítóbb.
A ROSSZ GONDOLATA HALVÁNYULNI LÁTSZOTT
Ha a szorongás olimpiáját megrendeznék, Juli egész biztosan a dobogó legfelső fokára állna. Nála félősebb embert nem hordott a föld a hátán, ő volt a cidrizés netovábbja. Bármi lehetett szorongása tárgya: a közlekedés, a vásárlás, a munka. Nagyon óvatos és bizalmatlan volt az emberekkel kapcsolatban, sokszor képzelte el, hogy becsapják, bolondját járatják vele, kirabolják, megszégyenítik. Egy alkalommal éppen a barátnőjéhez készült, gyalog, két hosszú utcát átszelve, kis mellékutcában landolva. Már a gondolatra, hogy neki be kell majd fordulni abba a szűk, sötét sikátorba, elöntötte a jeges veríték. De aznap valami más überelte a séta miatti félelmet. Ahogy kilépett a bejárati ajtón, szembe találta magát egy rablógyilkossal. A jelenet a maga óramű pontosságával megdöbbentő volt. Úgy találkoztak az útjaik, mint a vektorok a Descartes koordinátarendszerben. Nem volt kétsége a felől, hogy az illető rosszban sántikál. A tagbaszakadt, agyontetovált férfi kezén friss fehér kötés díszelgett. Szivárványos baseball sapkája alól hosszú fonott tincs lógott ki. Véreres szemei zavarodottan forogtak körbe, ziláltan lélegzett. Próbált beslisszanni azon a kicsi résen, amit Juli hagyott azzal, hogy kilépett az ajtón. Juli azonban nem engedte, sőt, nyomatékosan rákérdezett, hogy kit vagy mit keres ebben a házban. Az csak ötölt-hatolt, majd miután látta, hogy itt aztán nem lesz fogás, bosszúsan továbbállt. Juli nagyon megijedt tőle, mert volt egy vészes perc, amikor szabályosan életveszélyben érezte magát. Tudta, hogy abban a pillanatban a mokány férfi azt latolgatta, hogy leüsse-e Julit vagy álljon tovább. El lehet képzelni, hogy ezek után milyen lelkiállapotban indult Juli az útjára. Szíve a torkában dobogott, fülében kalapáltak felduzzadt erei, egész teste remegett, mint a nyárfalevél. Hátra-hátrapillantott, attól tartva, hogy valahonnan feltűnik majd az az ijesztő alak. Megfordult az is a fejében, hogy majd bosszút áll a férfi, akit nem engedett be a lépcsőház ajtaján, visszajön a haverjaival, és kirabolja, vagy ne adj isten félholtra veri. De ahogy teltek-múltak a napok és a hetek, ez a rossz gondolata halványulni látszott. Végül elfelejtette, és már egyáltalán nem szorongott tovább. Teljesen megnyugodott ez ügyben, mi több, azt sem tudta, hogy valaha mennyit rugózott ezen a témán. Egyszer azonban, jó pár hónappal a történtek után betörtek Juli lakásába, őt magát pedig halálra ütlegelték. A rendőrség egy férfi után kezdte meg a nyomozást, aki a szemtanúk szerint egy fehér kötést viselt a jobb kezén, és színes baseball sapkát a fején. Hosszú tincs lógott ki alóla.
AMIKOR A SZTÁR HAZAMEGY
Olyan elragadó volt. Már pusztán a kinézete is megbabonázta az embereket. Azok a lágyan, ívesen hullámzó arany hajtincsek, az az igéző, sejtelmes pillantás, azok a csücsöri, piros kis ajkak, a mögülük kivillanó vakítóan fehér fogsor... hát, ennek nem lehetett ellenállni. Aztán ott volt a stílusa. Olyan szépen beszélt, úgy fogalmazott, mint egy akadémikus és ráadásul minden szava csilingelt, mint az ajándékot hozó száncsengő karácsonykor. De nem ezért szerették, hanem azokért a csodálatos alakításokért, amikkel elbűvölt mindenkit, aki csak egyszer is látta őt. Minden szerepében valamilyen fantasztikus karaktert formált meg, aki nőies és határozott, szellemes és művelt, ártatlan és bölcs volt egyszerre. Minden ember ilyen szeretne lenni, elbűvölő, szerethető, ellenállhatatlan, de valahogy sose jön össze ebben a rongyos életben, valami mindig hiányzik vagy hibádzik. Azonban a sztár ilyen volt. Megtestesített mindent, ami az ember lelkében elérendő vágyként sajog. Naná, hogy odavan érte az ember! Pedig amikor a sztár hazamegy, fáradtan a sarokba dobja póthaját, letépi sűrű műszempilláját, papír zsebkendőjére mázolja cserepes ajka pirosságát, és a műfogsorát is kikattintja a szájából. Dühösen a falhoz ugrik, és átdörömböl annak az átkozott szomszédnak, aki már egy hete az idegein citerázik. A kurva anyádat, rohadt geci, fogd már be a pofád, vagy átmegyek és a torkodon dugom le a nyelvedet!
MITŐL VAGYOK MÁS, MINT MÁSKOR?
Azon a reggelen Katával madarat lehetett volna fogatni. Először a takarítónő dicsérte meg, aki a lépcsőházat mosta fel éppen orrfacsaró hipós vizével. Milyen jól nézel ma ki, Kata! Aztán a pénztárosnő is bókolt neki, amikor beütötte a szikkadt kifli árát: De jól áll neked ez a szín! Kata teljesen megittasult ettől a két mondattól. Nem is értette az egészet. Kérdések hada ostromolta agyát. Hát hogyan lehetséges ez? Engem nem szoktak dicsérgetni! Mit látott ez a két ember ma reggel rajtam? Mitől vagyok más, mint máskor? Fantasztikus egy érzés, annyi szent!Amikor elhaladt egy kirakatüveg mellett, félénken oldalra pillantott, mert attól tartott, egy csapzott hajú, elgyötört arcú nő vicsorog majd vissza rá. De nem! A futó pillantásával is azonnal felmérte, hogy ez a Kata egészen tűrhető. Egy furgon ablakában már azt demonstrálta, hogy remek formában van. A próbafülke alapvetően kegyetlen tükrével pedig már teljesen magabiztosan nézett farkasszemet, hisz egy bomba nőt látott benne. Szárnyalt, virult, szivárványossá vált. Talán ezért nem vette észre a kocsit. A sofőr káromkodva tövig nyomta a féket, és mérhetetlen haragra gerjedt. Mit csinál nyanya, megunta az életét?! Majd fejcsóválva továbbhajtott. Elmenőben, a visszapillantó tükörben még látta az öregasszony loncsos haját, halálra vált, ráncos arcbőrét, ahogy bizonytalan kacsajárással lassan odébb csoszogott az oltalmat adó járda felé.
ENGEM NEM ÉRDEKEL A PÉNZ!
A kerekasztal beszélgetés általános kérdéseket boncolgatott. Szóba kerültek az emberi kapcsolatok, a kulturális lehetőségek, a gazdaság jelenlegi állapota. Végül a pénznél kötöttek ki. Elmondta ki-ki ezzel kapcsolatos álláspontját, vagy felvázolta aktuális helyzetét. Sokan panaszkodtak arra, hogy nem jönnek ki a fizetésükből, néhányan átkozták az állapotokat, mások az inflációról rögtönöztek kiselőadást. Az egyik résztvevő, aki halszálkás Gucci-öltönyében feszengett a többiek karéjában, már nagyon unta ezt a diskurzust. Jobb híján farkasszemet nézett a szomszédos tapétával. Halálosan idegesítette a többiek sopánkodása, elátkozta a pillanatot, amikor elfogadta a meghívást erre az értelmetlen találkozóra. Van neki jobb dolga is, mint ebben a siránkozó társalgásban részt venni. Idegesen rápillantott ezüstösen fénylő Cartier órájára, majd száj biggyesztve kijelentette: Engem nem érdekel a pénz! Azzal sarkon fordult, és méltóságteljesen kisétált az ajtón, maga mögött hagyva a sok nyavalyás senkit. Nagy hévvel pattant be metálkék Porschéjébe, és az idegességtől pattanásig feszültek halántékerei, amint fékcsikorgatva kihajtott a mozgássérült parkolóból.
EZ VOLT A KÉT EMBER EGYETLEN TALÁLKOZÁSA
Egy zimankós november vasárnap reggelén a Kartács utcában halálos baleset történt. Egy óvatlan biciklistát ütött el egy figyelmetlen Porschés. A vezető káromkodott egy nagyot, a kerékpáros csak egy kiáltást préselt ki görcsbe ránduló torkán: Ez nem igaz! Aztán néma csend telepedett az utcára. Csak annak a két járókelőnek a lélegzését lehetett hallani, akik végignézték az ütközést. Egymás mellé sodorta őket a döbbenet, földbe gyökerezett lábbal, dermedten és halálra válva meredtek előre. Aztán mindketten hazamentek, és otthon, az események sokkos hatása alatt, elmesélték a történteket. Hogy balról sebesen kanyarodott a biciklis, hogy jobbról érkezett a mobilozó autós, hogy csattant valami, aztán, mint egy lassított felvételen, magasba emelkedett egy élő test, és rongybabaként visszahullt a földre. Azt is említették, hogy volt ott egy másik szemtanú is. Ez volt a két ember egyetlen találkozása. Életük koordináta rendszerében soha többé nem adódott újabb keresztezési pont. Csak ez a bizonyos baleset, amit mindkettő magával vitt, külön-külön ugyanazt, egészen a sírig.

NAGYOK PANTHEONJÁBAN
RITKA MADÁR
Sok ember van, akinek ismerősnek tetszik a külvilág, de még több, aki újdonságként él meg mindent vele kapcsolatban, a bölcsőtől a sírig. Hősöm ilyen volt, akit csodálkozásra késztetett minden, amivel összehozta jó sorsa. Egy napos korában szájába tömtek egy eperszemet. Megette, amit kapott, nem köpte ki az édes gyümölcsöt, nem fulladt meg tőle, csak elfogadta, és megemésztette azt. Ritka madár volt, olyan, aki élte az életét (mégpedig elég intenzíven), nem magyarázta. Nem érdekelte a pénz, pedig nem volt neki egy petákja sem. Ha mégis, azonnal elszórakozta haverjaival. Nem törődött a hírnévvel. Egyszer egy híres irodalomtörténész barátja kívülről felmondta neki egyik regényét. A ritka madár nem hatódott meg ezen a teljesítményen, nem is telítődött önhittséggel, vagy büszkeséggel, csak nevetve csapkodta a térdét, jót derülve ezen a rekordon. Nem szívlelte az elitet, ki nem állhatta az eminens tanulókat, a könyvkukacokat, a filozofálgató okos tojásokat. Lehet, hogy ezek jobban ismerték az emberiség történetét, de ő meg az embert ismerte jobban, mint bárki más. Nem is azért, mert becsülte, hanem mert szerette őket. Parasztian irtózott minden csináltságtól. Az életre hamisan aggatott külsőségek, a hazug érzések, a látszatok csöppet sem érdekelték. Hórihorgas alakjával, vidám lényével betöltötte a teret, öregnek-fiatalnak nevetnie kellett, ha mesélésbe kezdett. Amikor kifogyott a szóból, dudorászott, mint édes anyja, aki dalra fakadt, ha kis szünet köszöntött be élete keserveibe. A ritka madár együtt fütyült az erdő madaraival. Fütyült a fejükre a belső eszelőségeknek. Kitalált inkább új virgonc szavakat, új trillázó hangszereket, még egy csónakot is fabrikált, amivel átszelte a Dunát. Imádta fitogtatni erőnlétét, olykor magasba emelt egy széket a rajta ülővel együtt, hetvenegy évesen meg fejen állt a Moszkva téren. Hadd csodálják bikaerejét. Keficskélte őszülő haját, festett, rajzolt, ha kellett, hamis papírokat gyártott. Embereket bújtatott, jókat iddogált bányászokkal és nők után kajtatott. Udvartartásában koldusok, hülyék, csavargók, árlakók nyüzsögtek. Egyszer beleugrott a Dunába, de ez a tette is happy enddel végződött: kiúszott a partra, amiből aztán újsághír lett. Egy gazdag úrilány elolvasta azt, és beleszeretett az életigenlő öngyilkosba. A ritka madár elfogadta az életet olyannak, ami. Mint kisbaba korában azt a szőrös, magos eperszemet. (Tersánszky Józsi Jenő a XX. századi irodalom egyik színfoltja, énekes madara. Úgy volt közkedvelt író, hogy ő maga nem sokat törődött ezzel a ranggal. Kakuk Marci és Misi mókus a névjegyeivé váltak. Összeforrtak nevével, mintha mindig egyek lettek volna. Darabjait a saját korában játszották, megfilmesítették. Polihisztornak tekinttették, aki nemcsak az irodalomban volt jártas, de a zenében és a képzőművészetben is.)
AMIVEL VÉGZETT, AZT KITÉPTE 	
Joe a város legelőkelőbb negyedében, egy csodálatos, patinás, tizenkilencedik századi palotában lakott. Közvetlen a tető alatt, egy sötét, parányi, fertelmes odúban. Szélessége két méter, magassága másfél volt. A cserepeket itt már nem bélelték, szabad utat engedve a hólének, esőnek. Felállni nem lehet benne, belépni is csak meggörnyedve, a végén csakis guggolva. Villany, víz, vécé hiányzott ebből a kéjlakból. Udvartartással sem rendelkezett. A sufniban mindössze egy ócska gumimatrac fért el, mellette szétdobálva néhány ruhadarab, és kaotikus rendetlenségben újságok, folyóiratok, könyvek. Joe zseblámpával a kezében olvasott. Amivel végzett, azt a lapot kitépte és gombóccá gyűrve elhajította. Így maradt meg minden könyv csonkán, üresen, lapok nélkül, csupasz borítóval. Ő maga azonban mindig tip-top úriember volt. Arca frissen borotvált, illatos, körmei manikűrözöttek, kabátja patyolat tiszta, kikefélt. Ami Joe-t illeti, ennyi ellentét egyelőre elég belőle. (Ha valaki többre kíváncsi, az olvassa el Karinthy Ferenc Uncle Joe című könyvét. Karinthy Józsefről szól, aki Karinthy Frigyes sorsüldözött testvére volt. Franciaországba zarándokolt, mert ott könnyebben viselte bátyja magyarországi népszerűségét, és saját kudarcos életét. Jóska, aki döbbenetesen hasonlított Karinthyra, húsz évvel élte túl híres testvérét.)
VOLT A FALUBAN EGY TANGÓHARMONIKÁS
Egyszer volt, hol nem volt, volt a faluban egy tangóharmonikás, akit mindenki félnótásnak vélt. Már a külseje miatt is. Szegény volt, mint a templom egere. Így hát nem csoda, hogy rongyokban járt. Vékony testén úgy libegett viseltes kabátja, mint fakereszten a madárijesztő. Ócska, kopott pantallókba bújtatta ép és beteg lábát. Műlábbal botladozott, ha ugyan el nem lopták tőle. Egyszer a hajléktalan szállón csaptak le rá, értékesnek tűnő bőr részei miatt. Máskor a patakparton húzták ki alóla falábát csintalan gyerekek, jó mókát találva ebben a cudar tettben. Akár egy félszemű óriásnak, egyik szeme mindig fél árbocra ereszkedett. Sűrű fehér haját kócossá borzolta a homokos alföldi szél. Meg aztán fura dolgai voltak Menyusnak. Igaz, nappal dolgozott az, derekasan, mint minden rendes ember, de amint leszállt az est, nekiállt, és pingálni kezdett Tudta, hogy csak a lélek és a természet teljes csendjében lehet alkotni. Olykor még hajnal is rátalált. Mindent kifestett, ami a keze ügyébe került, papírt, vásznat, deszkát, furnérlemezt. Gyakran ezek mindkét oldalát is, hogy legyen elég helye a benne szünet nélkül megfoganó látomásoknak. Még a szék ülőkéit is leszerelte, csak hogy kiszínezze azokat. A falu lakói értetlenkedtek, és mondogatták neki gyakorta: Hát mire való ez Menyus, ez a sok vacak kép, hisz nem hasonlítanak ezek semmire, sem emberre, sem állatra. Meg hát ki látott már zöld lábú lovat? Meg olyat, ami inkább sárkány, mint ló? Nem mondta senki ember fia a képeire, hogy jó, sem azt, hogy szép. De ő csak ment és festegetett némán, megszállottan, elszántan. Amit éjjel megfestett a konyha pislákoló fényében, azt fényes nappal felvitte a padlás kaotikus rendetlenségébe. Pingászmenyhártnak, meg Vakcsinak csúfolták, megdobálták kővel, görönggyel, még saját szülőanyja is leköpte képeit, ha kellőképpen felbosszantotta fia. Ám ő csak szépen és kedvesen hárította a támadásokat, szelíden, mint az angyalok. Élces, éneklő hangján fennen hangoztatta, hogy az embereknek közeledni kell egymáshoz, mert csak így lazul a kötél a nyakukon. Gondoljunk csak bele: ha a hurok egyik fele az egyik nyakán van, a másik fele meg a másikén, akkor a távolodással csak megfojtják egymást. Ő bizony nem bánta azt sem, hogy a jóisten elvette a fél lábát, sőt, hálásan megköszönte neki. Most már senki és semmi sem tilthatja meg nekem, hogy rajzoljak, örvendezett magában. Teltek múltak az évek. Hétszer tíz év is elfolyt már, sok munkában, sok festésben, nulla dicséretben, amikor arra tévedt egy vándor. Megtetszettek neki Menyus képei, és iziben elvitte hírét a világban. Ettől fogva csudájára jártak az emberek, királyok, államférfiak. Menyus pedig boldogan élt, amíg meg nem halt. Földi mennybemenetele után pontosan négy évig. (Tóth Menyhért a XX. századi festészet egyik legkülönlegesebb alakja. Egyik kritikusa fogpaszta-művésznek nevezte, másik hiányzó rajztudásán fanyalgott. De a kis közössége, a falubéliek és a nagy közönsége, a művészettörténészek finnyássága ellenére végül kivívta a helyét a festészet történetében. Hetvenkét évesen rendezték meg első, nagy visszhangot kiváltó tárlatát. Elsírta magát, hogy szülei ezt nem érhették meg. De boldog volt, hogy ettől fogva nemcsak paprikát és majorannát szárít képein. Kikerültek jogos helyükre, a világ különböző képtáraiba, hirdetve ennek a kivételes embernek könnyfakasztó megdicsőülését.)
ÚGY LYUGGATTÁK ÁT A SZENVEDÉSEK, MINT VÁLYOGFALAKAT A PATKÁNYJÁRÁS
Élt valaha egy ember, irodalmunk egyik különös figurája, aki sok mindennel foglalkozott életének hetvenöt éve alatt. Érdekelte a filozófia, a buddhizmus, az avantgard. Volt házitanító hazájában, fotóriporter Párizsban, konferanszié faluesteken, tisztviselő egy reklámirodában. Több nyelvről fordított, megtanult szanszkritül. Sokat nyomorgott, és ahogy ehhez a helyzethez dukál: sokat álmodozott. Azután az éber lét útjára visszahullva arra gondolt, hogy lesz majd hely, ahol egész lehet, ő, akit a történelem, monumentális tömb helyett apróra tördelt. Fáj nagyon, hogy a világon azt sem tudja senki, hogy az emberiség ujjá-alkotásához mit is nyújthattam volna én, morfondírozott olykor magában. Könnyfakasztó, ahogy hajszolta a népszerűséget. Akrobatikus mutatványokkal próbálta szórakoztatni a csodálókat, ahogy a jógában, úgy a művészetben is. Mesélik, hogy bármikor, bárhol kapható volt egy kis fejenállásos-szavalós produkcióra. A szó fizikai értelmében kicsi ember volt. A szó szociális értelmében kisember. Nem volt pénze, nem voltak használható kapcsolatai. Hosszú évekig szegényesen éldegélt vacak albérletekben. Számtalan betegséggel viaskodott, egész életében. A rossz fogai okozta gennyes góc, az ennek nyomán kialakuló nyavalyák megkeserítették mindennapjait. Úgy lyuggatták át a szenvedések, mint vályogfalakat a patkányjárás. Sajnálta, hogy nem halad a dimenzionista művével és a jógakönyvvel. Bántotta, hogy tudományos-fantasztikus művét szinte észre sem vették. Csalódott volt amiatt, hogy nem teljesítheti be a jógával kapcsolatos, prófétikus küldetését. Fájt neki, hogy sokkal többre volt hivatott, mint amennyi beteljesedett. Sok emberrel hozta össze a sors, de kérdés, hogy vajon hánynak a neve mellé írhatta oda lelki leltárában azt, hogy barát. Az öngyilkosság nagyon érdekelte, miközben egészségprogramot hirdetett jóga mozgalmával. Nem ő az egyetlen, akiben ehhez hasonló kettőség virágzik. És nem ez az egyetlen kettőség, amit az ember hordoz magában. (Acél Géza szerint senki sem járta jobban körül az öngyilkosságot, mint éppen Tamkó Sirató Károly. A kielégítetlen ember nem könnyű ember. A sok fájdalom megkeményíti. Tamkó is makacs lehetett, akár kötözködő, kissé harcias. Valószínűleg voltak hangos vitái és ellenségei. A ráakasztott gúnynév sem rajongókat sejtet: Taknyát Siratónak csúfolták ismerősei. Elképzelhető, hogy úgy viszonyult a diskurzusokhoz, ahogyan ő maga a hetyke József Attilára emlékszik vissza: Na, állíts valamit, hadd cáfoljam meg!)
CSILLAPÍTHATATLAN ÉTVÁGYA ÁTMOSTA ÖSSZES ÉRZÉKÉT
Gyengéd óriás, így hívták a bikahomlokú, viharfelhő üstökű, szikrázó szemű vasgyúrót. A kivételesen erős ember büszke volt hatalmas izmaira és sportteljesítményeire. Diszkoszát mindig magánál hordta, és ha üres telekre tévedt, elővette, hogy dobjon vele egy nagyot. Őrá mondják, hogy minden volt, csak akasztott ember nem. Sokféle munkával próbálkozott: dolgozott lakatosként, vegyi üzem kelmefestőjeként, vállalat vámszedőjeként, volt kifutófiú, páncélszekrényt szállító tróger, géplakatos, gyári rajzoló, ügynök, hivatalnok, gyermeknevelő s mindemellett jó párszor: munkanélküli. Néha, mikor megszorult, kávéházi teraszok zöldjeit fogyasztotta könnyű reggeli gyanánt. Pedig feneketlen bendővel rendelkezett, mindent meg akart enni ez az atlétikus termetű, bivalyerős, hetyke fiú. Három csülök, tíz pár virsli egy ültőhelyben meg se kottyant neki, egymaga bevágott egy nagy tál paprikás krumplit, és falánkul tömte magába az omlós krémeseket is. Csillapíthatatlan étvágya átmosta összes érzékét. A vastag falak „jó húsosak” voltak számára, a küszöböt kuglófszínűnek látta. Szívből evett, mint a napkirály, és korlát nélkül, mint Polüphémosz, az egyszemű óriás. Amikor munkatáborba került, nem ehetett. Csont soványan állt falatozó társa elé: Adj egy kanálnyit, nagyon éhes vagyok. De erejéből, étvágyából már csak egy falatra futotta. Olyan fáradt vagyok, nem tudok enni. Fekete keretes szemüvegén átütő izzó tekintete akkor már nem fénylett. A hosszú halálmenetek és a lágerélet kínjai kioltották szeme lázas csillogását. Ez a szem már nem ragyogott fel, ha ételt látott, mert eltorlaszolták a kilátást a közelmúlt retinába égett piszkos jelenetei: az éjszakai fekhelyért vagy a latrináért való birkózások, a dermesztő hidegek, a poloskák sistergő hada, a patkányok kaparászása, a SS-őrök nyálfröcsögő ordításai. A táborok felszabadítása után a még lábon járókat egy amerikai kórházba irányították. Állítólag a menet útközben egy konzervszállítmánnyal találkozott. A harminc kilóra fogyott nagy ember magába tömött egy adagot. Az élethez való iszonyú ragaszkodásában túlbecsülte szervezete teherbírását. (Zsidó Archimédeszként csak szenvedélyeivel akart foglalkozni. Ha hajnali sétára indult, szívasztmájától fújtatott hatalmas mellkasa, a párás szódásszifon lencséje meg eltakarta álmos szemét. Mégis ment, felhevülten, mert hajtotta írásdühe. Hisz őneki csak ez létezett, az írás. „Nem az élet kedvéért jöttem én a világra, csak az írásért, és semmi másért.” Írt mindenütt, ahol érte az ihlet: a Postatakarék előcsarnokában, a hajóállomás várójában, járdaszegélyen, lámpaoszlopnál, szemetesládák oldalainál. Készült a nagy műre, arra, hogy a teljes kifutás boldog fáradalma után tehesse le végleg pennáját. Remekművet tervezett, amitől ájultak és túlontúl boldogok lesznek az emberek, mint az asszonyok, akiket tébolyító szexualitásával kényeztetett. Regényt tervezett az emberről, aki szemüveget hord, és az emberről, akivel nem történik semmi. Olyan regényt akart, amiben minden szenvedés megjelenik, a legszörnyűbb is, ezer sorssal, végső felemelkedéssel. Egyik sem sikerült, ám helyette sok szép novellát hagyott az utókorra. A „tündéri realista” ontotta magából az édesbús emberi történeteket, csupa jelentéktelen kis emberről, akik az álom és valóság határán heroikus, tragikus, vagy katartikus helyzetekben éltek meg semmiségeket. Az élet fakó gonosz színei közé mindig behúzta a mese szivárványát. Semmit sem értett a jövőhöz, remélte, hogy asztmája, vagy rövidlátása miatt hazamenesztik. a haláltáborból. De csak negyven szűk esztendőt szabott rá a teremtő. Talán tífuszban halt meg, vagy a hídról lökték a folyóba, esetleg valamelyik jeltelen tömegsírban végezte. Az is lehet, hogy az éhgyomorra elfogyasztott konzerv okozta halálát. Gelléri Andor Endrének hívták.)
SEM ÉGI MŰ, SEM FÖLDI ÉLET
Csodabogár volt. De közelebb állunk az igazsághoz, ha csodabölénynek nevezzük. Óriás volt testileg, szellemileg, terjedelmileg. Földig érő, fekete klepetusában, amit szinte sose vett le magáról, végigszáguldozott a városon. Gyakran megfordult múzeumokban vagy kocsmákban. Hosszú, vékony végtagjait szórakozottan lóbálta maga mellett, mintha azok csak merő véletlenségből csatlakoztak volna testéhez. Tüzesen izzó fekete szemei hórihorgas orra felől kandikáltak a nagyvilágra. Fülei nagyok voltak, húsos fülcimpával, mint azoknak, akiknek matuzsálemi életet ígértek a jósok. Hetvenöt éves korában kihúzták két szemfogát, sose pótolta aztán, úgy nevetetett, foghíjasan, gátlástalanul, gyermekien. Bal keze gyűrűs ujján a családi címerrel meggravírozott tekintélyes zöldköves gyűrű ékeskedett. Jókora kulcscsomó csilingelt oldalán, megannyi rejtélyes kulccsal, na és csakis a biztonság kedvéért egy sörnyitóval. Öblös, mély hangján megállás nélkül dőlt a szó, hangosan, burjánzóan, és a hahota, lehengerlőn és nevetésre csiklandódón. Univerzális humánum volt benne, mint hajnali hálószobájában. Nemcsak önmaga méretei voltak tiszteletreméltóak, hanem közvetlen környezetének méretei is. A tágas villához, melyben lakott, terebélyes gesztenyefák övezte út vezetett. Szobájában maga tervezte méretes könyvespolca magasodott és gigantikus ágya, amibe havonta egyszer akkor is töltött egy teljes napot, ha egyébként semmi baja sem volt. Talán nem meglepő, ha elárulom, hogy nem ez volt az egyetlen bogara. Az előszobai villanyt mindig égve hagyta, ha elment otthonról, a telefont hagyta csöngeni, ő maga sose vette fel. Amikor fürdött, a plafonig értek a habok. Zongoráján azért hagyta állandóan nyitva a billentyűzetet, hogy a fehér és fekete érzéki absztrakcióját, szerelmi kubizmusát mindig láthassa. Irdatlan íróasztalán öblös füzet terült el, sűrűn teleírva intelligensen indulatos betűivel, amelyek nagy kanyarokkal és vaskos hurkokkal szelték át a papírost. A Napot és Holdat nagybetűvel írta, az istent kicsivel. Aláírása mellé mindig odabiggyesztett egy csillagot, tejútrendszerének egy kicsiny fénylő darabját. Könyveiben, olvasás közben folyamatosan jegyzetelt, mit érzett, gondolt, főzött vagy szagolt épp abban a pillanatban. Ihlet alatt teremtett. Írásaiban és elméjében egy univerzum robbant be és halt el egy pillanat alatt, csak hogy átadja helyét mindig a legújabb gondolat-galaxisnak. Regényeiben dúsan, ömlesztve ontotta a szót, és az ismeretet. Amikor ókori hadvezérekről elmélkedett, akkor nem a történelemkönyvet emelte le polcáról, hogy utána nézzen az eseményeknek, hanem kis növényhatározót. Nem arra volt ugyanis kíváncsi, mikor vívták a csatáikat, hanem arra, milyen növényeket taposott le a katonák sarus lába. Kereste az egymással távoli rokonságban levő dolgok között az összefüggést, és a közeli kapcsolatok között a különbségeket. Az apróságokban a monumentalitást, a gigantikus dolgokban a porszem igazságokat. Rájött, hogy vicik vacak dolgokból is formálódhatnak fantasztikus alakzatok és hogy az értékek értéke is származhat gazból vagy egy eltiport szardíniás skatulyából. A nagy vitalitásban nagy neurózisokat fedezett fel, mint ahogy a nagy neurózisok mögött rálelt nagy ős-élanokra. Két dolog izgatta: legszubjektívebb élete legszubjektívebb epikai részei, efemer apróságai, és a világ nagy tényei, allegorikus, Standbild-szerű nagyságukban: halál, nyár, tenger, szerelem, istenek, virág. Minden jelenséget feje tetejére állított, aztán úgy szemlélte, olyan zavarba ejtő figyelemmel, mint ahogy a kisbabák bámulnak a másik arcába. Egyik metafizikus gondolatfintora a boldogságról szól. Arra a következtetésre jutott, hogy az átlagember átlaggondolata a boldogság keresése, mert abban a hiszemben él, hogy csak annak van értelme, ami dühöngő azonossággal van a boldogsággal. Ez az élet alfája és omegája, ez a szűnni nem akaró boldogságrögeszme. Pedig a fejünkre rákosodott istenek nem engedik a boldogságot elérni. Soha. Van az élet és van a boldogság. A kettő kizárja egymást. (Szentkuthy Miklós a magyar irodalom egyedi, extrém figurája. Túlzás volt az élete, a beszéde, a munkássága. Mindent átlengett valami határtalan, habzsoló, telhetetlen túlburjánzás. Nem tudom elképzelni, hogy tudott ennyit írni és ennyit élni, úgy ráadásul, hogy saját bevallása szerint unatkozott is időnként. Írt regényeket, verseket, esszéket, hangjátékokat, bábjátékokat, levelezett, fordított, olvasott, tanított, előadásokat tartott, naplót írt, több, mint százezer!!! oldalon keresztül. Kedvenc „háziállatai” a mikroszkopikus lények voltak, kedvenc alakzata a csillag. Életét így összegezte egy versében: se égi mű, se földi élet.)
MINDIG RÁOSZTOTTÁK A NŐSTÉNY OROSZLÁN SZEREPÉT
Elképesztő élete és megdöbbentő halála volt. Már a felmenői sem voltak mindennapi emberek. Dédapja, ki nem mellesleg magával Edisonnal üzletelt, hozta be az első autót a településre. Hogy ne féljenek annyira a falubeliek a füstokádó szörnytől, mentacukrokat dobált ki az ablakból mindannyiszor, amikor áthaladt a főutcán. Apja lépét, amelynek betegsége egyedi volt, a prágai orvostudományi múzeum kiállítótermében közszemlére helyezték. Anyja egyszer a gyerekek kedvenc házinyulát tálalta fel ebédnek. Csodabogarak, igaz? De Viktória sem volt különb. Lehet-e előjelnek venni, hogy gyerekkorában az oroszlánvadászat volt a legkedvesebb játéka, és szőke sörénye, valamint gyors futása miatt mindig ráosztották a nőstény oroszlán szerepét? Hisz míg más macskát vagy kutyát tart maga mellett, addig ő felnőtt korában egy oroszlánnal osztotta meg otthonát. Tulajdonképpen ugyanolyan volt, mint egy cica, csak sokkal nagyobb méretű és étkű. Na, meg tőle frászt kaptak a látogatók. Viktória viszont nem volt egy ijedős nő. Hogy is lehetne az valaki, aki az őserdőt választja lakhelyéül, és a bennszülötteket szomszédul. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy annak idején fiúnak várták, születése után így is nevelték. Apja egyenesen Fritznek hívta, és arra bíztatta, hogy járjon inkább fiúruhákban. Talán ez is közrejátszott abban, hogy mindenféle hajmeresztő sportot kipróbált, és gyakorlatilag nem félt semmitől. Megtámadták sáskák, kullancsok, krokodilok, oroszlánok. Aludt sátorban, kavicságyon, szabad ég alatt. Túlburjánzott benne a kalandvágy. Őz vérébe mártott fenyőgallyal jutalmazták, amikor elejtette első állatát. A pigmeusoktól halálos méreggel átitatott nyilat kapott ajándékba. Ő is ajándékozott: mindig hordott magánál fából készült tevekorongot, ki tudja, mikor téved arra egy barát. Halála előtt sok baleset érte, végül meggyilkolta egy alkalmazottja. (A mesébe illő élet Joe Adamsoné. A vakmerő hölgy neve leginkább Elzával, a kölyökoroszlánnal, és a róla készült filmmel forrt össze. Élete nagy részét Kenyában töltötte, a vadőrként dolgozó harmadik férjével. Voltak sorsának magyar vonatkozásai is. Az uradalmi cselédek közül egy magyar cigány, Orga maradt meg az emlékezetében legtovább. Egyik sítúráján egy elragadóan kedves magyar fiúval ismerkedett meg, amely kapcsolat végül csak barátságba fordult. Világjáró körútjai egyikén útba ejtette Budapestet is, 1971-ben. Utolsó éveiben állandóan baleseteket szenvedett. Elsőként a jobb karja tört ripityára, aztán könyöke, térde, csípője. A kegyelemdöfést egy elbocsájtott munkása tette meg, aki bosszúból kegyetlenül végzett egykori kenyéradójával. A történet érdekessége, hogy szeretett férje, George is gyilkosság áldozata lett. Sohasem hallottam olyan házaspárról, amelyik mindkét tagját egy veszélyekben és izgalmakban kivételesen gazdag életút után, meggyilkolták volna.)

SZERELEMMEL VERVE
DRÁGÁM, HISZ TUDOD
Drágám, hisz tudod, hogy a világon téged szeretlek a legjobban. Én mindent csak érted teszek. Mindig arra gondolok, mi lenne jó, hogyan lenne jó az én kis mackómnak. Olyan sokat filóztam, hogy elfogadjam-e ezt a lehetőséget, de te jutottál eszembe megint csak, abban a pillanatban is, amikor döntenem kellett erről. Rájöttem, hogy a te érdekedet akkor szolgálom a leghívebben, ha engedek a gyengéd erőszaknak. Hisz ettől lesz boldog a te kiscsibéd, és ha én boldog vagyok, a te boldogságod is határtalan lesz, ugye, édes bogaram. Ez a kis szünet, ami most vár ránk, csak kapcsolatunk szorosabbra fonódását eredményezi. Majd meglátod, hogy az újratalálkozás öröme felül fog írni minden más apró kellemetlenséget, ami csak adódhat ebben a helyzetben. Jobban fogjuk szeretni egymást, mint valaha, mert te is, én is megerősödünk a távollétben, hisz a nagy tüzeket csak tovább izzítja a várakozás. Úgy örülök, hogy ekkorra örömmel ajándékozhatlak meg, egyetlenem. Azzal megcirógatta férje bólogató fejét és sarkon fordult. Izgalmakban kivételesen gazdag estéjét már Hawai-on töltötte, legfrissebb szeretőjével. A feleség is és a férj is elégedett volt ezzel a lépéssel. A feleség hancúrozott egy jót, a férj pedig hipnotikusan csócsálta magában neje utolsó szavait: mindent értem tesz ez az angyal. A ciceró-üzemmód csodákra képes.
HA EGYIK KŐ KIESIK BELŐLE, ELHAGY A SZERELMED
Anna olvasott már jó pár gyűrűs történetet. Gerlóczy könyvében is volt szó szülei gyűrűjéről, boldogságuk emlékezetes zálogáról, ami nagyon fontos volt az életükben. Éppen akkor vesztették el, amikor eljegyzésük után kisétáltak a Szamos-partra, szerelmesen ölelgetve egymást. Hazafelé döbbenten konstatálták, hogy eltűnt. Nagyobb bánat, hogy sohasem került elő. De Anna gyűrűje másképp veszett el. Ő is a vőlegényétől kapta, évekkel ezelőtt. Három apró, színes kő díszítette. Amikor felhúzta Anna az ujjára, felderengett benne a róla hallott ostoba babona: ha egyik kő kiesik belőle, elhagy a szerelmed. De elhessegette ezt a borús gondolatot, majd bolond lesz erre a botorságra gondolni, éppen akkor, amikor megkérik a kezét és határtalan boldogság önti el. Tovább lépett tehát, de nem feledte. Elő-előkacsázott időnként egy kis balsejtelem, a hippokampusz tájáról, kitartóan dacolva a józan ésszel. Hogy ne történjen semmilyen baleset, nem is hordta, inkább beágyazta egy királykék bársony dobozkába, a fehérneműi közé. Persze rendszeresen elővette, mustrálgatta, becézgette. Egyszer, egy pénteki napon olyan történt, amit azóta sem tud megmagyarázni. Készült a szokásos rituáléra, elővenni, nézegetni, simogatni a becses darabot. De a doboz tátongott az ürességtől. Nem volt benne sem gyűrű, sem más. Kereste égen-földön, a szekrény alatt, a polc felett, a ruhákban, a zsebekben, a szemétben, a hűtőben-minden létező helyen. Ez képtelenség, gondolta Anna. A föld nem nyelhette el. Pedig ez történt. Valamelyik dimenzió magához szólította. Ugyanis az elképesztő eltűnés után három évvel váratlanul kinyitotta a dobozt, amiben unottan ott bámészkodott az eljegyzési gyűrű, mintha mi sem történt volna. Hiányzott belőle a középső rubinvörös kő. Épp abban a pillanatban, amikor konstatálta a történteket, megszólalt a telefon. A vőlegénye volt az, és közölte, hogy vége.
MEGNYÍLT AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG
Az a nap, amikor Ági férjhez ment Gergőhöz, élete legszebb napja volt. A hippokampusz egyik legszebb emléke. Ez nem olyan különös dolog, ugyebár, hisz a szerencsésebbje felhőtlen örömet érez az esküvőjén. Az a gyönyörű habos ruha, az a sok barát és szerető rokon, a napfény, a remények, az ígéretek, a hitek-úgy en bloc az egész szertartás. Ha létezik olyan, hogy földöntúli boldogság, akkor ez az volt. Szorosan összeölelkezve aludtak el, mintha soha nem akarnák elengedni egymást. Reggel álom- és szerelemittasan, de felspannolva ébredtek, tele tervekkel, életerővel, szerelemmel. Alig bírtak elszakadni egymástól. Minden végtagjukkal összefonódva, az ősemberi csont- és izomcsomóba, vérük egymás vérébe oltva, oly egyek voltak, mintha így születtek volna. A hosszú, forró búcsúzkodás után végül csak elváltak, ki-ki ment a saját dolgára. Ági villamosra szállt. Az egyik megállóban megpillantott egy fiút, akit soha életében nem látott azelőtt. Semmi különös nem volt rajta, sem öltözködésében, sem küllemében, sem magatartásában. Mégis: nem tudta Ági levenni róla a szemét. Tekintetük egymásba fonódott, fogva tartva, megbabonázva a másikat. Közelből összevillanó szemek, lidérc-lángokkal egymásba cikázók. Ez csak valami varázslat lehet, mi más. Ági babonázott állapotban, delejezetten rohant az ajtóhoz, hogy még idejében leszállhasson a zöld útra várakozó villamosról. Nem tudta, hogy vergődött át a tömegen, hogy tudott átpréselődni a már csukódó harmonikaajtók között, de egyszer csak ott állt, az ismeretlen fiú előtt. Átölelték egymást, mint régi ismerősök, ha sok év elteltével újra találkoznak. Kétütemű szív egy testben. A múlt köddé foszlott, új időszámítás kezdődött, megnyílt az örökkévalóság. Álomesküvője másnapján.
A MAI CIRÓGATÓ KEZEK EGYKOR
Kulcsár néni és bácsi maga volt a megtestesült béke és szerelem. Átölelték egymást vagy kéz a kézben, mosolyogva bandukoltak végig nap mint nap a lakótelep parkján. A környékbeliek tudták róluk, hogy szépen élnek, csak rájuk kellett nézni, és máris átmelegedett tőlük az ember szíve. Mindig megható, ha idős embereket látunk, akik megették már a kenyerük javát, de még mindig együtt vannak, egymásért vannak, szeretik egymást és gyöngéd gondoskodással nyúlnak a másik felé. Ez a népmesei „addig éltek, míg meg nem haltak” fordulat az életbe áthelyezve valódi könnyeket csal a szemekbe. Ahogy egymásra néznek, ahogy szorítják egymás kezét, ahogy megérintik, lágyan cirógatják a másikat, az olyan elbűvölő. Mint Philemon és Baucis, két összehajló fa. Mindenki ellágyult tőlük. De azt senki sem tudta, hogy Kulcsár bácsi éveken át kínozta Kulcsár nénit, szóval és tettel egyaránt, ütötte, verte, alázta, teste és lelke minden fékezhetetlen dühével. Azt sem tudhatták, hogy Kulcsár néni többször is megcsalta Kulcsár bácsit, és kétszer el is költözött tőle. Ki gondolna arra, hogy ezek a mai cirógató kezek egykor a másik hátán, arcán csapódtak, és a mai mosolygó ajkak egykor fröcskölő káromlásokat szórtak a másikra?
A FORGÓ KÖRHINTA
Azt láttuk, hogy Antal kézen fog egy hosszú barna hajú lányt, Borit és komótosan lépked vele a főtéren. Néha meg-megállnak, átölelik egymást, a lány belefészkeli magát a fiú felette gyámkodó puha karjába. Aztán elválnak, de kezük még összekulcsolva. Mosolygó ajkuk is kulcsolódik. Azt nem láttuk, honnan is láthattuk volna, hogy Antal mindig csak akkor mosolyog, amikor eszébe jut Cili. A szeme Borira irányul, de közben Cilit látja. Cili, mosoly, Cili, mosoly. Akárki van vele, ő csak Cilire mosolyog... Láttuk Cilit is, aki végigsimít Dani buksi fején. Cili ül a réten, Dani fekszik előtte, elnyúlik a hideg földön, miközben fejét szerelme forró ölében nyugtatja. Finom illatok kergetőznek a fiatalok körül, és lágy szél cirógatja selymes hajuk. Dani haját Cili vékony ujjai is. Azt nem láttuk, hogy eközben Cilinek Endi jár a fejében, az első fiú, aki megcsókolta a gimiben, és aki az etalon maradt ebben, mert mindenkiben azt a régi csókot keresi, Endi zamatos, finom csókját... Azt láttuk, hogy Endi mosolyogva átöleli Fruzsit, és puszilgatni kezdi a lány égő arcát. Amikor pedig Fruzsi lecsukja a szemét, Endi oda is csókot nyom. Először a bal, aztán a jobb szemhéjra. Lassan, hisz egy teljes lélegzetvétel is eltelik a két csók között. Fruzsinak erre kicsordul egy könny a szeméből, és óvatosan végigszánkázik kipirult arcán. Azt nem láttuk, hogy Endi közben Ginára gondolt, annak bársonyos bőrére, és bőrének soha el nem felejthető rózsás illatára.... Láttuk Ginát, aki Józsival szerelmeskedik. Teste ritmikusan táncol Józsi teste alatt, a csúcson egy halk sóhaj szakad fel torkából. Józsi annyira örül, hogy örömet szerzett a lánynak. Azt nem látjuk, hogy a sóhaj honnan jött. Mert nem az öröm küldte, hanem a bánat. Gina mindig is Lacinak akarta ajándékozni szüzességét.... Azt láttuk, hogy Laci egy gyűrűt húz Nóri ujjára. Minden fényben úszik, minden aranylik. Mindketten izgalommal telten suttogják, hogy igen, és hogy ásó kapa, és hogy isten előtt. Azt nem hallhatjuk, mert nem földi frekvenciákon szólalt meg, csak éterieken, Nóri szájából: bocsáss meg, kedvesem!... Mindig más... És mindig ugyanaz... A forgó körhinta... Mosoly, csók, ölelés... Amit láttunk... És amit nem.
MALONYAI ÚR NEM LEPEDŐVIRTUÓZ
Malonyai Ernő, az irigyelt vállalkozók nem éppen szűkös táborát gazdagította. Noha a vagyon, az autók, a képtárak, yachtok, a degeszre tömött pénztárca is részét képezte az irigységnek, nem ez volt a fő ok, amiért sokat beszéltek róla a környékbeliek. Éppen az ötödik feleségét vezette oltár elé. Azt mondani sem kell, hogy szép és fiatal volt mindegyik, mint a nap, meg a hold, meg a csillagok. De hisz egy ilyen úr rém könnyedén el tudja csavarni a nők szívét. Valószínűleg műveltsége vagy nemes lelke babonázhatta meg a hajadonokat. Mi más? Nos, a környékbeliek kissé ferde szemmel nézték ezt a nagy asszony-forgalmat. Pap úr, a szembe szomszéd epésen megjegyezte: A vén kecske is megnyalja a sót, a fene esne a potenciájába! Mariska, a sarki pultos viszont szinte belehabarodott az utca Don Juan-jába: Ej, ha egyszer én is horgára akadnék, ábrándozott Az az igazság, hogy a férfiak a szívük mélyén, vagy még lejjebb, nagyon szerettek volna olyan hódításokat elkönyvelni, mint Malonyai. Nekik csak egy jutott, vagy annyi sem, pedig bennük is ugrásra készen toporgott a tesztoszteron. A nők meg bálványként imádták benne a talpig férfit, a lepedővirtuózt, hisz aktuális párjuk mellett maximum az ábrándozásra futotta. Azt nem láthatták és nem is tudhatták az emberek, hogy Malonyai úr sem nem Don Juan, sem nem lepedővirtuóz. A lepedő csak a mosás kontextusában jöhetett szóba nála. Elég gyakran kellett cserélni ugyanis ezt a bizonyos ágyneműt alatta, mivelhogy rendszeresen bepisilt. A nőket hagyományos módon már nem tudta kielégíteni egy jó ideje. Férfiként rögvest az első felesége után került parkoló pályára. Na, hát nem megmondtam, hogy a műveltsége miatt szerethették a nők?!
VALAMIKOR VOLTAK SZÉP NAPOK
Az az igazság, hogy éveken keresztül remekül működött a házasságuk. Hihetetlen, de igaz: egy rossz szó, egy mosolyszünet nem csorbította ezt a páratlan idillt. Szerelmesek voltak egymásba évtizedeken keresztül, tisztelték, elfogadták, támogatták a másikat. Ott voltak egymás mellett, jóban, rosszban, ahogy ez a nagykönyvben meg van írva. Felneveltek, és útjára bocsátottak három tisztességes, jó képességű, lelkiekben gazdag gyermeket. Építettek egy olyan házat, ami igazi otthona volt mindannyiuknak, kiszolgálta őket egy életen keresztül. Nem szenvedtek hiányt semmiben, egészségesek voltak testileg, lelkileg egyaránt. Csak az a vég, azt kéne feledni! Az asszony nyolcvanadik születésnapját követően súlyos beteg lett. A demencia legrosszabb válfajában szenvedett. Agresszívvé, durvává, kiszámíthatatlanná vált. Nem ismerte meg a hozzátartozóit, mindenkiben ellenséget látott. Sokszor elbotlott, elesett, megsebesítette magát. Sokszor nekitámadt környezetének. Állandó felügyeletet igényel. A férje a betegség kezdeti szakaszán nagyon sajnálta a feleségét. Minden létező eszközzel támogatni próbálta az asszonyt. Teljes mellszélességgel mögé állt, ahogy mindig is. Ám ereje fokozatosan fogyatkozott. A sajnálat, szeretet, együttérzés meleg hármasát radikálisan kezdte kiszorítani egy sokkal hűvösebb triumvirátus: a düh, gyűlölet, és utálat hármasa jéggé fagyasztott minden más érzelmet. Először kétségbeesetten kereste magában szeretetük hajdani emlékeit. Azt remélte, azok majd visszanyomják rossz érzéseit, megszépítik a jelent. Aztán, sokszori kudarc után feladta a harcot. Nem kutatta tovább az emlékeket. A végén már azt sem tudta, hogy valamikor voltak szép napok. Csak abban volt biztos, hogy gyűlöli azt a némbert, aki minden áldott nap megkeserítette az életét, de arról már fogalma sem volt, hogy ki az, és mit keres egyáltalán az ő életében.
MINTHA HINTÓRÓL SEGÍTENÉ LE A BÁLKIRÁLYNŐT
Az elegáns férfi úgy nyújtotta Ági felé a kezét, mintha hintóról segítené le a bálkirálynőt. Gyengéden hozzáért oldalához, finoman végigsimította a karját, le, egészen a táskát lóbáló kezéig. Ági elégedettem konstatálta, hogy lám, még bejön ő bizonyos uraknak, ez a kedves pasi is milyen odaadóan segíti le arról a francos meredek lépcsőről. Vajon mi tetszett meg neki? Lehet, hogy mégis jó választás volt ez az új hajszín, amitől pedig eredetileg annyira idegenkedtem? Vagy ez a ruci keltette fel a figyelmét, ami még Hanna szerint is úgy áll rajtam, mintha rám öntötték volna? Netán a sminkem hódította meg, cicásra húzott mélybarna szemem? Istenem, olyan mindegy, a lényeg az, hogy tetszek neki, hogy tetszek egyáltalán még valakinek, hogy megakad a szeme valakinek rajtam. Ki tudja, talán meginvitál vacsorázni, vagy csak elkéri a telefonszámom, és váratlanul elhív majd egy randira? Esetleg szerelmet vall és izgatottan eldadogja, hogy vele ilyen még sosem történt meg: első látásra szerelem. Hajdani emlékek zavarba ejtő kérdései sorjáztak benne. A férfi azonban nem szólt egy szót sem, nem kérte el a telefonszámát, és vacsorázni sem hívta, csak mosolygott azzal a bűbájosan elragadó kedvességgel. Aztán Ági már csak fokozatosan távolodó hátát látta, ahogy belemosódik az alkonyatba, azt nem, hogy mosolya bosszankodó fintorba fordult. Bassza meg, ez nem jött össze, hol tarthatta ez a lotyó a pénztárcáját, ha nem a ridiküljében?
MINDKETTEN PAPÍR ZSEBKENDŐÉRT NYÚLNAK
A fiatal pár mosolyogva áll az emelvényen. A színes mozaik ablakon átszűrődő délutáni nap különös, sejtelmes fényt von köréjük. Megsokszorozza lényük és szemük csillogását. A násznép megilletődve nézi őket. Ez az esküvő csodásan sikerült. Nincs ott egyetlen emberi szempár sem, amely ne fátyolozódott volna be. Az egyik azt gondolja: ó, istenem, hisz én is pont ilyen szép voltam és, annyira, de annyira boldog! A másik meg azt: uram istenem, miért nem adtad meg nekem is ezt a boldogságot? Aztán mindketten papír zsebkendőért nyúlnak. Mindkettő szipog egyet-kettőt, megtörölgetik nedvező szemüket, amint a pár fokozatosan távolodó hátára pillantanak, végül sóhajtanak egy nagyot. Mindegyik zsebkendő megtelt könnyel.
AMIRE AZ EMBER EMLÉKEZIK, AZ ÉL ÉS VISSZATÉRHET
Valika nagyon szentimentális nő volt. Tetejébe olyan érzékeny, mint egy mimóza. Ezek után nincs mit csodálkozni a történetén. Még gimis korában ismerkedett meg egy fiúval, aki olyan volt, mint a legkisebb királyfi a népmesékben. Okos, furfangos, szelíd, bájos teremtés. Hosszú, szőke fürtjei, mint a szélben hajladozó búzamező, lágyan ringatóztak bele ártatlan égszínkék szemeibe. Daliás termete úgy mozgott, mintha megkoreografálták volna. Gyengéden kézen fogta Valikát, és vezette végig a város kietlen, kanyargó utcáin, esténként felolvasott neki kedvenc könyveiből, ha pedig megunta, szavalt saját költeményeiből is egyet. Búcsúzáskor finom csókolt lehet Valika kipirult homlokára, és biztosította őt a felől, hogy mindig szeretni fogja. Ajándékokkal halmozta el a lányt, kivétel nélkül mindig hozott valamit, ha randevúztak. Egy egészen takaros kis gyűjtemény kerekedett az ajándéktárgyakból, amit Valika egy nagy bonbonos dobozban tartogatott. Nem volt nála boldogabb lény az egész földkerekségen. A gimnázium végén mégis eltávolodtak egymástól, a sors nem Valika vágyait fürkészte, csak vadszamárként csörtetett előre. A királyfi elsodródott Valika mellől, de maga mögött hagyta azt a végtelen számú emléket, ami végtére is éltette a csalódott lányt. Ezerszer végigbandukolt azokon az utcákon, ahol annak idején jártak, nem volt olyan este, amikor ne vette volna kezébe volt szerelme valamelyik kedvenc regényét, kívülről fújta az összes verset, amit ő alkotott. Minden este kinyitotta a színes mozaikdarabokból álló, rózsaszín szaténszalaggal lezárt dobozkát, és sorra simogatta annak minden egyes kis darabját. Múltak az évszakok, repkedtek az évek, de Valika soha nem mulasztotta volna el lefekvés előtti rituáléját. Az ötödik évtized egyik zimankós estéjén fura dolog történt. Valika épp az utolsót simította azon a kis fatányéron, amivel utoljára ajándékozta meg szerelme. Először egy halvány suhintást érzett, aztán mocorgást hallott, és kellemes illatok csapták meg érzékeny orrát. Szemei előtt élő emberré növekedett az az árnyék, amit csak látomásnak hitt az elején. Egyszer csak ott állt előtte teljes valójában, szőke hajfürtökkel, kéken izzó szemekkel, szelíden mosolyogva a királyfi. Amire az ember emlékezik, az él és visszatérhet.
FÜGGETLENSÉGNEK ÖNCSALÁS NEVEZNI
Marcsi valami különleges ajándékot akart adni újdonsült szerelmének. Olyat, amit soha senkitől nem kaphatott Jani, ami egyedi, felejthetetlen és meghökkentő. Amire emlékszik, ameddig csak él. Aztán egy éjszaka megálmodta a tervet, tudta, hogy ez nagy durranás lesz, ezért izgatottan várta a fejleményeket. Kezdetként levágatta gyönyörű, dús, hullámos barna haját. Aztán lenyúzta magáról hamvas, pirospozsgás arcbőrét, és kinyomta két ép szürke szemét. Ezek után hívta meg a Mesterembert. Nagyhírű és roppant népszerű mester volt ő, kézről kézre adták az emberek, az élő baba készítés Országos Nagymestereként. Szakszerűen, bámulatos műgonddal, elképesztő élethűen készítette el a nála megrendelt babákat. Minden arányában megegyezően, Marcsit abszolút mértékben lekopírozva alkotta meg teremtményét. A harminc centis baba pontos hasonmása volt a lánynak. Marcsi egyik kedvenc kiskosztümét áldozták fel arra, hogy elegánsan felöltöztessék a gumibabát. Fogták a kis fekete kosztümöt, amit majdnem minden hivatalos meetingjén viselt és felszabdalták azt. A fekete alapon ragyogó fehér csillagocskák kis méretben is jól érvényesültek. A baba szemlyukába Marcsi szép szürke szemét illesztették, gumiarcát bevonták Marsi bársonyos bőrével, kopasz fejére pedig Marcsi hajából fésültek frizurát. Amikor a Nagymester Frankestein műhelyében az utolsó simításokat is elvégezték a babán, belehelyezték egy átlátszó celofán zacskóba, átkötötték fekete bársonyszalaggal, és átadták Marcsinak. Ő meg azon nyomban Janinak. Azóta él egyedül Marcsi. Jani otthagyta az ajándékozást követően. Néha azért ráír egykori barátnőjére, vagy elviszi moziba, de az ideje nagy részét a babával tölti. Így lett foglya Marcsi egy állapotnak, amit magánynak túlzás, függetlenségnek öncsalás nevezni.
SOK UDVARLÓ-HULLA
Liza szerelmi élete nem volt éppen mennyeinek nevezhető. Pedig műgonddal válogatta meg szerelmeit. A legelső áldozat tizenöt éves korából datálódik. Sanyi édes, bohó kisfiú volt, igazi hősszerelmes típus. Egy orgonaillatos szép estén szerenádot adott szerelmének, majd boldogan hazaindult. De soha nem érte el otthonát, a harmadik utcasarkon megtámadták, belehalt sérüléseibe. Lackó egyetemista korukban habarodott Lizába. Miután szerelmet vallott neki, elütötte egy autó. Peti munkatársa volt, mindenáron feleségül akarta venni. Azt mondta, örökre szeretne elmerülni Liza mélykék szemében. Valóban elmerült. Abban a vízzel telített árokban, amit a közeli építkezésen hagytak fedetlenül a hanyag munkások. Jancsi randira hívta Lizát. Az első biztató sms után, amikor hozzányúlt a zárlatos elosztóhoz, halálos áramütés érte. Pali megunt feleségét akarta lecserélni egy vadonatúj szeretőre. Szerelemittasan ért haza az első találkozóról, és vodka-ittasan fulladt meg saját hányásában. Liza jelenleg a számítógép előtt ül. Egy társkeresőn chatel Misivel. Misinek nagyszabású tervei vannak közös jövőjüket illetően. (Vannak emberek, akik szerelmi élete jobban hasonlít egy csatatérre, mint egy virágos mezőre. Juhász Gyula például négy nővel került közelebbi kapcsolatba. Mindegyik be nem teljesült, plátói vonzalom volt csupán. Nagyon érdekes egybeesés, hogy mindegyik hölgyismerős önkezével vetett véget életének. Mintha a súlyos depresszióban szenvedő költő pszichés betegsége fertőző lett volna. Anna, az örök, kezében egy Juhász Gyula kötettel, megmérgezte magát.)
IGEN, ÉDESEM, MINDEN RENDBEN
Anna nehéz teherként élte meg Péterrel való kapcsolatát, mert állandóan hazudozásra kényszerült. Péter ugyanis mindenért megorrolt, mindent sértőnek talált, és úgy általában mindent személyes sérelemként élt meg. Péter mindenhova kísérte, hozta, vitte oldalbordáját, a lényeg, hogy ne maradjon egy percre sem őrizet nélkül szerelmének egyetlen és kivételes tárgya. Elég rövid pórázon tartotta feleségét. Péter azonban nemcsak gondoskodó férj, hanem nélkülözhetetlen munkaerő is volt, aki ebben a minőségében időnként elvonulásra ment. Távozásakor megkérte feleségét, hogy távollétében vigyázzon magára, és naponta legalább ötször jelentkezzen raportra. Anna jól idomított feleségként bólogatott, hogyne, persze, úgy lesz, drágám, de közben már saját tervén törte a fejét. Annának elege lett az örökös őrizetből, szabadságra vágyott, kikapcsolódásra, én-időre. Így titkon befizetett egy wellness hétvégére, ravaszul az elvonulás idejére időzítve azt. Madarat lehetett volna fogatni vele. Annyira élvezte, hogy egyedül van, hogy nem liheg nyomában Péter, vagy az ő vizslató tekintete. Boldogan, kötetlenül járkált ki be pazar lakosztálya ajtaján, leszökkent az étterembe, amikor csak kedve szottyant rá, és ott hosszan, ráérősen költötte el soros étkét, beszédbe elegyedett mindenféle idegen emberekkel és csacsogott velük semmiségekről. Természetesen a wellness részlegre is le-leruccant, ha társaságra vágyott. Közben persze felhívta Pétert, napjában többször is, nehogy gyanút fogjon bizalmatlan ura . „Igen, édesem, minden rendben. Mit csinálok? Nemrég mosogattam, aztán készülök a kertbe, tudod, a palánták...” ecetera, ecetera. Vasárnap délután szépen hazautazott Annácska, és várta férjét, ahogy ezt a jó feleségek teszik. Péter hamarosan megérkezett. Mesélni kezdett a hétvégéről, a hotelről, ahol megszálltak. Anna egy darabig mosolyogva hallgatta, azonban szép fokozatosan, ahogy a víz jéggé dermed, földöntúli mosolya is megfagyott. A hotel, ahol Péter csapatot épített, a hotel volt, ahol Anna kikapcsolódott. Bármikor összefuthattak volna, a folyosón, a liftben, az étteremben, az uszodában. Szobájuk egymás fölötti emeleten volt, tán az ágyuk is a falnak ugyanazon oldalára tolva. Ha elég figyelmesen hallgatózik, talán még Péter szokásos égzengő horkolása is átszűrődött volna rajta. Két napig egymás szomszédjai voltak, úgy, hogy egyetlen kani másodpercre sem futottak össze sehol. Ez a valószínűség számítás súlyos megcsúfolása. Ilyen csak a legócskább burleszkekben fordul elő. Meg az életben.
A SZÉL MEG MOSSA KEZEIT
Mondják, hogy vannak házasságok, amik az égben köttetnek. Magam több olyat ismerek, amik a földön mennek tönkre. A statisztika az élet súlyos megcsúfolása. Egy lehetséges nő találkozik egy lehetséges férfival. Minden olyan ígéretes, a szenvedély a tetőfokán, a pár néhány centivel a föld felett, a másikkal szembeni elégedettségi mutató akár a sztratoszférában. Csak felkiáltó mondatok vannak, a csodálat, a csodálkozás, a felismerés, az érzéki öröm felkiáltásai. Asztrális fényű színek. Kevés szó, sok érintés. Egyszer észrevétlenül, mint amikor egy fátyolt meglebbent az éjszakai szél, valami megmozdul. Nem tulajdonít senki jelentőséget neki. Hisz megzavarná a boldogító éber álmot. Ezért a szél a következő alkalommal erősebben fúj. Erre felfigyel a pár, de csak egy pillantás erejéig, amint lehet, visszafordul ringató világába. Így a szél nem tehet egyebet, mint süvít egy jókorát, megcincálja a fátyolfüggönyt, megdöngeti a falakat. Az utolsó, nagy lökéssel pedig elsodorja a párt, a csodálattal, az érzéki örömmel, a színekkel és az érintésekkel együtt. A felkiáltó mondatokat kérdők váltják fel. A csöndes szavakat fülsértő segélykiáltások. A szél meg mossa kezeit: ő jelzett időben, arról már igazán nem tehet, hogy senki sem méltatta figyelemre intéseit.
OLY SZÉP TUD LENNI EGY RÓZSACSOKOR!
Oly szép tud lenni egy rózsacsokor! Nincs nő, akinek a szívét ne lágyítaná meg a szerelemnek és a vonzalomnak ez a vallomásokkal teli bimbózó szimbóluma. A pazar színei, a fátyolos szirmai, a belőle áradó lágy illatok! Nem csoda, hogy minden férfi ezzel kedveskedik aktuális szerelmének, ha hódítani akar. Mint például Áron is, aki kékre-zöldre verte kedvesét, mert nem úgy fűszerezte az oldalast, ahogy megmondta annak a hülye picsának. Vagy Tamás, aki a kenyérsütőbe nyomta édes kis felesége pici dolgos kezét, mert kicsit bosszantotta, hogy nem mosogatott el az a szemét kurva. És Béci, aki párja torkán tolta le idegességében lerángatott zokniját, mert nem elég kedvesen szólt hozzá a riherongy. Áron, Tamás, Béci, és a többiek, akik miután megbocsátottak renitenskedő oldalbordájuknak, egy csodás rózsacsokorral álltak szerelmük elé. Mutatván, hogy ők már nem is haragszanak és készen állnak a békülésre. Nem értették, miért tapostak rá a lányok a szerelemnek és a vonzalomnak eme vallomásokkal teli bimbózó szimbólumára. Ezeknek semmi sem jó! Menjenek a jó édes anyjukba!
ERŐI, POTENCIÁLJAI LÁTVÁNYOSAN FOGYATKOZNI KEZDTEK
Olyan sokféleképpen lehet lebukni. Vannak klasszikusok ebben a témában, visszatérő simliskedések, szokásos balekságok, klasszikus renitenskedések. Régebben a zakó zsebében felejtett telefonszámok. Vagy az elszólások, ostoba bakik. A gyanút keltő mesék. Újabban sms-üzenetek, amiket nem törölnek ki időben. De a legnevetségesebb lebukás egyik rokonomhoz fűződik. Az a fajta férfi volt, aki egyszerre több nőtől is várta a visszaigazolást arról, hogy jól teljesíti az úrtól rátestált férfiúi szerepét. Ezért mindig tartott szeretőt, következetesen és kitartóan, mint egy hős katona, aki mindig csatát nyer. Na, de szeretőből is megárt a sok. Legalábbis ez látszott rokonom esetében. A logisztikai tevékenységek, az érdekek érvényesítése, a stratégiai fordulatok kidolgozása még egy hadvezért is próbára tesznek, nemhogy rokonomat, aki csak a szeretőtartásban volt király. Egyre kevésbé tudott koncentrálni, hamarabb elfáradt, mint korábban, erői, potenciáljai látványosan fogyatkozni kezdtek. Így nem csoda, hogy egy szép szombati napon, amikor soros szeretőjétől hazafelé tartott, valami orbitális hiba csúszott addig olajozottan működő rendszerébe. Margó, szép és kívánatos barátnője, hasznossá akarta tenni a szombati liaisonról távozó rokonomat. Ezért kezébe nyomta a napi szemetes zsákot, ugyan hajítsa már be a ház előtt levő kukába, hazamentében. A rokonom rögvest bólintott rá egyet, persze, nem gond, kidobom, gyönyörűm. De ahogy erről már szó esett: a koncentrációval lévén baja, a következő pillanatban már el is felejtette ígéretét. Szépen hazabattyogott, mint máskor mindig, barátnőjétől a feleségéig – kezében a szemetes zacskóval, mint máskor soha. A felesége kitágult szemekkel meredt az ismeretlen eredetű szemét-csomagra. Hát ez micsoda? Olyan váratlanul érte a rokonomat is a felismerés, hogy erre vonatkozóan nem tudott ad hoc mesét előadni. Nem lehet tudni, melyikük megrökönyödése volt nagyobb: a rokonomé, aki azt hitte, valaki csúnyán lóvá tette, a feleségéé, aki soha nem gondolta volna, hogy egy szép napon egy műanyag zacskó lesz fő ellensége, vagy a szemeteszsáké, aki semmit sem értett az egészből, csak azt tudta, hogy rég nyugodnia kéne megszokott kukájában. Az viszont tudni, mi lett a vége: egy gyors, de korántsem fájdalom mentes válás.

CSODÁVAL HATÁROS
LEHETETT VOLNA
A váróterem zsúfoltságig tele. Vali azonnal lecsap egy hirtelen megüresedő székre. Hisz ki tudja, mennyit kell még itt szobrozni. Mindig nagyon lassan halad a sor, súgja neki a tapasztalat. A jobb oldalán ülő mosolygós barna nő egyszer csak felé fordul, és kérdez valamit. A kérdésre válasz születik, a válaszból mondat, abból meg vallomás kerekedik. Végül kellemes, mély beszélgetéssé terebélyesedik a kórházi alkalmi diskurzus. Mindent tudnak egymásról, értik a másikat, kíváncsiak a másikra, olvasnak egymás szeméből, gesztusaiból. Mintha már ezer éve ismernék egymást. Egyszer csak szólítják Vali szomszédját. Vali tehetetlenül bámulja, ahogy távolodik szomszédja, és máris hiányérzete támad. Meglepődik, mert ő, aki alapjáratban mindenben kételkedik, semmit sem tud biztosan, és bármiben képes elbizonytalanodni, száz százalékosan, kétséget kizáróan, tűpontosan és halálbiztosan TUDJA, hogy ez a nő, a barna székszomszéd élete legjobb barátnője. Lehetett volna. Olyan testi-lelki, olyan egyetlen, olyan örök. Ha nem hagyja elmenni.
MEGNYITOTTA SZÍVCSAKRÁJÁT
Annyira hálás volt Évi annak a fiúnak. Pedig Martin megcsalta, nem kényeztette, nem becézgette, nem szerelmeskedett vele. De megajándékozta valamivel Évit, amit soha nem feledett. Egy misztikus élménnyel. A kép úgy maradt meg Évi emlékezetében, mint kőben a megkövesült csigaház. Ezer éve őrzi azt a pillanatot. Az albérleti szobában álltak, a zsúfolt könyvespolc mellett. Hátuk mögött a nap sugarai szöktek be a homályos szobába, reszkető fénycsóvát rajzolva alakjuk köré. Amikor Évi átölelte Martint, hirtelen egy másik dimenzióba csúszott át. Vagy inkább áthullámzott, lágyan, puhán, finoman, mintha tenyerére venné egy angyal, és együtt szállnának tovább. Akkor már nem volt teste, csak a lelkével sodródott tova. Te nem vagy egyéb, mint az örökkévaló Lelked, hallotta jógaoktatója hangját. Kitágult a tér és az idő. Pontosabban megszűnt, és mint egy mennybéli látomás, utat nyitott valami másnak. Egy érzésnek. Pontosan és tisztán lobbant fel benne a SZERETET. Határtalanul, koncentráltan. Egyszerűen tudta és érezte, hogy ezzel az öleléssel ő most nem Martin szikár testét öleli, hanem minden férfit együtt és egyszerre. A kisfiút, a férfit, az apát, az atyát, az aggastyánt, a világ összes hímjét. Szeretet teljes kapcsolat fűzte minden létezőhöz. Tiszta szeretet, amely mint fáklya az éjszakában, ami mindent megvilágít . Szívének csokra, mint egy gyorsított felvételen, kibomlott, virágba szökkent, átforrósodott, földön túli vörössel itatódott át, és megtelt a hála túlcsorduló érzetével. Szeméből megállíthatatlanul csordogálni kezdett a megilletődés meleg könny-patakja. Addig is tudta, hogy az igazi szerelemnek semmi köze a külsőséghez, a szépséghez, az érdekhez, és egyáltalán semmihez, ami ésszel felfogható. Tudta, hogy az igaz szeretet a Lélekből árad és nem a testből vagy az elméből. De amit akkor érzett, az túlmutatott minden addig elképzelhetőn. Martin nem adott neki szerelmet, hűséget, gyereket, de adott olyan megtapasztalást, amit egy életre elraktározott magában. Megnyitotta szívcsakráját.
A NAGY LÁTHATATLAN MAGÁHOZ HASONLÓVÁ TEREMTETT
Sokan kételkednek a csodákban. Pedig igenis vannak csodák, ésszel fel nem fogható történések. A saját szerény életemmel tudom igazolni ennek az igazságát. Én például képes vagyok láthatatlanná tenni magam. Számtalan önismereti kurzuson vettem részt, hogy kibonthassam a lelkemben potenciálisan szunnyadó tehetséget. Azt mondják, azért jövünk a világra, hogy kibányásszuk magunkból azt a lényeget, amivel többé-jobbá tehetjük világunk ránk eső csekély hányadát. No, ez még nem sikerült nekem maradéktalanul, de azt vettem észre, valamiben spíler vagyok. Láthatatlanná tudok válni. Méghozzá nem egy varázsköpeny, vagy egy optikai csalódás által, hanem ténylegesen. Különféle biztos jele van annak, hogy az emberek nem látnak engem. A csodára való hajlam, már kisgyerek koromban bimbózni látszott. A homokozóban játszadozó gyerekek azért öntötték a fejemre a homokkal teli kisvödröt, mert nem látták, hogy ott guggolok én is közöttük. Amikor sulis koromban nagyon akartam pedálozni, akkor én is feltettem a kezem matek órán. De soha nem engem szólított fel a tanár, most már tudom, azért, mert nem is látott. Kamasz korom klubdélutánjaiból csak arra emlékszem, hogy ülök a sarokban, és bámulom a többiek kígyózó mozdulatait. Soha senki nem kért fel engem. Akkor még, mit sem sejtve extrém képességeimről, csak találgattam, hogy vajon miért. Felnőttként a munkahelyi értekezleteken egyszer sem jutottam szóhoz. Amikor éppen szólásra nyitottam volna a szám, felharsant mellettem egy másik kollégám hangja, és én csendben maradtam. Mintha ott sem lettem volna. A kerület nagy karácsonyán mindenkinek a kezébe nyomtak egy csomagot, engem kifelejtettek. Az életemen keresztül-kasul nyargalászó fiúk, akik ügyeletes prédára vadásztak a nap huszonnégy órájában, úgy suhantak el mellettem, mintha ott sem lennék. Eleinte búslakodtam a történteken, tanakodtam rajtuk naphosszat, megszállottan kerestem üzenetüket vagy a miértjüket. De amikor fellobbant bennem a megvilágosodás felszabadító lángja, minden kósza kétségem és bánatom azon nyomban köddé foszlott. Örömmel konstatáltam, hogy olyan képességek birtokában vagyok, ami nem sok mindenkinek adatik meg ezen a földtekén. Hisz minden csak azért történt így, ahogy történt, mert az Isten, a Nagy Láthatatlan magához hasonlóvá teremtett.
OTT VAN MISI
Edit nem ismerte Misit. Nem volt rá idő, hogy megismerje. Misi édesanyja, Marika, sokat mesélt róla Editnek, imádta azt a fiút. A család szemefénye volt, a kis herceg. Szőke, hullámos haja, égkék, örökké mosolygós szeme angyallal tette hasonlatossá. Aztán egyszer megérkezett az az üzenet. Misi meghalt. Fehér alapon fekete betűk. Sikítottak a szavak, mégsem lehetett meghallani őket. Ez képtelenség. Ilyen nem történhet. Edit nem látott mást maga előtt, csak a fehér háttérből elővillogó fekete betűket. Hajnalban arra ébredt, hogy kántálja magában a fiú nevét, akit sose látott: Misi, Misi, Misi. Aztán mandala formálódott ki szeme előtt, arany és türkiz színekkel. Forgott, mint egy papír szélforgó, formálódott, mint agyag a fazekaskorongon. Aha, szóval ő Misi, állapította meg magában. Nem láttam éltében, hát most látom innen, a másik dimenzióból. Üzen nekem. A Nagy Láthatatlan láthatóvá tette nekem. Egyszer egy pillangó repült be az ablakon, télvíz idején, a semmiből, szivárvány tarkán. Ez legalább olyan képtelenség, mint a fehér lapon ordibáló fekete betűk. Az elme tagad, gátol, falat emel a fájdalom elé, hát az megpróbál más utakon, kis réseken, titkos alagutakon az értelemhez férkőzni. Utána még napokig másra sem gondolt, csak Misire. Döbbenetes volt, amikor a Plázában meglátta. A pénztárnál nevetgélt a barátaival. Ott van Misi. Aztán az elméje megszólalt: de hisz sose láttad. És különben is meghalt. Mindegy, mit mondasz, akkor is ő volt. A mandala, a pillangó, a plázás fiú.
VISSZABÚJT RUHÁJÁBA, A TESTBE
Akkoriban, amikor Lili kislány volt, nem történtek csodák. Ha valaki mégis mesélt a saját megéléseiről, bolondok házába csukták, és jól begyógyszerezték. Így nemcsak azt felejtette el a pórul járt beteg, hogy mi történt vele, hanem azt is, hogy fiú-e vagy lány. Ezért Lili soha senkinek nem mondta el azt a különös délutánt. Húsz éves volt, amikor egy rutinműtétet hajtottak végre rajta. Történt már ilyen vele is, mással is, nem tulajdonított neki nagyobb jelentőséget. Hanem amikor visszatolták a kórterembe, egy egészen bizarr jelenségbe csöppent. Olyan érzés volt, mint mikor egy test kibújik egy kezeslábasból, vagy mikor a kisbaba teste kislisszan a szülőcsatorna alagútján a napvilágra: valami, ami marad, az nagyon távoli, nehéz és tömény, és valami, ami távozik, az nagyon könnyű, légies és finom. Nos, Lili teste, vagy maga Lili, ez nehezen definiálható, ott maradt a kórházi ágyon, élettelenül és jelentéktelenül. S valami, ami szintén Lili része volt, de nem anyagban realizálódott, felszállt a plafon felé. Ez a valami, gondolat vagy energia szabad volt, súlytalan, mégis kiteljesedett. Mennyei boldogság volt, egy tudat, ami azt sugározta, hogy ez most jó, tökéletes, abszolút. Gondok, súlyok nélküli végtelen szárnyalás. Idő- és tér nélküliség. Egy állapot, amiben nincs lehetetlen. Áldott és megszentelt helyzet. Egy dimenzió, ami új, eddig ismeretlen. Hála. Megérkezés. Látott mindent, ami kórteremben történt, ami a kórházban, és ami a városban, a földön, és a csillagokban. A helyszínek közti átmenet természetes és egyszerű volt, béklyók nélküli laza tánc. Végül egy gondolat vezette vissza. Azt mondta: ennyi most elég. És Lili szép lassan, mint egy tollpihe, alászállt a teremben, és visszabújt ruhájába, a testbe.
AHOGY A LÉLEGZET SZAKAD KI A TÜDŐBŐL
Amikor hallott vagy olvasott jógikról, akik felemelkednek a magasba, csak legyintett egyet. Amúgy is egy megátalkodottan szkeptikus ember volt. Neki aztán mesélhettek bármilyen csodáról is az ismerősök, egy szavukat sem hitte. Persze, persze, messziről jött ember azt mond, amit akar. Hiszi a piszi. Sohasem gondolta volna, hogy a levitálás igaz. Misztikus meseként, túlszárnyaló fantazmagóriaként gondolt rá mindig, aztán egyszer csak megtapasztalta, hogy tényleg van ilyen. Legnagyobb sajnálatára sem megmagyarázni, sem megismételni nem tudta, így eldönteni sem, hogy tényleg megtörtént-e vele az a csoda, vagy csak álmodott róla. Többedmagával vett részt egy jóga kurzuson. A hétvégi workshop lebegést ígért az elszánt jelentkezőknek. Hát hogyne, lebegünk, biztos így lesz, ironizált magában, de kíváncsi szkeptikus lévén mégiscsak elment. Aztán leült a székre, amit a többi hat ember, három fiú, és három lány körbeállt. S miután kiadták a vezényszót, emelkedj!, ő valóban elvált a szék ülőkéjétől és egyre feljebb és feljebb szállt a térben. Finoman, gátak, nehézség és gravitáció nélkül, olyan természetesen, mint ahogy a lélegzet szakad ki a tüdőből. Nem vesszük észre, csak megtörténik. Arra lett csak figyelmes, hogy szemei az ajtófélfa tetejével egy síkban vannak, fent volt, anélkül, hogy erőt fejtett volna ki a feljutáshoz. Lebegett, könnyű volt, boldog, gond nélküli. Nemcsak teste, de lelke minden terhét is lenn hagyta. Itt fönn semmi nincs, ami lehúz vagy földbe dönget. Nincs test, csak lélek. Tökéletesség és teljesség. Idő nélküliség. A visszaérkezés is lassú, súrlódás nélküli. Egyszer csak lesz. De abban a másodpercben, ahogy megtörténik az érintkezés a fenék és a szék ülőkéje között, visszatér az eredendő állapot. A súrlódás, a teher, a görcsök, a test fájdalma, a lélek kínjai. A levitációnak vége.
A PÁRKÁK GONDOS KEZEI
Klapacsek Borbála annyira, de annyira szeretett volna egyetemre menni. Ennek a vágyának rendelte alá egész fiatalkorát. Nem barátkozott, nem nyaralt, nem járt bulikra-mindet hasztalan és ártalmas időtöltésnek tekintette. Reggeltől estig a könyvek fölé görnyedt, éjt nappallá téve tanult. Ami azt illeti, kellett is, hiszen Borbála nem az első sorban állt, amikor az észt osztották. Tán ezt a csorbát akarta jóvá tenni az istenke, amikor elintézte, hogy sikerüljön Borcsinak az, amit annyira akar. Noha a lány fület lógatva, kedvetlenül jött el a felvételiről, mert úgy érezte, nem remekelt, meglepve és földöntúli boldogsággal fogadta az értesítést: Felvételt nyert. Hát ez nem lehet igaz! Mégiscsak sikerült! Juhhé! Hát csak nem vagyok én olyan reménytelen eset! Hát csak ért valamit az a töméntelen éjszakázás! A boldogsághoz olykor elég a tudatlanság. Így a fennvaló elrendezte, hogy Borcsi sose tudhassa meg: azon a napon, a felvételi ideget borzoló borús napján, két Klapacsek Borbála is jelentkezett. A párkák gondos kezei összekeverték a két Klapacsek felvételi lapját. Így adódott, hogy aki maximális pontszámot produkálva, remekül oldotta meg a feladatot, elbocsátó szép üzenetet vehetett át a postástól, míg főhősünk, a pocsékul teljesítő, nullás pontszámú, a sikeres felvételiről szóló gratulációt. Csak megtörtént.
ÚT A VÉGTELENBE
Tóni megrögzött tárlatlátogató volt. De nem is akármilyen. Egyetlen kiállítást sem hagyott volna ki, amelyet városában rendeztek. Rituális figyelemmel járta körbe a termeket, minden festményt szemügyre véve, alaposan, lassan, komótosan. Mindig balról kezdte mustráját, és mindig háromszor haladt végig a sorokon. Az utolsónál már pontosan tudta, melyik lesz a kiválasztott képe. Amelyik legjobban tetszett neki, ami a legnagyobb hatást tette rá, ami kizökkentette hétköznapjai unalmából, ami kecsegtetett valami többlet élménnyel vagy felismeréssel, azelőtt megállt. Vett egy mély levegőt, könnyedén felemelkedett, és becsusszant a belsejébe. Ott időzött egy kicsit, körbejárta a tájat, beleszippantott a térbe, megdézsmálta a színeket, hagyta, hogy magával ragadják az érzékei. Aztán, amikor telítődött a kép nyújtotta hatásokkal, finoman visszahuppant a földre. Kicsit megrázta magát, mint a kutyák eső után, és csendesen hazaballagott. A képsétái az ő imádságai voltak. Hazaérve felhörpintett egy forró teát és bekapott pár édes kekszet. Történt egyszer, hogy egy borongós képbe támadt kedve belépni. Kár, hogy nem nézte a címet. A kis bilétán, a kép jobb oldalán ez állt. „Út a végtelenbe” Így esett, hogy ebből a kirándulásból már sohasem tért vissza. A tea kihűlt, a keksz porrá száradt. (A képben mászkálás nem saját kútfőből való. Tótisz András egyik novellájában olvastam hasonlót.)
EGY ÉLETEN ÁT RÁG TITKOS FÉREG FOGA
Amikor Virág kicsi volt, ábrándozott mindenféle dologról felnőttkorát illetően. Elképzelte, hogy gyönyörű, ünnepelt sztár lesz, akikért rajonganak az emberek, hogy gazdag lesz, mint egy sejk, és egészséges, mint a makk, és hogy hamar megtalálja majd a Nagy Őt, akivel leélheti egész boldogságos életét. Azonban ha végigment képzeletében ezeken az állomásokon, az mindig egy kis szomorúsággal járt. Nem tudta mire vélni Virág ezt a melankóliát. Végül is arra a következtetésre jutott, hogy bizonyára azért búskomor, mert csak képzeletében élnek a dolgok, nem a valóságban. Hát persze! Ez lehet az oka a mélabúnak. Várjuk ki a végét! Visszahuppant az életbe. Ahogy szép lassan mentek az évek, Virág egyre szebb nővé cseperedett. Elragadó volt, szexis, dögös, maga a megtestesült nőiesség. Ha tükörbe pillantott, elégedettséggel nyugtázta a látottakat, de valami mégis hibázott. Nem tudta megfogalmazni, miért és hogyan, de mindig elszontyolodott egy kicsit. Jó, jó, tényleg szép vagyok, de mit érek vele? Pedig ekkor már elég jól állt a szénája. Lakások, vállalkozások, járműparkok vízen, sínen és a levegőben, és milliárdok több svájci bank széfjében. Mindezek ellenére az a kis ördög, ami addig is kínozta, nem tágított mellőle. Búslakodását semmi sem gyomlálta ki. Hamarosan megindult karrierje is, amely üstökösként vonult végig a sikeresség kéklő egén. De ha esténként valamelyik luxus rezidenciáján nyugovóra hajtotta frissen fodrászolt fejét, köré fonódott valami megmagyarázhatatlan rossz érzés. Nem sokkal szakmai csúcsra érése után, amikor lába nyomát hódolók ezrei csókolták, megismerkedett egy férfival, aki több volt, mint tökéletes. Tálcán kínálta neki a sors a szerelmet. Földön túli boldogságukat csupán egy egészen apró kis feketén villanó foltocska zavarta meg, ami eszmélése óta, minduntalan ott vibrált szíve bal pitvarában. Ezt már tényleg értetlenkedve és bosszankodva realizálta Virág. Hogy a fenébe egyeztethető össze az a boldogságmámor, amiben része volt egész életében, azzal a szomorúsággal, ami mindezt kísérte?! Nem ismerte fel a sorsa, és a csillagai tükrében önmagát, nem sejtette, hogy véletlenjei és keservei belőle fakadnak, és nem tudta, hogy hiába vár feloldásra. Mert a szomorúság gyilkos kígyómérgére nem alkotott a természet ellenszert. Ha egyszer befészkelődik az valakinek a szívébe, nem tágít onnan és egy életen át rág titkos féreg foga.
AZ ÁLOMBAN LÁTOTT TÁRGYAK
Kiss Ferenc, budafoki vállalkozó komolyan vette André Breton mondatát. A híres francia író azt tanácsolta egyszer, hogy meg kéne fontolni az álomban látott tárgyak elkészítését és terjesztését. Kiss Ferenc megfontolta, és remek ötletnek tartotta az álombolt létrehozását. Készletét két alapvető tárggyal alapozta meg. Mindkettő a saját visszatérő álmaiban fordult elő, heti rendszerességgel. Mivel gyakran találkozott a tárgyakkal, nem volt különösebben megerőltető feladat előállítani azokat. Az egyik embernyi darabnak két szárnya, négy lába, és hat uszonya volt. Csak bele kellett állni, és haladni vele, aszfalton, vízen vagy levegőben. A másikat kicsiny fogaskerekek alkották, amik egymásba kapaszkodva hatoltak át minden anyagon. Lyukakat fúrt a falba, a szíven keresztül, vagy akár egy felhőn át is. A körúti áruda legnépszerűbb luxus darabja az álomóra volt. Mutatóját arra az időpontra lehetett tekerni, amire csak akarta az ember. Egy tapodtat sem mozdult sem előre, sem hátra. Így az ember akkor állította meg az időt, amikor csak akarta, és akkor indította újra, amikor kedve szottyant rá. Az álombolt hamarosan álomszerű népszerűségnek örvendett. Mindenféle tárgyakkal álltak elő az emberek, hozták őket szakadatlan felszínes, mély vagy töredezett álmaikból. Az álomtárgyaknak, mint a képzeletnek, semmi sem szabott határt.
FANTÁZIADÚS EZERMESTER VOLT
Népszerű szomszédom fenemód termékeny és fantáziadús ezermester volt. Ami egyik nap szikraként pattant ki a fejéből, az másnap már kész termékként manifesztálódott otthonában. Feltűnően akkurátus ember lévén, feltűnő rendben tartotta dolgait. Nem elég, hogy makulátlan tisztaság uralkodott a műhelyében, de szerszámai is ábécérendben sorakoztak csipkével letakart polcain. Azonban hóbortos szomszédomnak nemcsak a rend, hanem a helytakarékosság is mániája volt. Ezért csak kicsi szerszámokat tartott, amik nem haladhatták meg a tíz centi nagyságot. Ha nem talált kedvére valót a kereskedelemben, kreált magának megfelelőt. Így az egy polcra eső szerszámok mennyisége sokkal kedvezőbben alakult, mint mások életében. A sok okostóni pazarolja csak a helyeket a polcokon, én bizony megnézem, mit teszek rá!, gondolta magában büszkén a szomszéd úr. Négyszög alakú gyümölcsöket termesztett, amiket könnyedén és helytakarékosan helyezhetett el a ládában vagy a fridzsiderben. Zöldségei oszlopok voltak, felszeletelésük ily módon gyerekjátékká vált. Tulajdonképpen minden kerek vagy ovális forma megszűnt nála, mert kétségkívül gazdaságosabban lehetett elhelyezni így a tárgyakat. Nem keletkezett köztük rés, vagy kihasználatlan, üres terület. Ahogy az emberek szoktak hasonulni kis házi állataikhoz, úgy kezdett hasonulni egy idő után a szomszéd is a tárgyaihoz. Feje fokozatosan kocka formát öltött, karjai hosszú téglalapokká váltak. De nem bánta az új alakzatot, mert rájött, hogy a megváltozott formájában sokkal kisebb helyet foglal el az ágyban, és bármelyik oldalára fordulva akadály nélkül közlekedhet a lakás hasábjai között.
NEONREKLÁMOK AZ ÉJSZAKÁBAN
Volt az utcában egy töpörödött, bájos nénike, aki nap mint nap végigsétált ugyanazon az útvonalon, hogy enyhítse magányát és hogy találkozzon szeretett ismerőseivel. Mindenkihez volt egy-egy kedves szava, jól elbeszélgettek az élet folyásáról, az árakról, az időjárásról. Aztán hazament, fridzsiderjéből kivette soros ebédjét, és lassú tűzön megmelegítette azt. Az étkezést követően szunyókált egy kicsit, és átlapozta a hirdetési újságokat. Ha kedve támadt, bekapcsolta a rádiót, és keresett valami jó muzsikát benne. Este pedig, a lefekvés előtt megtartotta szokásos terepszemléjét. Soha nem mulasztotta volna el a stelázsit szemrevételezni. Szűk kamrája felső polcain katonás sorrendben szalutáltak a legutóbb eltett befőttek, ezek alatt a lekvárok terpeszkedtek, alattuk a krumplis kosár. A legalsó polcon, tisztára mosott ötliteres üvegekben babatetemek sorakoztak. A formaldehid áttetszővé tette a húsukat és pirossá festette a csontvázukat. Úgy világítottak a sötétben, mint a neonreklámok az éjszakában. Puha ronggyal áttörölgette mindegyiket, majd csókot lehelt rájuk. Végül aludni tért.
BŐRÜKET KIKÉSZÍTETTÉK
Robespierre ideje alatt Meudon-ban cserzőgyárat működtettek. Ide azt a nem kevés holttestet szállították, akik a forradalom idején bitófa alatt végezték. Csontvázukat eltették jobb időkre. Bőrüket kikészítették, és jó minőségű borjúbőrként árusították. (Mondjuk ez dajkamese ahhoz a rémséghez képest, amiről Szendi Gábor ír a kannibalizmus kapcsán: állítólag emberek belső szerveiből készítettek ínyenc májpástétomot az oroszországi éhínségek idején.) Így adódott, hogy sok ember, aki a politikába mártotta magát, egy könyvespolcon végezte. De nem kellett feltétlen politikusnak lenni abban az időben, hogy nyaktiló alá kerüljön az ember. A pletykák szerint Saint-Just szerelmi lángolását csúnyán lehűtötte egy lány. Amiért viszont csúnyán meg is lakolt. A kikosarazott hősszerelmes vérpadra juttatta a lányt. Ezek után készíttette ki a lány bőrét, és nadrágot csináltatott belőle. Végső soron ő győzött t: mégiscsak magára húzta a lányt, ha nem is az eredeti terveknek megfelelően. Ilyen őrültségeket nem csak az ostoba múlt produkál. Az okos jelen is. Mexikói maffia-berkekben ismert módszere a megleckéztetésnek, hogy az áldozat arcát lenyúzzák, majd rávarrják egy focilabdára.

A TERMÉSZET LÁGY ÖLE
400 000 ARGONATOM
Ha ránk tüsszög valaki az utcán vagy a buszon, undorodva elfordulunk tőle. A covid csak fokozta az erre amúgy is hajlamos emberek őrültségig fokozott irtózását. Pedig valójában nemcsak akkor ér hozzánk a másik nyálcseppje, ha látványos és nyilvánvaló. Ez persze általában is így van: a látvány és a nyilvánvalóság nem egyenlő az igazsággal, sőt, olykor, paradox módon köszönő viszonyban sincs egymással a két dolog. Kár annyira finnyáskodni másokkal szemben. Atomi szinten ugyanis meglepőbb a sógorságunk, mint azt elsőre gondolnánk. Harlow Shapley, harvardi csillagász rámutatott, hogy míg a belélegzett levegő kilencvenkilenc százaléka rendkívül aktív oxigén és mérsékelten reaktív nitrogén, hozzávetőlegesen egy százalékát argon alkotja. Ezt a gázt tehetetlenségénél fogva úgy lélegezzük ki és be, hogy nem válik testünk részévé illetve nem lép be anyagcsere-folyamatainkba. Shapley kiszámította, hogy minden lélegzetvétel körülbelül 3x1019-en argonatomot tartalmaz, valamint szén-dioxid-molekulák trillióit. Tegyük fel, hogy kilélegzünk, és nyomon követjük ezeket az argonatomokat. Perceken belül az atomok távol attól a ponttól diffundálnak, ahol kibocsátottuk őket. Egy év múlva ugyanezek az atomok már elkeveredtek a légkörben, és oly módon terjedtek el a bolygó körül, hogy minden lélegzetvételkor minimum 15 olyan argonatomot szívunk magunkba, melyeket egy évvel korábban azzal az egy kilégzéssel bocsátottunk ki. Minden húsz év feletti ember már legalább százmillió lélegzetvételt tudhat maga mögött, és olyan argonatomokat lélegzett be, amelyek minden egy évvel korábban világra jött gyermek első lélegzetvételével kerültek a légkörbe. Következő lélegzetvételünkben ott lesz 400 000 argonatom, abból a mennyiségből, amelyet hosszú élete során Gandhi lélegzett ki. Itt vannak körülöttünk az utolsó vacsora résztvevői, a jaltai diplomaták vitái vagy az ókori költők szavalatai során kilélegzett argonatomok. Hajdan volt szeretők sóhajaiból és fogadkozásaiból, a waterlooi csatakiáltásokból is rendelkezünk valamennyi argonnal. (Az évszázadokon átnyargaló, az időre fittyet hányó emberi közösség nemcsak a légző hólyagocskákban érhető tetten. Nagy László írt egy híres verset egy cédrusról. Amikor a mű geneziséről kérdezték, mindig elmesélte, hogy volt neki egy libanoni cédrusfája. Ezen egy forradás, ami emberalakra hasonlított. Amikor kivágta, az emberarc ott maradt a fán, negatívban. Ez a kép ihlette a Seb a cédruson című képverse megalkotására, amely csupa nagybetűvel formáz egy emberalakot. Homlokán a kozmosz költő József Attila szellem és szerelem-je bontakozik ki, vállát a történelemben sorsfordító hősei alkotják. Jób, Istár, Ekhnaton, Pormétheusz, Spartacus, Johanna, Dózsa, törzsén tragikus sorsú művészek helyezkednek el. Csokonai, Edit Piaf, Petőfi, Van Gogh, Majakovszkij, Radnóti, Dylan Thomas, Kondor karjait a JAJ és a SEBE szavak alakítják. A libanoni cédrus elél akár négyezer évet is: így láthatta Mózest, Jóbot, Jézust, Spartacust, népeket és történelmeket, sorsot és véletlent, világ ínségét, háborút, sebeket és újabb sebeket.)
A DOHÁNYSZAGOT MINDEN MELEGVÉRŰ EMLŐSÁLLAT UTÁLJA
Máli néni mindent megtett, hogy azt a macskát magához édesgesse. Olyan nagyon egyedül érezte magát, és olyan jól jött volna neki egy ilyen édes kicsi puhaság, csillapítandó végtelen egyedüllétét. De hiába hívogatta ínycsiklandozó falatokkal, a macsek ugyanolyan közömbös maradt mindvégig, mint a legelső próbálkozás reggelén. Úgy nézett át Máli nénin, mintha levegő lett volna, de leginkább, mintha nem is létezne. Sőt, egyszer még a kezébe is belekapott, Máli néni sebe sokáig éktelenkedett ráncos kézfején. Bezzeg a szomszéd Mihalcsikné ütött-kopott tálkájából csak úgy lefetyelte a másnapos tejet. Máli néni tisztára belesárgult az irigységbe. Féltékenyen szemlélte a szomszéd macska-fronton szerzett győzelmeit. Próbálkozott cirógatással, drága cica kajákkal, maga főzte csirkehússal, mind hasztalan. A macska feléje sem nézett. Na ja, egy valamit nem tudott Máli néni, ami pedig megoldotta volna a Nagy Rejtélyt: a dohányszagot minden melegvérű emlősállat utálja. Márpedig Máli néni szájában örökösen ott lógott egy füstölgő pálcika, uralva és elnyomva minden más szagot és illatot.
FEHÉR VAGYOK, ÁTKOZOTT!
Egyszerűen lenyűgöző volt az az épület. Minden emeleten burjánzó növényzet zöldellt, a virágok szemgyönyörködtető színben pompáztak, a levelekben lüktetett az életerő. A balkonok növénykölteményei szinte összenőttek egymással, buja dzsungellé varázsolva az amúgy ócska lakótelepi panelházat. Egyedül Hárs néni erkélye lógott ki a sorból. Itt ugyan nem termett meg semmi, csak száraz kórok mérgelődtek a kopott faládákban. Hárs néni szomorúan szemlélte ez az áldatlan helyzetet. Először csak féltékenyen mustrálgatta a szomszédok csodás kiskertjeit, aztán bosszankodni kezdett, hogy az övén semmi sem terem, végül belebetegedett a bánatba. Volt abban a lelki tusában minden, ami meggyötörheti a lelket: szomorúság, önvád, féltékenység, kétely, szorongás, megbántottság. Egy idő után úgy érezte Hárs néni, hogy minden őmiatta van. Azért nem nőnek ez ő erkélyén virágok, mert a belőle áradó rossz sugárzás nem engedi. Fehér ember ő, ahogy a rádióban hallotta. Olyan, akinek a környékén nem szökell életbe semmi. Talán meg is volt átkozva, ki tudja. Csak annyi bizonyos, hogy Hárs néni szép csendben elemésztette magát, a házban, ahol minden szomszéd pompás növényeket nevelt, és ahol neki egy még egy árvácska sem jutott. Az utolsó gondolata is ez volt: Fehér vagyok, átkozott! A halála utáni munkálatok során szakértők állapították meg, hogy Hárs néni erkélyét olyan anyaggal szigetelték, ami súlyosan károsítja a bioszférát, és ami minden élő csírát megöl pár méteres körzetében.
FINOM FREKVENCIÁKKAL ELMOSTA A ZAJOKAT
Bartók egyik találmánya volt a lármagép, ami arra hivatott, hogy elnyomja a nem kívánatos hangokat. Azonosítható hangmagasság nélküli hangokat produkált, amivel kiválóan el lehetett elnyomni a szomszédból átszűrődő zenebonát. Lehet, hogy Takács úr mit sem tudott erről a találmányról, de megismételte a nagy zeneszerző ötletét. Talán a kollektív tudatalattiból halászta elő, talán egészen máshonnan jutott az eszébe. Tény, hogy egy idő után idegeire ment a panelház hangorgiája. A szomszédok összes hangrepertoárját ismerte már, előre tudta, mikor fog ütemre reccseni egyikük ágya, vagy mikor indul el a zuhany ritmikus vízesése a másikuknál. Tudta, hogy Balla néni melyik zenére klopfolja a húst, és Pistike fapapucsának kopogását is jól ismerte már. Utolsó csepp a pohárban Vámos úr rikácsolása volt, amikor péntek éjszaka szokásos kártyapartijáról hazatérve, amúgy magyarosan elkáromkodta magát. Akkor érezte, hogy valamit tenni kell e hangok ellen, mert ha nem, nyomban megbolondul tőlük. Nagy műszaki zseni volt Kovács úr, elromlott órákat vagy táskarádiókat úgy rakott össze, hogy jobbak lettek azok, mint új korukban. Így a hangokat elnyomó hangszekrény megalkotása nem okozott neki különösebb problémát. Bármilyen nem kívánatos hang szűrődött be szobája ajtaján, automatikusan bekapcsolt a gép, és finom frekvenciákkal elmosta a zajokat. Helyükbe bódító, andalító dallamokat ültetett, amik jótékony hatást gyakoroltak a fáradt elmére. Így történt, hogy Takács úr napról napra éberebb és kiegyensúlyozottabb lett. Megszűntek memória problémái, és minden kvízjátékban maximálisat teljesített.
OLYAN VOLT, MINT A MENÁDOK
Ilyen vadembert sose ismertem. Piszok, mocsok, drekk vette körül testét, ruháját, lakását és fekhelyét. Hangos volt, csúnya szavakat okádott, ágált, hadonászott, nem bírt magával. Ha valahol megjelent, felborította a rendet, sokszor a berendezést is. Olyan volt, mint a menádok, Dionüszosz kísérői, akik vonulások során eksztatikus állapotban szaggatták darabokra az útjukba kerülő lényeket. Az ő közelében sem maradt épen semmi, tört-zúzott, amerre járt. Törött cserepek, eltépett papír fecnik, szétszaggatott ruhadarabok haldokoltak léptei csataterén. A benne féktelenül tobzódó indulat rombolásban manifesztálódott. Egyetlen egy esetben tett kivételt tomboló dühe. Ha katicával találkozott. Ez a kis pöttyös pöttöm teljesen elbűvölte. Amikor elvétve az útjába akadt egy-egy példány, akkor lehajolt érte, óvón tenyerébe vette, és úgy gügyögött hozzá, mint szoptatós anya a kisdedéhez. Andalító dallamokat dudorászott hozzá. Ilyenkor gyűrött arcán felfelé kanyarodtak a barázdák, bőrének hóka színe pirosra váltott és fagyos ujjai átforrósodtak egy pillanatra. Mindenkinek jár egy kis melegség.
MINDEN ÁGÁN MÁS GYÜMÖLCS LÓGOTT
Ezen a vidéken már a madár sem járt. A kertségek legszélső sarka volt, ahova már a helyi busz sem közlekedett, és a gyalogos forgalom is nullára redukálódott. A telket sűrű bozótos vette körül, helyenként egy két tölgy magasodott ki belőle. Így hát szinte senki, soha nem látta azt a csodálatos fát, ami a kert közepén pompázott. A ház gazdája tudós és kertész volt egyben. Profi módon egyesítette elméleti tudását sok éves gyakorlati tapasztalatával. Ennek eredményeként alkotott meg egy csoda-fát, ami nemcsak látványában volt káprázatos, hanem termésében is. A két, három méteres fa mélyzöld borostyánlevelei olajosan csillogtak a sugárzó napfényben. Mert erre a fára mindig sütött a nap, mindig fényárban úszott. Ha körülötte felhős volt az ég, netán esett, vagy vihar tombolt, akkor is. Egy külön kis szigetet képzett a térben. Mintha óvó fátyol borulna rá, semmi nem érhette, ami káros vagy egészségtelen. Se fagy, se jég, se szélvész, se bogár, se kórokozó. Melegséget árasztott. Minden ágán más gyümölcs lógott. Mindegyik maga volt a tökély. Olyan hívogatóan kínálta lédús terméseit, hogy annak nyálcsorgatás nélkül nem lehetett ellenállni. Olyan színük, illatuk, állaguk volt, ami csak elképzelhető, de a földi létben soha nem tapasztalható. Olyan, amilyen csak az asztrális síkban létezhet. De kár, hogy senki sem vette a fáradságot, megtenni pár lépést az ismeretlen felé. Mert ha a végállomásról nekiindultak volna, és elsétálnak észak felé pár kilométert, akkor találkoztak volna azzal a különös fával és annak minden gyümölcsével. (Szocsiban létezik egy citrusfa, amit 1934-ben ültettek és amit elneveztek A barátság fájának. Elsőként egy Schmidt nevű orosz tudós oltott bele egy másik gyümölcsöt, a további 126 oltást különféle híresség végezte. A „zöld autogramok” eredményeként egyre több „lakó” kezdett megjelenni a fán: zamatos olasz citrom, nagy amerikai grapefruit és apró kumkvat, spanyol narancs. A fa aljába Tolsztoj, Csajkovszkij, Puskin, Ghandi sírjáról hoztak földet.)

EGYSZER VOLT, EGYSZER LESZ
AZ BIZTOS, HOGY VALAMI NEM STIMMEL VELE
– Nem szeret szerepelni?
– Nem.
– Tartózkodik a nyilvánosságtól?
– Igen.
– Nem húz a fejére csörgősipkát?
– Nem.
– Szereti a csendes, magányos elfoglaltságokat?
– Igen.
– Ugrabugrál örömében?
– Nem.
– Keveset beszél?
– Igen.
– Facebook felhasználó?
– Nem.
– Követők, lájkolók, kommentelők nélkül él?
– Igen.
Ajjaj, nagy itt a baj. Ismeretlen kórkép. Az már biztos, hogy valami nem stimmel vele. Súlyos pszichés problémái vannak. Azonnal kórházba kell utalni és megkezdeni gyógykezelését. Talán még visszafordítható ez a csúnyán elkorcsosuló folyamat. De egy korszerű eljárással, kellő odafigyeléssel, szakavatott asszisztenciával elérhető némi változás. Ha minden jól megy, és a teremtő is úgy akarja, akkor betegünk hamarosan a nyilvánosság előtt ugrabugrál bohócsipkával a fején, mint annyi normális kortársa. Nyilatkozik majd, akármikor sor kerül rá a nagy mondások kerek forgóasztalán. Azt fogja hinni, mint annyi jó bohóc; hogy a lényeghez is hozzászól.
A HÁLA KÖVÉR KÖNNYCSEPPJE
Az a bizonyos doboz a polc legfelső fokán díszelgett. Aranyozott szegélye hirdette felsőbbrendűségét minden egyéb hozzá hasonló pórias dobozzal szemben. A statiszta minden áldott nap magához vette. Esténként, amikor már túl volt a napi roboton, amikor már nem zavarhatta meg semmi az emlékezést, akkor szertartásszerűen leemelte a magasból, ölébe ültette, akár egy házi kedvencet. Szakavatott finomsággal, óvatosan, minta kincset bontogatna, felnyitotta a tetejét. Lehetett volna benne gyémánt, vagy aranykarkötő, akár egy értékes családi ereklye, de nem, egyik sem volt, csak egy vékony kis szivarvég. Ezt a tárgyat őrizgette a statiszta, és emelt neki szentélyt a polc legfelső fokán. Amikor kézbe vette a porladó kis szivarvéget, agya képernyővetítőjén lejátszódott újra az a jelenet. A filmforgatás szünetében mellé lépett a sztár, és megkérdezte, hogy leülhet-e oda, éppen mellé, és még azt is megkérdezte, hogy nem zavarja-e a füst, éppen őt, a statisztát. Amikor végigpásztázta ezt a számtalanszor újraélesztett jelenetet, soha nem bírta ki elérzékenyülés nélkül. Meghatódott. Szeméből a hála kövér könnycseppje buggyant ki minduntalan, midőn felidézte élete legcsodálatosabb történését.
AZ ÉLET TENYERÉN HORDOZTA
Meglehetősen jól mentek a dolgai. Ami azt illeti, volt mit a tejbe aprítani. Az élet tenyerén hordozta. Nem érdekelte a pénz, hisz mindig annyi volt a zsebében, mint másnak a szemét. Havonta váltogatta lakosztályait. Kipróbálta a modern, a klasszikus, a barokk, a loft, a skandináv, a vintage stílust. Csakis étteremben étkezett, lett légyen szó früstökről, reggeliről, löncsről, ebédről, szupéról, avagy vacsoráról. Minden ruhadarabot egyszer vett fel. Pendelyt, inget, gatyát, pantallót, pulóvert, overállt használat után azonnal a szemetesbe dobott. Így nem kellett bajlódni a mosással, meg a vasalással, megtakarított ezzel egy csomó pénzt, amit aztán más hasznos dologra fordíthatott. Például arra, hogy minden vasárnap taxisofőrt fogadott, és elvitette magát a legkülönbözőbb helyekre. Amikor kiszállt az autóból, odaballagott az első lámpaoszlophoz, és megcsókolta azt. Ilyenkor mindig mélyen meghatódott.
AZ ÉLETÉNEK EGY NAGY TITKA
Sok nímand válik herosztratikussá. Lenin említi Herosztratoszt, a görögöt, aki felgyújtott egy templomot, mert nem tudta egyéb módon híressé tenni magát. A színész nem volt gyújtogató. Viszont akármikor interjút adott, nem mulasztotta el megemlíteni a titkát. Arról beszélt, hogy van az életének egy nagy titka, amit semmilyen körülmények között sem tárna a világ elé, hisz éppen ez a titok lényege, a hétlakat alatti szigorú őrizet. De azért mindig, módszeresen, ravaszul csöpögtetett egy kis információt, amiről aztán lehetett beszélni, találgatni, továbbszőni és kombinálni: a tudott dolgokat a hozzá képzeltekkel. Annyi kiderült, hogy skandináv szekretere legmélyebb szegletébe rejtette azt a dolgot, aminek ő maga is nagy jelentőséget tulajdonított. Azt a bizonyos fiókot apró, aranyozott kulccsal lehetett kinyitni, amit mindig magánál hordott, vékony aranyláncán, a nyakában csüngve. Soha nem vette le, abban mosakodott, abban aludt. A világért sem vette volna le nyakáról. Azt is mondogatta, hogy ez az örökbecsű darab sok mindent megmagyaráz majd életművével, személyiségével kapcsolatban, és hogy világraszóló szenzáció lesz, ha egyszer rátalálnak. Az emberek imádták az ismeretlen titokzatos tárgyról szóló történeteket, komplett legendákat gyártottak köré. Mindenkinek volt egy saját verziója arról, hogy mi lehet ez a titok, erről beszéltek kocsmákban, baráti társaságokban és az akadémiákon. Az emberek megveszekedetten gyűjtögették az adatokat a titokról, és alig várták, hogy lelepleződjön végre. Eljött ennek is az ideje. A színész halála után néhány kivételezett személy hozzájutott a híres neves aranykulcshoz. Ezután már gyerekjáték volt megtalálni a zárat, amibe beleillett. Amikor kinyitották, egy dobozt találtak, s abban még egyet, és még egy újabbat. Mint a matrjoska babák, úgy bújtak ki egymásból az egyre kisebb dobozok. Végül az utolsóban találtak valamit. Egy körömdarab volt az, a színész bal lába ujjáról.
A LOVRANA FELÉ VEZETŐ SÉTÁNYON
Abbáziában vagyunk, a Lovrana felé vezető sétányon. Először egy hatalmas, pántlikás szalmakalap tűnik fel a látóhatáron, majd hamarosan az is, aki viseli. Egy csinos, harmincas asszony, kisfiát kézen fogva közeleg. Aztán egy bukkanónál az anya játékosan a fiú fejébe csapja a szalmakalapot, nevetve lépkednek tovább. Hirtelen a sziklás utat övező védőkorlát alá bukik a szalmakalap, s vele együtt a kisfiú is, aki velőt rázó sikolyok között bukdácsol lefelé az éles szikladarabokon. A forgandó vak szerencse épp arra terel egy halászt, aki megragadja a halálra vált srác grabancát, és egyetlen mozdulattal kirántja a mélységből. Haja szála sem görbült a gyermeknek, semmi sérülés nem keletkezik rajta. Az összes seb, karcolás, horzsolás az édesanya bőrén jelenik meg. A halász előkapja tarisznyáját, és mint más a vizes palackot, úgy rántja ki belőle a jódos üveget. Kisvártatva egy másik alak tűnik fel az sűrű erdő homályából. A derék talján pizsamában, szellős szandálban lépked a kis társaság felé, és közben azt rikoltozza ütemesen, éles és sipító hangján: Pedikűr, manikűr, tessék csak tessék! Körömgyógyász az erdő közepén. Hm. Az édesanya és fia azért indult útnak, mert a környék híres Mária szobrát akarták megnézni. Noha arra nem találtak rá, csodában nem volt hiány. Ebből is látszik, hogy a legfortélyosabb shakespeare-i dramaturgia sem képes olyan fordulatokkal szolgálni, mint maga az élet. (A történet igaz, legalábbis Tímár György önéletírásában, a Gyermek és kora című könyvben emlékszik vissza erre a bizarr jelenetre.)
TELE VOLT VILÁGMEGVÁLTÓ MONDATOKKAL A FEJE
Az 1956-os születésű Kovács Baltazárt felkérték egy cikk megírására, amely az ezoterikus lózungokról rántaná le a leplet. A koszorús újságíró szíves örömest, gondolkodás nélkül elvállalta a feladatot, mert semmit sem utált jobban, mint azt a sok ezoterikus maszlagot, ami mára már elborította az emberek agyát, és vadul megnyirbálta józan ítélő képességüket. Ki nem állhatta, ha valaki számmisztikával jött, vagy a véletlenekről adott elő keszekusza történeteket, netán összefüggéseket fürkészett bugyuta történések között. Na, most végre tiszta vizet önthet a pohárba. Most aztán megmondhatja a magáét, felvilágosíthatja a fafejűeket. Alig várta, hogy elkezdhesse remekművét, tele volt gondolatébresztő, korszakalkotó, világmegváltó mondatokkal a feje. De abban a pillanatban, amikor leült gépéhez, és megpöccintette az első billentyűt, hatalmas koppanás hallatszott a konyha felől. Leesett az a tál a falról, amit még az ómamitól örökölt, és ami harminc éve lógott ugyanazon a szögön. A történtek felett elmélázva kinézett az ablakon, de hirtelen földbe gyökerezett a lába. A játszótér felől, ahol eddig gyalogút sem volt, egy széles betonút terült el, rajta pedig egy autó, a következő rendszámmal: KB 1956. Kisvártatva kopogást hallott az ajtó felől. A bejárati ajtóhoz sietett, és borzongva kinyitotta, de a kopogás továbbra sem szűnt meg. Noha nem látott senkit és semmit, határozottan úgy rémlett, hogy egy szárny suhant mellette, s köré sereglett minden, mit egykor gyerekkorában élt át. Erre a dramaturgiára nem számított. Aznap este nem kezdte el a cikket, hajnalig bambán bámulta elme-moziját.
MINDHÁROM MUNKÁS BEÜTÖTTE A FEJÉT
Marci veszélyes helyen dolgozott. A tárnában, a föld mélyén volt egy bejárat, ami már három áldozatot is szedett, méghozzá az egymás utáni három évben. Mindhárom munkás beütötte a fejét, mindhárman hajszálpontosan azon a ponton. Mindhárman hallottak szárnysuhogást az ütközés pillanatában. Noha mindegyikük mutatott még életjeleket, amikor rájuk találtak, a kórházba szállítás alkalmával mindhárom férfi életét vesztette. A negyedik évben Marci volt a soros. Egy szerencsétlen mozdulat következtében ő ütötte be a homlokát. Ő is éppen azon a helyen, mint a három másik sorstársa. Ő is mutatott életjelet, amikor rátalált a mentőbrigád. Ő azonban a csodával határos módon életben maradt. A kezdeti lábadozást rohamos felgyógyulás követte. Marci, aki eredetileg nem fejezte be a nyolc általánost, a baleset után bámulatos képességeket szerzett: integrál egyenleteket oldott meg, három nyelven folyékonyan beszélt és kívülről fújta a Bibliát. (Abszurd? A Mennyei csodák című film igaz történetet dolgoz fel. Egy kislány, Anna Beam halálos betegségben szenvedett, az orvosok sem tudtak segíteni rajta. Egy alkalommal, amikor testvéreivel játszott, tíz métert zuhant egy fa belsejébe. Anna törések nélkül úszta meg a hatalmas esést, csak enyhe agyrázkódást kapott. És még valamit. A balesetet követően a kislány tökéletesen meggyógyult. Később a Fókuszban láttam riportot valakiről, aki egy teherautó platójáról zuhant le, életveszélyesen beütve a fejét. Felgyógyulása után folyékonyan kezdett angolul beszélni, úgy, hogy előtte egy kenyeret sem tudott kérni ezen a nyelven. Peter Hurkos arról híresült el, hogy egy létráról való lezuhanása után kómába esett. Amikor felébredt, látta a jövőt. Kepes András ír egy férfiről, a perui Juanról, akit egy villám három méter magasba röpített. Egy ilyen baleset szokásos forgatókönyve szerint általában szörnyet halnak az emberek. Juan gyógyító képességekkel tért magához, és rövidesen a falu sámánja lett.)
A KARÁCSONY MEGSZÁLLOTTJA
Mazsi a karácsonyairól híresült el. A lakásban minden tárgy és minden művelet erre emlékeztette. A lámpaernyő egy mikulás sisak volt, ami alól hol zöld, hol piros fények kígyóztak elő, sejtelmes árnyékokba burkolva a szoba közepén terpeszkedő hatalmas műfenyőt. Kanapé helyett egy szán húzódott meg a nappali egyik sarkában. Mellette karácsonyfa alakú akasztó, rajta két piros kabát. A laptop folyamatosan karácsonyi gyerekdalokat szórt, néha klasszikusokat is. Természetesen karácsonyi terítő díszelgett az asztalon, télapó mintás tányérkákkal a tetején. Hétről hétre végigette a lehető legautentikusabb karácsonyi menüsort. Így került terítékre halászlé vagy borleves, sült hal vagy töltött káposzta, pulykasült vagy rántott ponty, mákos guba vagy diós bejgli. Hétvégeken barátokat hívott. Ilyenkor felkapcsolta a karácsonyfa színes égőit, gyertyákat gyújtott, és apró ajándékdobozokat rejtett a lakás különféle zugaiba. Hátára csillogó angyalszárnyakat csatolt, két kezébe és szájába csillagszórókat fogott. Csakúgy csillogtak, pattogtak, szikráztak, ahogy szökellt körbe-körbe, boldogan és átszellemülten, mint egy égi tündér.

ÁLTALÁBAN EMBER
ÚGYIS UTOLÉR BENNETEKET HOLNAP
Ebben a szép új világban mindenki lefelé néz. Valamilyen égető gondolattól átszellemülten. Némelyek egyik helyszínről a másikra sietnek, futnak, szaladnak, loholnak, mert folyamatos késében vannak. Csak belső GPS-ük van szemük előtt, ami villózva mutatja a végcélhoz vezető legrövidebb utat. Mások telefonjukba feledkeznek, sms-t írnak, nézik ismeretlenek új instagram képeit, vagy valakit, aki gumikacsáról lógatja frissen pedikűrözött lábát a medencébe. Vannak olyanok is, akik fejét a töméntelen gond horgasztja a föld felé. Baleset és halál a családban, depresszió és elfojtás a lélekben, válság és infláció a világban, háború és pandémia a földtekén. Mindenki siet, az elkéső, hogy odaérjen, a telefonáló, hogy újabb ismeretleneket csekkoljon, a gonddal bélelt, hogy elfusson a gondja elől. Nincs, aki hallaná a szónokot, aki a park kőlépcsőjén álldogálva egy Móra könyvet olvas fennhangon: Hová rohantok úgy, ti ostoba emberek? Hiszen úgysem éritek utol a tegnapot, és úgyis utolér benneteket holnap!
HÉTSZER TÍZ ÉV AZ EMBERÉLET
Olyan jó élni! Az ember jókat alhat. Ábrándozhat bármiről. Elmélázhat naphosszat. Reménykedhetik is kedvére. Várhat egy egész sültgalamb-rajra. Földig lógathatja az orrát. Lehorgaszthatja fejét. Hihet szebb jövőben. Csupán hétszer tíz év az emberélet, félig elalszod, félig elfecsérled. Tudod, mennyi minden kimarad? Például a mellékutcák zsongító csendessége. A főutcák nyugtató ritmusképletei. Az épületek gyönyörű vagy meglepő homlokzata. A betonból kibújó hajtások. A fák szelíd bólogatásai. Szélben dzsiggelő bokorgyermekek. Egy lassan úszó tollpihe. Sűrű füst arcul legyintése. A fények földi másai. A keleti ég váratlan zsarátja. Lehorzsolt ezüstpikkelyeink csillogása. Porcok hasadása. Egy kéz, ami téged akart simogatni. Egy mosoly, ami neked szólt. Egy mozdulat, ami feléd indult el. Egy kérdés, amit neked címeztek volna. Nem veszed észre egyiket sem. Ha mégis, csak későn és csodálkozva. Jé, hát volt ilyen? Nahát, lehetett volna ilyen?
SORSKÖNYV OLVASÓ
Az Emberi-Jó-Élet-Minisztériuma különféle stratégiákat dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy minél szebb, gondtalanabb, tökéletesebb legyen az emberek élete. Tudósok, filozófusok, szakértők, mágusok, polihisztorok egész hada dolgozott a nagy haditerven. Hosszú évek kemény és küzdelmes munkája után megszületett a Nagy Mű. Minden ember lehetőséget kapott arra, hogy előre tudja a sorsát. az emberélet merőben új perspektívákat kapott. Születésükkor az anyakönyvi kivonat mellé kaptak egy vaskos kötetet, ami napról napra, óráról órára, percről percre pontosan leírta életük eseményeit. Így például, ha valaki utazni készült, nem volt más dolga, csak föllapozni azt a napot, amikor indulna, és megnézni, mit ír a sorskönyve. Ha történetesen arról számolt be, hogy az illető lezuhan az összes utastársával együtt a svájci Alpokban, akkor gyorsan sztornózta a tervét, és vagy nem repült sehova, vagy egy más napot választott a kikapcsolódásra. Vagy ha valaki randevúra igyekezett, és tudni akarta kiféle-miféle fazonnal találkozik, akkor erről is kapott információkat a páratlan könyvből. Könnyedén el lehetett kerülni a bugrisokat, mert ha könyv jelezte, hogy a társkereső egy nagy barom, akkor ugyebár, nem ment el a sorskönyv olvasó a találkára. De jó is volt ez az embereknek! Mindent előre láttak, és minden csapást, tévedést, balesetet, rossz döntést kivédhettek így előre. Ugyanakkor azonban, mivel mindent mindenki átírt, és teljesen más dolgok történtek, mint amik a sors könyvekben le voltak fektetve, egy idő után olyan káosz kerekedett a földtekén, hogy a Minisztériumnak rendkívüli tanácskozást kellett összehívni, válság tanácsot felállítani, és gyökeresen új alapokra helyezni a „hogyan lenne jó az embereknek?” világra szóló dilemmáját. Egyelőre még dolgoznak a tervezeten.
MI AZ ÉLET ÉRTELME?
A Világtévé egy új riportsorozatra készített tervezetet. Az utca emberét szólaltatták meg különféle, érdeklődésre számot tartó témában. Anyag volt bőven, a felesleget a vágó likvidálta. Az első kérdésre két ember válaszát választották ki. Az egyik egy fess, elegáns üzletember volt, ránézésre a bőre alatt is arannyal. Még szájából is arany folyt, a szavak aranyfolyója, ami csak úgy buzogott elő belőle. Csodásan fogalmazott. Úgy használta a szavakat, mint halászok az igazgyöngyöt. Csillogó láncot fűzött belőle, amit bárki szívesen magára öltött. A másik egy öregúr volt, aki szegényes öltözékben, borostásan bandukolt az eldugott utcákon. Sokszor észre sem vették, úgy meghúzta magát. De persze, ha kérdezték, udvariasan, készséggel válaszolt. A vágó megnézte az anyagot, amit aznap este vettek fel, és nem sokat teketóriázott. Az öreg mondatát gyorsan kivágta, és beledobta a szemetesbe. A decens úr fél órás előadását megtartotta. Rossz döntés volt. Eredendő hiba. Mindig balkörmű gazok szállnak a mennybe. A menő pasi csaló volt, hantázott csak, lyukat beszélve bárki hasába. Az öregúr a Mindenható, aki minden kérdésre tudta a választ. Így arra is, amit a riporterek feltettek neki azon az ominózus napon. A kérdés így hangzott: mi az élet értelme? Nos, ezt már nem tudhatjuk meg. Viszont bármikor meghallgathatjuk az öltönyös beszédét, ha van szabad fél óránk, és elég jó az emésztésünk.
A KÉT LÉPÉS ELBÍRÁLÁSÁN NAGY VITA ROBBANT KI
Andor híres és népszerű hegymászó volt, aki kisgyermek korától kitartóan, emberfeletti erőket mozgósítva hódította meg a hegycsúcsokat, egyiket a másik után. Lelkét, testét, egész életét ennek a célnak áldozta. Ennek az igézetében élt. Mindig újabb és mindig magasabb pontokra jutott el. A másikukat Zoltánnak hívták. Soha nem sportolt, nem tűzött ki maga elé magasztos célokat. Ám egy munkahelyi baleset folytán súlyosan megsérült a gerince. Az orvosok lemondtak róla. Zoltán azonban nem adta fel. Addig gyötörte testét, erősítette lelkét, mantrázta gyógyulását, hogy egy szép napon megtörtént a csoda. Szeptember tizenharmadika mindkettejük életében kivételes nappá jelesedett. Andor fellépett egy sziklára, ahol még soha senki nem járt. Ugyanezen a napon, ugyanabban a pillanatban Zoltán is lépett egyet, az ágyától a szobavécé felé. A két lépés elbírálásán nagy vita robbant ki, a tanácstalan zsűri nehezen hozta meg döntését. Végül nem teketóriáztak tovább. A Nagy Lépések Világversenyén végül Zoltán nyakába akasztották az aranyérmet. Rossz döntés volt?
A GYEREKEK NÖVEKEDÉSÉVEL EGYRE HALVÁNYULT A FÉNY
Akkor volt a legszemkápráztatóbb az otthonuk, amikor megszületett Jancsika, a hetedik gyermek. A szülők úgy tartották, ahhoz, hogy a gyermekeik nyugodtan alhassák az igazak álmát, megfelelő fényforrást kell biztosítani számukra. A fény igézetében éltek. Mindegyik lámpácska egy olyan mesefigurát formázott, amelyik az adott gyerkőc kedvence volt. Így lett Mariskának Pocahontas, Marcikának Shrek, Gyurinak Tarzan, Bíborkának Pöttöm Panna, Annusnak Hófehérke, Misinek a Pókember, Jancsikának Hüvelyk Matyi az éjjeli lámpája. A mesealakok gyönyörű szivárványokat vetítettek a plafonra, miközben lágy dallamokat szórtak szét a szobában, és a srácok kedvenc illataival permetezték be a párnájukat. Ha valaki este nyolc és kilenc körül elment a ház előtt, varázslatos látványban részesült. Az egész épület fényárban úszott, de olyan színkavalkádban, ami megnyitotta mindenki szívét valami magasztos felé. Olyan régiókba, amely túl van minden földin és megfoghatón. Ahogy azonban cseperedtek a gyerekek, úgy csökkent a fényforrások ereje is. Arról lehetett tudni, hogy előbbre járnak az időben, hogy a gyerekek növekedésével egyre halványult a fény. Amikor már csak Misi és Jancsika élt otthon, sokkal sötétebb lett a ház, mélyebb és feketébb árnyékok borultak a megrepedezett falakra. Mikor pedig Jancsika is elköltözött a családi fészekből, éjszakai sötétség borult a valaha csodás fényeket okádó otthonra.
A FÉNY FELÉ FORGATJA ARCOCSKÁJÁT
Az ő fajtájára mondják, hogy az úristen jókedvében teremtette. Lótuszlába volt: a földön járt, de nem érintette a talajt, mert túlcsorduló szeretete magasba emelte. Olyan, volt, mint a napraforgó, ami csak a fény felé forgatja arcocskáját, és tudomást sem vesz árnyékáról. Ha véletlenül, valami rossz történt vele, bántották, fájdalma volt, vagy csehül állt, akkor úgy védekezett, hogy tagadott. Nem vette észre ezeket a zavaró momentumokat, mintha nem is lennének. Átnézett rajtuk, felettük. Kicsinyítette őket, addig, míg mikroszkopikussá nem váltak. Elhessegetett minden kellemetlenséget, mint ahogy egy apró bogarat legyez arrébb az ember, ha szemtelenül repked szeme előtt. Amikor egy zsúfolt villamoson kilopták a farzsebéből a tárcáját, így kommentálta: biztos, jó helyre került. Amikor csúfolták kopott gúnyája miatt és galacsinokkal dobálták meg hajlott hátát, akkor védelmére kelt bántalmazóinak: az ő dolguk. Amikor levágták az egyik lábát, és az ismerősök sajnálkoztak rajta, akkor csak annyit közölt mosolyogva: de a másik tip-top. Ha az emberek sápítoztak az időjárás miatt, ő nevetett: de jó, hogy fú a szél. Ha sopánkodtak azon, hogy kevés az élelem, ő rákontrázott: úgyis meg akartam szabadulni pár kilótól. Ha azért tépték hajukat, mert mindenüket elvesztették, akkor ő boldogan felkiáltott: micsoda szabadság ez! Az ország tudós emberei összedugták fejüket, és egyhangúan arra a következtetésre jutottak, hogy az emberiség fennmaradása érdekében klónozni kéne fajtáját. De mire minden feltételt megteremtettek ennek megvalósítására, az infrastruktúrát, a készleteket, az eszközállományt, a híressé vált optimista elhunyt addigra. Így csak emlékét lehetett gondozni, megtanulni tőle a magunkkal békében élés mikéntjét már sohasem.
RITUÁLISSÁ FEJLESZTETT SAKK-PARTI
Jó kis baráti társaság volt. Még a gimis évek alatt ismerkedtek meg, de olyan jól sikerült ez a találkozás, hogy egész életükre megmaradt. Persze, a szélrózsa minden irányába sodorta őket az élet, de rendszeresen össze tudtak hozni egy kis baráti találkozót. Minden nyáron megszerveztek egy hétvégét, amikor mindannyian ott voltak. De nem is akárhogyan. Egy-egy sakkfigurával a zsebükben. Történt ugyanis, hogy az egyikük nagy sakkozó volt, még versenyekre is járt. Ő találta ki a sakkjátszmát. Mivel tizenhatan alkották ezt a remek kis baráti kört, kézenfekvő volt az ötlet. A sakkmester feláldozta erre a célra legkülönlegesebb készletét. Minden barátnak adott egy fekete és egy fehér figurát. Csak akkor találkoztak, ha mindenki el tudott jönni, ki-ki a saját figuráival. Muszáj volt mindenkinek ott lennie, különben a rituálissá fejlesztett sakk-parti mit sem ért volna. Bibliájuk az optimista Pandolfini könyve volt, amit a sakkozásról írt. Ez alapján játszottak és ez alapján élték mindennapi életüket is. Ezért amikor a szerző azt javasolta, hogy a Gyengeséged alakítsd át erénnyé!, akkor ők már tudták, hogy némelyik lépésben csak annyi a jó, hogy részben rossz. Vagy amikor a Tanulj a hibáidból! passzust olvasták, tisztában voltak azzal, hogy azok a legnagyobb hibák, amelyekről úgy gondoljuk, hogy el sem követtük őket. A Pandolfini által javasolt Keresd az apró előnyöket! tanácsot is jól ismerték. Tanulságos megfigyelés volt, hogy amikor kezdők ültek le a sakktáblához, akkor általában a nagy lépéseket keresték, ahol le tudnak venni egy bábut. De ők, a gyakorlott sakkjátékosok már tapasztalták nem egyszer, hogy messzire juthatunk anélkül, hogy messzire mennénk.
A JÁTSZÓTÉREN FELBÚGOTT A FŰNYÍRÓ
Vasárnap reggel hét órakor a játszótéren felbúgott a fűnyíró. Ellentmondást nem tűrően kezdte el nyesni a rakoncátlan fűszálakat. Az első passzus Kovács úr szájából hangzott el. Az öregúr kipattant az ágyból, felrántotta az ablakot, és mérhetetlen haragra gerjedve kikiabált: Az anyátok istenit, muszáj ezt éppen most? Hajnalok hajnalán? Nem tudtatok volna várni vele egy kicsit? Basszátok meg a kurva anyátokat! Marton néni csendesen az ablakhoz csoszogott, és elégedetten nyugtázta magában: Na, végre lenyírják a füvet, épp itt volt az ideje, már lépni alig lehetett benne. Most megint szép lesz és könnyen járható. Margó, aki egy édes szerelmes reggelre virradt, vidáman az ablakhoz ugrott, kitárta szárnyait, és beleszagolt a levegőbe: Ó, a frissen nyírt fű! Milyen csodás! Nincs ennél érzékibb illat a világon! A doktor bosszúsan dörzsölgette a szemét. Nem ment az ablakhoz, nem volt kíváncsi a látványra, csak magában dohogott: Aludtam volna még, a fene essen belé, az éjjel kettőig vesződtem azzal a nyavalyás táblázattal. Bence először a fülére tapasztotta a párnát, aztán ütögetni kezdte fejét az ágyba, végül felüvöltött: Neeeeeem! Ma szünet van a suliban, barmok. Aludni akarok!!!!!! Galambos bácsi akkurátusan az ablakhoz lépett, és biccentett egyet fejével. Na jól van. Akkor intézkedett a közös képviselő. Még jó, hogy szóltam neki. Nekem kell itt mindenre figyelni. Jó az öreg a háznál! Árnika a fűnyíró géppel egyszerre villanyozódott fel. Hurrá! Meg van oldva. Miminek lesz egy kis eledele! Amint elmennek a munkások, le is szaladok, és hozok az én kis nyuszikámnak egy kis friss füvecskét. Ákos is paprikásan kelt fel. Mi az isten nyila ez a hangzavar?! Aztán észbe kapott. Na, de én nem káromolhatom istent. Elvégre jó keresztény lennék, vagy mi a fene. Akkor lássuk ennek a jó oldalát. Nézzük az előnyeit. Hm, lássuk csak: szép lesz a kert, jó illatok terjengenek, lesz helye az újabb hajtásoknak, van néhány embernek kenyérkeresete, működik a rendszer, minden kerek. Ámen.
A LEGENDAGYÁRTÁS KISKÁTÉJA
Akarsz legendás lenni? Nem rossz kenyérkereset. Íme, a recept. Manapság, a brand-építés zavaros századaiban, igencsak nehézkes definiálni az önmenedzselés határait. A legendagyártás kiskátéja szerint első és legfontosabb feladatod semmibe venni a hibáidat és kidomborítani az erényeidet. Aztán keresned kell egy-két sztorit, amik megtörténtek veled. Ezt túlzással, nagyítással, háryjánoskodással felnagyítani és kiszínezni. Nem kell azonban pánikba esned akkor sem, ha nincs ilyen a birtokodban, mert a „felnagyított megtörtént” csereszabatos a „felnagyított meg-nem-történttel”. Magyarán nyugodtan bevetheted ebbe a hadműveletbe a fantázia és a konfabulálás fegyvereit vagy akár nagyágyúit is. A lényeg: egy olyan történetet szőni szerény személyed köré, ami kissé mesés, misztikus, talányos. Ami hihető is, és nem is. Ami különlegessé avat, érdekessé tesz téged. Ami valami rangot ad, piedesztálra emel. Amin kacaghat vagy elámulhat a nagyérdemű. Ezután nincs más tennivaló, mint úton útfélen emlegetni az ominózus sztorikat. A figyelem etetéséhez, vagy jóllakatásához egyetlen jól bevált eszköz a gyakori az ismétlés. Ebből is látni, hogy az ismétlés nem csak a tudás atyja, hanem a legendagyártás alapköve is. A többi megy magától, lévén öngerjesztő folyamat. A legendagyúrás élesztője teszi a dolgát. Persze, az sem hátrány, ha valaki jól bánik a szavakkal. A szó-zsonglőrködés ennek a cirkusznak közkedvelt mutatványa. Az sem árt, ha szerethető figurát gyúrsz a rendelkezésedre álló masszából. A kópé, a csibész, a gézengúz szerepe jó esélyekkel indul ebben a színjátékban. Ha nő vagy, sikert arathatsz dívaként, vagy drámai szendeként. Hajrá, legendára fel! (Ha benne vagy egy jó történetben, soha ne zavarjanak meg a tények! Ez az életviteli jó tanács Varnus Xavér szerint Faludi Györgytől származik. Az életigenlő, bohém művésztől tanulta, hogyan kell a megtörtént dolgokat kiemelő filccel lesatírozni úgy, hogy aztán jobban látszódjanak. Az ember, vallja Xavér, oly mértékben vizuális lény, hogy egy idő után már nem lehet megkülönböztetni a tényeket a valóságtól. Sem a legendagyártó, sem befogadó közege nem képes erre a szelekcióra. A legendák kemencéjében, jól kovászolt kenyerek módjára, hamar fogyaszthatóvá dagad az újdonsült termék. Nagy a keletje, az emberek éppen olyan élvezettel falják, mint a frissen sütött, ropogós cipót.)
NEM VOLT RAJTA FOGÁS
Kiss Adélka első ránézésre teljesen normálisnak, mi több, kifogástalannak tűnt. Gyönyörű volt, mint a Hold, okos, mint a Nap, ügyes, mint az Olümposz istenei. Nem volt rajta fogás, olyan tökéletesnek látszott, mint a keleti szőttesek. Ám ha keleti szőttes, akkor mégsem hibátlan. Mindenki tudja, hogy a hagyományok szerint apró, alig látható hibákat szőnek az anyagba. Hisz hogy jön ahhoz egy mihaszna rongydarab, hogy olyan tökéletes legyen, mint az isten?Na, azt már nem! Hát így történt, hogy amikor Adélka vizsgálója, egy mindenre elszánt, kákán is csomót kereső doktorandus nagyító alá tette az amúgy tökéletesnek látszó hölgyet, talált egy egészen apró, szinte jelentéktelen hibácskát. Ez az apró kormos porszem azonban megzavarta a tiszta látást és némileg változtatott az addigi jó benyomáson. A doktorandus elszánt ember volt, kíváncsi és kötelességtudó, tovább vizsgálódott hát. Górcső alá helyezte alanyát. A műszer alatt hemzsegtek a hibák, nagyobbak voltak, mint amit a képzelet elbírt, és súlyosabbak, mint a vuhani metró betonpillérei. Az addig szerethető figura egyszer csak darabjaira hullott. Akkor tárult fel a maga teljességében a hibák arzenálja, amikor nagyteljesítményű elektron mikroszkóp alatt vizsgálódott tudósunk. Itt aztán minden napfényre került. Minden egyes testi deformáció, bibircsók, anyajegy, szőrszál látszódott immár, az összes rosszul használt szó, az összes tévedés, az összes tudatlanság, az összes rosszindulat, a kárörvendések, a bajkeverések, a konfabulálás gubancos szálai, a féltékenységek és egyéb ronda társaik. Hát ilyen volt Kiss Adélka. Persze, csak az elektron mikroszkóp alatt.

HÁT EZ HALÁLI!
SZÉPEN SZAPORODOTT KÜLÖNÖS NÉVSORA
Amikor Pali írni kezdett, kapott a szüleitől egy szép, színes borítójú füzetet. Sokat gondolkozott azon, mire használja ezt a becses darabot, mert elkótyavetyélni semmiképp sem akarta. Aztán kitalálta. Attól fogva minden alkalommal, amikor megismerkedett valakivel, beleírta nevét a füzetkébe. Akkurátusan, gyönyörű folyóírással, kifogástalannak űnő, tetszetős gyöngybetűkkel. Először a nevet kanyarította a vonalakra, aztán mellé a lakcímet és telefonszámot. Földi pályafutása hatvan éve alatt szépen szaporodott különös névsora. Ahogy mentek előre az évek, egyre izgatottabb lett. A gyomor rákja idején már szinte várta a végkifejletet. Tudta, hogy közel az alkalom, amikor a névsoros füzetke beteljesítheti hivatását. Amikor érezte, hogy nincs már sok hátra, akkor sorra felhívta őket. Egyiket a másik után, szép módszeresen. Egy partira hívta ismeretlen ismerőseit. A köztemető bejáratához, a harmadik parcella mellé. (Aki azt hiszi, hogy meghívni embereket saját temetésünkre merő abszurditás, az nem ismeri Lénárd Sándor történetét. Az Amerikába szakadt hazánk fia, mellesleg polihisztor, többek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy halálhírét öt nyelven, saját kézírással, előre elkészített és maga által illusztrált értesítőn közölte a világgal. De nem ismeri Halász Péter történetét sem. A májrákkal küzdő performansz művész 2006-ban saját magát ravatalozta fel a Műcsarnokban. Meghallgatta a barátok búcsúbeszédeit, majd kiszólt a koporsóból: „A hamvasztás kényelmesebb”. Albert Schweitzer kilencven évesen halt meg, de előtte még szakított időt arra, hogy saját temetését elrendezze. Fejfáját, miként a régi szerzetesek, maga ácsolta, majd kijelölte sírjának a helyét is.)
NEM KELL FÉLNI A HALÁLTÓL, MERT AKI MEGHAL, AZ NEM TE VAGY
Úgy vagy a halállal, mint kisgyerek a sötétséggel, aki inkább becsukja szemét, még tenyerét is szeme elé rakja, mert nem akarja látni, és mert így elhiteti magával, hogy nincs is. Ugyanakkor roppant módon izgatja, ezért rést nyit az ujjai között, kikandikál, hátha valami beszűrődik azon a kis nyíláson, ami nem ijesztő, de azért informatív. Földi pályafutásod alatt félsz a haláltól, úgy élsz, mintha nem is lenne, elfordítod a fejed, összepréseled a szemed, füledet is elzárod az erre utaló szavaktól. Pedig nem kell félni tőle, mert aki meghal, az nem te vagy. Ha választhatnál, úgy tennél, mint mohamedánok a leölésre szánt birkákkal. A birka ugyanis nem láthatja az ölésére használt kést. Az utolsó pillanat előtt pedig kockacukrot kap a nyelvére, ezzel édesítve meg a halált. Erre vevő lennél. Nem szembesülni semmilyen veszedelemmel, és édeset nyalogatni, amíg lehet. De a valóság mindig kiábrándítóbb, mint a képzelet. Nem az történik, amit szeretnél, hanem valami egészen más. Jókedved gyertyacsonkját elrakják egy dobozba, szépen átkötözik kócos szomorúsággal, aztán a csend lesz utánad meg az örökösök.
ÉLETE VÉGE FELÉ EXTRÁN NEKIKESEREDETT
Mariska néni sosem volt egy életvidám teremtés, de élete vége felé extrán nekikeseredett. Nap mint nap elővette élete bukásait, hiányosságait, félresikerült szerelmeit, elhibázott döntéseit, szomorúságait, betegségeit és minden mást, ami keserűséget okozott neki. Sohasem az történt vele, amit szeretett volna. Mint egy imamalmot, megpörgette, és kántálta vég nélkül, újra és újra a hibákat. Így rövid idő alatt sikerült úgy elsorvasztania szívét, hogy az nem bírta tovább. Felmondta a szolgálatot. Az Isten azonban, aki végignézte Mariska néni enyészetét, megsajnálta szegényt. Úgy ítélkezett, hogy ad még egy lehetőséget a halálba szomorodó asszonynak. Új hitekkel, új lélekkel vághatott neki egy új életnek. Ebben az életben nem voltak bukásai, nem hiányzott semmi, nagy szerelmeket élhetett meg, remek döntéseket hozhatott, örömöket kapott, egészséget és minden mást, ami egy hiánytalan, teljes, és boldog élet elengedhetetlen rekvizituma. Mint vajban a kés, úgy mentek a dolgai. Azonban élete alkonyán kényelmetlen és kellemetlenkedő érzések kezdték megkörnyékezni. Furcsállotta őket, hisz soha ilyet nem érzett, és rosszul esett neki, mert fájdalmakkal járt. Egyre inkább elhatalmasodott rajta egy érzés, amit szavakkal kifejezni nem tudott, inkább csak képeket alkotott róla. Látott maga előtt egy füstölgő, sötét gomolyagot, amiből előkúszott egy hajókötél, óvatosan és komótosan körbetekeredve testén. Legszorosabb hurkot a nyakára kötötte, és akárhányszor teret engedett ennek a szokatlan, fájdalom teli érzésnek, akkor szorított egyet rajta. Torkát kívülről a kötél, belülről a keserű epe fojtogatta. A megfulladás napja hamarosan utolérte.
AKIK ÁTNÉZTEK RAJTAD
Samu teljességgel elégedetlen volt az életével. A Samu és sorsa közti disszonancia elég nyilvánvalóan mutatkozott meg Samu fokozatosan mélyülő alkoholizmusában. Átkozta a körülményeket, a balsorsát, a szüleit mindazokért a hiányokért és fájdalmakért, amik miatt szenvedett. Hiába hívta anyukája naponta, ő kinyomta, nem vette fel, letagadta magát. Még mit nem, majd pont anyjával fog bájcsevegni, aki miatt tönkrement reményteljes élete. Hagyja őt békén az öreglány, látni sem akarja. Volt egy másik ember is, aki kereste a kapcsolatot Samuval, gyerekkori jó pajtása, de vele is úgy bánt, mint anyjával. Nem válaszolt neki, nem kereste, nem kontaktolt vele. Hisz volt neki épp elég tennivalója, nem pazarolja a drága idejét ilyen pitiáner alakokra. Nem adott teret egyiküknek sem. Helyette nagyszabású terveket dédelgetett. Elhatározta, hogy belép a világtörténelembe. Ennek érdekében folyamatosan olyan emberek társaságát kereste, akik vele ellentétben elértek az életben valamit: pénzük volt, vagy vállalkozásuk, vagy hírnevük, vagy kapcsolatrendszerük, vagy mindez együttvéve. Így keringett apró planétaként a nagy bolygók holdudvarában, egész elárvult életében. Bankemberek, vállalkozók, sztárok, influenszerek nyüzsögtek élete gyengülő lámpafényénél. Amikor meghalt, két transzparenst feszítettek ki útján. Bal oldalon AKIK SZERETTEK, jobb oldalon, AKIK ÁTNÉZTEK RAJTAD felirattal. A jobb oldalon annyian voltak, hogy hatalmas masszaként csak nyomták, szorították, taposták egymást. A szellős bal oldalon mindössze két alak ácsorgott: a könnyeivel küzdő édesanya, és a hűséges gyerekkori barát. Samu elámult ezen az aránytalanságon, és megfogadta, hogy legközelebb nagyobb körültekintéssel választja meg bolygóit.
AZ ESEMÉNYEK TÖRVÉNYSZERŰ JANUS-ARCÚSÁGA
Jánossal madarat lehetett volna fogatni, amikor megkapta az állását a chicagói egyetem nyelvészeti tanszékén. Élete minden lépését úgy tervezte, tudatosan és kitartóan, hogy előbbre jusson e nagyszabású céljához vezető úton. Tanult, képezte magát, egy hadvezér elszántságával és egy testépítő izomerejével. Élete legboldogabb napja volt, amikor elfoglalhatta jól megérdemelt helyét párnázott karosszékében. Ez volt egyben utolsó napja is. Az épületben, éppen az ő emeletén, a tizenegyedik szinten tűz ütött ki. Viharos sebességgel terjedt és pusztított el mindent, ami útjába került. Az épületet védő tűzoltók derekas munkát végeztek. Gyorsan, szakszerűen és hősiesen mentették, ami menthető volt. John, az osztag parancsnoka, János szobájába tört be. Minden épségben maradt heroikus küzdelme nyomán, de a vadonatúj bőrfotelt, és a benne még pár perccel azelőtt örömködő Jánost nem bírta megmenteni. John komoly sérüléseket szenvedett mentőakciója során, amik rettenetes fájdalmakat és gyötrelmeket okoztak neki. Viszont becsületes és kiemelkedő helytállásáért országos kitüntetésben részesítették. Ez a kitüntetés a szó szoros értelmében kihúzta a gödörből Johnt és népes családját. A vele járó tetemes összeg révén megmenekültek a közelgő kilakoltatástól. Sőt, mi több, a legkisebb gyereknek, Jeannak megvehették azt a biciklit, amit addig csak ábrándozva és remények nélkül nézegettek a kirakatban. A kis Jean repesett az örömtől, éjt nappallá téve kerekezett forgalmas városrészük szűk utcácskáin. Egy napon csúnyán elesett, a kerékpár ripityára tört. Jean soha többé nem tudott biciklizni, de még sétálni sem többé. Az események törvényszerű Janus-arcúsága tovább folyt, Chicago területén csakúgy, mint az országban, a kontinensen, az egész földgolyón és az összes bolygón.
DON-QUIJOTE-I HARC
Viki váratlanul vesztette el a szaglását húsz éves korában. Nem akart és nem tudott belenyugodni ebbe a veszteségbe. Egész életét annak szentelte, hogy utána járjon betegségének és hogy megtalálja rá a megfelelő terápiát. Minden lehetséges orvosi és alternatív gyógymódot kipróbált, alávetette magát több tucat fájdalmas és eredménytelen műtétnek. Vagyonokat költött gyógyteákra, és gyógykészítményekre. Eljárt olyan kurzusukra, ahol a lélek gyógyításán keresztül orvosolták a test bajait. Keresztül-kasul utazta először az országot, aztán a világot, a megfelelő gurura, sámánra, gyógyító emberre vadászva. Nem volt magánélete, mert minden szabadidejét megszállottan a kereséssel töltötte. S egy idő után nem maradt pénze sem, mert minden összekuporgatott kis fillérjét céljai elérésére fordította. Így hetvenhat évesen magányosan, elárvulva, kifosztottan került a kórházba. Akkor már minden maradék erejét, energiáját és hitét is felemésztette az életen át tartó hasztalan és végtelenül lehangoló Don-Quijote-i harca. Érezte, hogy nincs sok hátra amúgy is szűkre szabott idejéből. Már napok óta csak infúziók végtelen sora tartotta életben. Körülbelül két hete élt élelem nélkül, mesterséges táplálással, amikor egyszer csak beindáztak orrjáratain az évtizedek óta nem észlelt szagok. Újra találkozott azokkal az illat-élményekkel, amelyekkel legutóbb ötven éve ajándékozta meg a sors. Akkor jött rá, hogy mi lett volna a megoldás. Egy kéthetes böjt. Ennyi lett volna az egész. Hát, nem repesett az örömtől. Istenem, küldeményed későn érkezett a címzetthez. Vissza a feladónak.
LASSAN ELINDULT A TENGER FELÉ
Gyakorlatilag egész életét a háznak szentelte. Kicsi kora óta vágyálma volt egy tengerparti vityilló, ahova elvonulhat, ha elege lenne a betonrengetegből. Ezzel álmodott, ezzel ébredt. Mindent megtett céljai megvalósulása érdekében. Már kamaszkorától gyűjteni kezdett rá, és amikor elegendő vagyon gyűlt össze, nekilátott az építésnek. A két dolgos karjával, izmai megfeszített erejével hozta létre a birodalmát. Maga cipelte az összes téglát, furnérlemezt, csővezetéket, palát, amit aztán maga ácsolt, faragott, szerelt a helyére. Az utolsó fillérig mindent erre költött, az összes szabad percét erre áldozta. Irigylésre méltó szenvedélyének és bámulatos kitartásának meg is lett az eredménye. Vityilló helyett egy valóságos palota emelkedett a magasba, előtte a kéken hullámzó tenger, mögötte a sejtelmesen búgó zöld fenyves. Amikor már minden a helyére került, és az utolsó simítást is elvégezte, leült a háza előtti csodás parkban, és arra gondolt, nincs értelme tovább élni. Mindent elért az életben, amit akar. Célok nélkül mit ér az egész. Hátat fordított életművének, és lassan elindult a tenger felé.
ELEGE VOLT
Már elege volt az életből. Nincs értelme tovább élnie. Úgy érezte, kimaxolta belőle, amit lehet. Volt családja, munkája, szerelme, voltak betegségei, veszteségei, fájdalmai. Jó és rossz egyaránt, noha nem azonos arányban, de mindegy is, így a halál küszöbén. Ő távozni akart, mindenáron. Módszeresen és kitartóan gyűjtögette a pirulákat, este befeküdt a frissen bevetett ágyába, és egy húzásra lenyelte az összeset. Másnap a pszichiátria kórtermében ébredt annak a tudatára, hogy még mindig él. Ezért elcsoszogott a vécére és egy kincstári késsel felvágta ereit. A vérrel átitatódott kötés volt az a látvány, ami verdeső szemhéjai előtt legelőször megjelent, aztán ágyban fekvő önnön maga. Nocsak, még mindig itt vagyok. Kivánszorgott hát a folyosó hátsó szárnyába, és köpenye övével felkötötte magát az első csővezetékre. Pár másodpercig bírta a megviselt ruhacsík, aztán recsegve szétszakadt. Talán szerencsésebb lett volna, ha több filozófiát olvas. Kárba veszett energiákat takaríthatott volna meg ezzel. Hisz már régen megmondták a bölcsek, hogy akit az Isten kerékre szánt, nem hal meg szögletesen.
MIÉRT NEM MENTEM ÉN EL ELŐBB?
Hétfőn elment fogorvoshoz. Régóta fájdogált már a hátsó bölcsesség foga, bőven megérett arra, hogy betömjék. Olyan elégedett volt, hogy rászánta magát. Kedden levetette azt a szemölcsét, ami elcsúfította bal pofacsontját. Korábban tologatta, halogatta a beavatkozást. Na, ez is pipa, veregette magát vállon hazafelé. Szerdán új szemüveget íratott fel magának, már a lábjegyzetek sem tudta elolvasni a könyvekben. Csütörtökön végre megnézette a fülét, ami hónapok óta zúgott. Adtak rá egy spéci cseppet, és azt ígérték, soha nem fog visszatérni a kellemetlen zúgás. De jó, ez csodás érzés, gondolta magában hazafelé baktatva. Miért nem mentem én el előbb? Pénteken megvette azt a lábbetétet, amivel egy ideje már szemezgetett, csak hát mindig másra kellett a pénz, és mindig mást kellett elintézni, nem a betét tűnt a legfontosabb dolognak. Amikor visszagondolt erre a hétre, elöntötte az elégedettség léleksimogató nyugalma. Milyen hasznosan töltöttem el az elmúlt napokat. Elintéztem mindent, amit addig nem. Remekül érzem magam. Tettem valamit magamért. Egészen filozofikus állapotba került. A jó érzései pontosan egy hónapig tartottak. Akkor a hétfői napon piszokul el kezdett lüktetni a jobb állkapcsa, begyulladt foga miatt. Kedden homlokán jelent meg egy ronda bibircsók, ami napról napra feketébben burjánzott. Szerdán már a fejezetcímeket sem tudta elolvasni kedvenc könyvében. Csütörtökön nemhogy zúgott volna a füle, mint hajdanán, de olyan harangjáték kolompolt benne, hogy azt hitte, azon nyomban széthasad a feje. Pénteken pedig akkora fájdalom hasított a bal lábába, hogy a földhöz szögezte, képtelenné téve a megmoccanást is. Mentő jött érte és szirénázva szállította a helyi kórházba. Két nap múlva meghalt.
ÁGYBAN, PÁRNÁK KÖZT
A világ haddal van tele, de nem ebbe halunk bele. Olyan sokféle halál létezik, hogy az ember nem is gondolná. Az ágyban, párnák közti a legnépszerűbb, mindenki erre vágyik, mint a szegény ember a lottóötösre. De ahogy mondja a népi bölcsesség, ez nem kívánságműsor. Van, akiből halkan elszáll a lélegzet, van, aki hangos-fájdalmas csatákat vív a nagy hóhérral. S vannak egészen profán és groteszk halálok is. Tennessee Williams egy átlagosnak tűnő estén egy átlagos dologhoz fogott. Szemcseppje kupakját foga közé vette, mint mindig. Ezúttal azonban a cseppentés elmaradt. A kupak a torkára szaladt és ő pedig megfulladt. Minden idők dokumentáltan legidősebb hölgye, Jeanne Calment, akinek a férje hetvenöt éves korában egy bonbont fogyasztott el. A benne levő cseresznyétől kapott mérgezést. Alan Turing, matek zseni, az Enigma megfejtője, almát evett. Nem közönségeset, ciánnal átitatottat. Azt senki sem tudta, hogy maga választotta ezt a halálnemet kedvenc meséje, a Hófehérke nyomán, vagy gyilkosság áldozata lett. David Burns komikus fejre esett a színpadon, mire a nézőtéren végigsöpört egy hatalmas hahota-hullám. Csak később derült ki, hogy az esés nem a műsor része volt. Lully, a XVII. század koronázatlan zeneszerzője, egy karmesterpálcájával vetett véget életének. No, nem szándékosan: a pálcával megsértette lábát, ami elfertőzött. S még egy színpadi halál: Isadora Duncant, a híres táncosnőt saját sálja fojtotta meg.... A sort a végtelenségig lehetne folytatni. De ha már halál, akkor spiritualitás. Teng Yin Feng, egy zen misztikus fejenállás közben halt meg. Li-taj-po kínai költő pedig úgy, hogy a csónakból kihajolva a hold tükörképét akarta átölelni.
MIÉRT NE? ELVÉGRE HOZZÁ TARTOZIK!
A halál ellen ne meneküljön az, ki meghaló. Legfeljebb gondolja ki előre, mit fog mondani utolsó szó gyanánt, hogy kellően frappáns legyen a végszó. Ahogy Beethoven is tette halála előtt: Tapsot barátaim, a komédiának vége. Devecseri Gábor földöntúli mosollyal hagyta itt az árnyékvilágot. Karinthyt látta abban a pillanatban a lelki szemei előtt. Vár Frici bácsi, suttogta, aztán kilehelte lelkét. Noha Karinthyné Böhm Aranka haláláról ellenmondásosak a hírek, annyi bizonyos, hogy koncentrációs táborban vesztette el életét. Állítólag, az árammal biztosított szögesdrótba kapaszkodva kiabálta: Én a legnagyobb magyar író özvegye vagyok! Koestler csak egy talányos cédulát hagyott hátra: Ne túlozd el a mérsékletet. Chaplin igazán szellemes volt: Miért ne? Elvégre hozzá tartozik! Van Gogh végszava pedig, a legendák szerint az Auvers-sur-Oise-i fennsíkon hagyta el ajkát, és így hangzott: A szomorúság örökre megmarad! De hogy ebben a komor témában mégse a szomorúság maradjon, hanem valami derűsebb, álljon itt egy anekdota. Közvetlenül a halála előtt Gertrude Stein amerikai költőnő megkérdezte: - Mi a válasz? Senki sem felelt. Elnevette magát, s újból megszólalt: Akkor mi a kérdés? És meghalt.
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