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Minden jog fenntartva!



Előszó
Töröm a fejem mit kellett volna másként, … mit lehetett volna jobban? Lám csak, …

negyvenöt év! Nem késő ez egy kissé? Nincs késő

már osztani az észt? Elcigarettáztam az egészségemet. Miért, hogy most hagyom abba?

Mert velem most történt a csoda! Már egy ideje nem dohányzom.

Segítség nélkül  hagytam el  a rossz szokásom. Pedig nem állt  szándékomban abba hagyni a
dohányzást! Negyvenöt év után, egyszer csak nem dohányzom! A gyerekeim most sem hiszik el.
Bejönnek a szobámba, és tudat alatt azt várják, hogy megcsapja őket a dohány füst jellegzetes
taszító, fanyar bűze. De semmi! Ezen egy pillanat alatt meglepődnek annyira, hogy szóvá is teszik.
Mama mindig elfeledem, hogy már nem cigizel!  Ennek újra tudok örülni  valahányszor bejövök
hozzád.Aznap is  minden úgy ment mint  máskor.  Semmiben sem tért  el  a  többitől.  Volt  otthon
cigarettám bőven.



Kezdet
Pontosan  annyi  cigarettát  fogok  szívniminteddig,  sőt  ha  lehet  még  többet.  Rágyújtottam.  –

Legalább ennem kellene valamit, éhgyomorra nem jó a cigi. – Dehogy nem! Sőt hamarabb össze
szedem a gondolataimat! Ha lehetne mindenhova tennék gyújtót cigit, hogy a lakásban bárhol rá
tudjak gyújtani. De nem lehet mert az nagy önzőség lenne. No meg nagy lenne a bűz. Nem tiszta az a
lakás, ahol dohányoznak. Utálom, hogy kompromisszumot kell kötni! Különben is, azt csinálok a
lakásomban amit akarok! Nekem ne mondja meg senki, hogy ne gyújtsak rá a lakásomban! Szép
lassan,  belecsurogtunk a  kimondatlan  szabályokba.  Mint  a  kicsi  ér,  mely  utat  tör  magának.  –
kimondatlan,  új  szabály  vagyok!  –  Vigyázat,  jövök!  Be  kell  tartani!  Különben  számkivetett  a
társadalom szélére penderülő, ellenálló leszek. Akit elkerülnek a munkatársak régi barátok, és a
család. Azt mondják majd, hogy: – Büdös bagó szag van nálad! Vagy nem mondják, az még rosszabb!
A hátad mögött búgják, mint a szél.– Nem megyek hozzá, mert olyan bagó szag van nála. Leveleimet
olvastam a neten, majd kinyitottam az ablakot, a füst miatt. Halk duruzsolás, kotyogott a kávé. Illata
a szobámba kúszott. Mint Maci Laci,az elemózsiás kosár felé, orrom szimatot fogott. Két cukorral,
tejszínnel tettem a csészét az asztalra. No most jön a várva várt rituálé. Boldogan kinéztem az
ablakon. Csodálatos nyár! Tomboló energia, a nyíló virágok önfeledt öröme. Húztam az időt, a várva
várt édes, mámoros, kávézás idejét. Ilyenkor nem mondjuk, hogy a cigarettázást várjuk, mert azt
nem szokták mondani. Nem jó, tudja mindenki, hogy káros. A kávézás édes pillanatát várjuk, és vele
a cigit. A kávéról köztudott, hogy hasznos a serkentő hatása, az anyagcsere gyorsítását elősegíti.
Immáron sokadszor is. Éljen a reggeli kávé! Ki hogy szereti! Tejjel, cukorral, netán cukor nélkül,
avagy az  ínyencek tejszínnel.  Vagy a  cappuccino.  Sok munka helynek van kávé automatája.  A
változatos kávé, tea, csokoládé arra sarkalja a dohányost, hogy: – Még egy kávét iszom a cigivel!
Kávé, cigi reggel, otthon. Majd a munka kezdetekor, ugyan az meg ismétlődik. Eljön a délelőtt
amikor kicsit kinyújtóztatni magunkat kivonulunk egy cappuccinora de közben visszük a cigit. A
gyújtó nem kell mert ad valaki tüzet, hisz úgy sem leszek egyedül! – De olyan hamar véget ér! Leég a
cigi, elfogy a kávé. Meg kell ismételni! Csészémben kávé, számban cigi. Ültem a leveleim előtt, és
szívtam a bagót  egymás után.  Főnököm nincs,  így magamnak kell  parancsolnom. Semmit  nem
haladtam a munkámmal. Fél tizenegy fele járt az idő. Elnyomtam besárgult ujjaimmal a csikket. Oda
sem nézve, nehogy látnom kelljen a teli hamutartót, ismét a cigis doboz után nyúltam.

– Na elég! Mondtam magamnak.

– Most nem gyújtok rá!

– Majd később!

– Mondjuk, … egy óra múlva!

Szinte le sem vettem az óráról a szemem. Lassan múltak a percek. Tik-tak. Az időt bámulva, végig
ültem egy órát! Bíztattam folyamatosan magam. Bármikor rá gyújthatok. Senki nem mondja, hogy
nem gyújthatok rá! Nincs tiltva. Amikor ehhez a gondolat sorhoz értem, belső hangom közbe szólt. –
De! – Én! Magam tiltom, magamnak! – Meg áll az élet, ha nincs cigaretta? – Cigi nélkül nem forog a
föld? Most először gondoltam ilyen módon azokra a honfitársaimra akik nem cigarettáznak. Vajon ők
mit csinálnak amíg én cigizek? Reggeli után ugyan úgy veszik a levegőt mint mások. Nem tátognak
cigi  után,  mint a partra vetett  hal.  Nem problémáznak,  hogy –  mikor gyújthatok rá? Tudják a
dolgukat. Mi dohányosok, szó szerint, semmit sem tehetünk addig, míg el nem szívtuk az evés utáni
cigarettánkat. Legalább is úgy hisszük. Sőt, úgy gondoljuk, az jár nekünk. Szalma szálat sem teszünk



arrébb, amíg meg nem halljuk az öngyújtó diszkrét, pikáns, kattanását. Tik-tak. Egy óra múlva már
nagyon rá akartam gyújtani. De egy belső cinikus érzés, gúnyos gondolat szivárgott lusta szürke
állományom tekervényei közé. Oda beszorult, onnan se ki, se be! Gondolatok szavakká formálódtak
bennem.

– Nem bírod tovább ? … Ugye?

– Most rá fogsz gyújtani! ...

– Ne tétovázz! Úgy sem szabadulsz!

– Csak ennyi volt? … Csak ennyi? Egy óra?

– Gyenge vagy!

A viaskodás bennem feszült, belső haraggá tornyosult.

– Nem bírod tovább!

– Eddig bírtad.  Ez is  csoda volt!  –  Nyugodtan fogd meg a dobozkát.  –  Vedd ki  az óhajtott
rudacskákat és szívd! – Megérdemled! Hiszen,…egy egész óráig nem gyújtottál rá! – Most jutalmul
kettőt, hármat is elszívhatsz egymás után. – Hát milyen ember vagyok én? Kérdeztem magamtól. –
No lássuk! Mondtam magamnak, meddig bírom cigi nélkül? Nagyon dühös lettem. Semmi és senki,
csak a saját tudatom volt velem. Egy nagy játék magammal, magamért!Mint a gyerekek, amikor
kíváncsiak.  Ki  bírja tovább a víz alatt? Megkérgesedett,  kőkemény belsővel,  saját  magam ellen
játszom. Magamért. Magas volt a tét. Az egóm. Aki saját magának tud nemet mondani, az másokra is
tud hatni. Az én célom ennél szerényebb. Nem akarok a dohány füst szorításában szenvedni. Meg
kell tanítani önmagamat a fegyelemre.

Vissza  gondoltam,  hogy  kezdődött.  Minden  rövidebb,  hosszabb  történet,  valamilyen  módon
kapcsolódik a cigarettához, az alkoholhoz. Gyermek éveim meghatározó cigarettás élménye tízen
évesen lepett meg. Rossz voltam, ezért anyám megbüntetett. Bezárt a konyhába. Nem mehettem ki
játszani a ház elé. Lekapcsoltam a villanyt,  és kikönyököltem az ablakba. Forrt bennem a düh.
Földszinti  ablak volt a miénk. Nem először másztam volna ki rajta, engedély nélkül.  Most nem
tudtam,  mert  a  ruhám is  elvette,  hogy  valóban  büntetésben  legyek.  Hálóingben nem akartam
kimászni. Hold fényes este volt, a szellő simogatta az arcom, csalogatott ki az ablakon, de nem
lehetett. Haragom egyre nőtt. A belső pszichém teljesen elő volt készítve a következő eseményre.
Meguntam az ablakosdit. Hátrafordultam, hogy unalmam enyhítsem bosszúszomjam oltsam. A hold
fénye bevilágított, végig szaladt a konyha kövezetén fel a kredenc oldalára. Táncolni kezdett egy
csillogó tárgy tetején. Következő pillanatban éles hasítás tört a szívembe egy hatalmas öröm. Mint
egy mámorba csapott. A bosszú mámorába. Megvan! Az engedetlenség mámorában úsztam! Már
tudtam, hogy mit teszek. Megláttam a csillogó tárgyat, és mint aki kincset talált kezembe kaptam.
Sima, fémes fogása volt tiszta érzetet sugárzott. Oldalán átlátszó, mint aki nem rejteget semmit.
Áttekinthetősége meg nem fogalmazható bizalmat sugárzott. Magamhoz szorítottam az öngyújtót. Az
érintése is varázslatos. Hiszen az anyu egyedüli birtoka tulajdona azt most én szorongatom az izzadt
tenyeremben. Olyan érzés kerített hatalmába mintha a varázs pálcáját kaparintottam volna meg.
Markoltam  a  kezemben  birtokoltam.  Gonosz  mosollyal  az  arcomon  a  cigarettához  léptem,  és
kivettem egyet a dobozból nagyon halkan, hogy én se halljam a papír neszét! Áhítatos érzés lett úrrá
rajtam, amikor a kezem közelített lassan a számhoz. Nem gyújtottam meg azonnal. Hozzá tapadt az
ajkamhoz, megnyaltam a szám szélét. Ekkor éreztem a jellegzetes szagát először a száraz dohánynak,
amit addig még soha! Kecsesen pózoltam kettőt, hármat számban a cigarettával. Pontosan, ahogy a
filmekben a sztárok. Diszkréten, cinkosan, kattant sercent az öngyújtó lángja. Nagyon nagy hatással



volt rám! Varázslatos hatással! Ezzel a mondattal szerényen fejeztem ki magam. Vastag, láthatatlan
lepel  terült  rám,  váratlanul  beborított  a  dohány szag.  Erre nem számítottam! Körbe font,  rám
tekeredet,  mintha  be  akarna  kebelezni,  eltűnjek  a  szürke  semmibe,  hogy  köddé  váljak,
megsemmisüljek.  Ismerős  volt  a  szag,  de  még  is  váratlanul  ért.  Sokszor  éreztem a  felnőttek
közelében. Dohány szag. Öröm költözött a szívembe. De nem a jól ismert öröm. Ez más volt. Nem
szívet tápláló, inkább fagyasztó, káröröm. Boldog voltam de nem tudtam,hogy kelepcébe estem! Meg
kell mutatni másoknak is. Már nagy vagyok, tudok cigarettázni. Másnap kicsentem egy rudat a cigis
dobozból. Eddig nem érzett örömmel, mentem megmutatni mit tudok. Ők is szívták. Szívemben volt
egy titok, körbe fonva, bűntudattal. Ez az öröm olyan hatalom volt, amit soha nem éreztem addig.
Hittem, hogy van valamim ami előrébb vitte gyermekkorom monoton félelemmel teli sikertelenségét.
Gyerek koromban folyamatosan bűnösnek éreztem magam. Amikor első osztályos lettem az anyu
elvitt az iskolába. Megmutatta milyen úton, hogy kell odáig elmenni. Figyelmeztetett ő nem tud
elvinni csak az első nap! Dolgozik tehát egyedül kell elmennem az iskolába. – Nagy vagy, már nem
vagy öt éves! Az óvodába is el tudtál menni! Mondta, ha valami nehéz dologgal bízott meg. Tartottam
tőle,  hogy eltévedek.  Azután se iskola,  se otthon,  mi lesz velem? Nagyon féltem az anyutól,  a
sikertelenségtől.  Erőteljes,  hangos  kiabálása  felért  egy  veréssel!  Eljött  az  első  megmérettetés.
Akkoriban a csepeli Béke térhez közel, közvetlen a sport csarnok előtt laktunk a harmadik emeleten.
Pontosan  nem emlékszem mire  keltem reggel.  Elindultam,  egyedül  hátamon a  sárga  táskával.
Nagyon izgultam, hogy el ne tévesszem az utcát. Erősen koncentráltam a hosszú völgy utcában.
Rögtön az első utca sarkon kétségek gyötörtek, fehér táblára volt írva valami. – Figyelmen kívül
hagyjam vagy kanyarodjak erre az ismeretlen félelmetes utcába? A sarkon egy trafik állt. Zöldre
festett  fatákolmány volt.  Másfél  méter széles,  hossza úgyszintén.  Már jól  ismertem. Régi trafik
minden kapható benne. Látványa az utcához tartozott. Az anyunak itt szoktam venni munkás, és
Kossuth cigarettát. Itt fedeztem fel nagy örömmel, az első füst szűrős cigit a fecskét. Szaladtam
mondani anyunak, – van egy cigi, ami egészséges! Úgy nevezték, hogy Fecske. Sok csuda finomság
volt még a trafikban. Ott volt a savanykás frutti, ami a kedvencem közé tartozott. Töltött cukorkák.
Selyem papírba csomagolva, hosszúkás alakja épphogy átlátszó. Ha ketté haraptam, ánizsos üdítő
folyadék lepte el a szám. De erről később mesélek még. Vagy a celofánba csomagolt kristály cukorba
mártott, piros színű kakas nyalóka. Azt hittem fent áll a veszélye, hogy soha többé nem találok haza.
Elveszek nem leszek! Sok egyforma kicsi ház vagy bódé az utat szegélyezte. Tovább mentem. Ahogy
múlt  az  idő,  távolodtam az  otthonomtól,egyre  jobban  éreztem a  vész  közeledtét.  Már  csak  a
csodában  bíztam!  Szó  szerint.  Apró  lépteim  közben  jobbra,  balra  csusszant  a  hideg  kulcs  a
nyakamban. – Be fogok pisilni! Gondoltam. Kissé előre hajolva mentem, hogy valami biztosat érezzek
lássak magam előtt. Már ott az iskola! Derengett a távoli fény mintha sűrű sötét erdőből keveredtem
volna ki.  Lépteim gyorsabbra vettem, szükségem nagyon szorított.  Az iskola bejáratához értem,
amikor bepisiltem. Ez ismétlődött heteken keresztül. A fokozott izgalom emiatt, haza fele sem múlt el.
Mit fog anyu szólni, hogy megint pisis a nadrágom? – Majd eldugom akkor nem látja, és nem lesz baj!
A kenyeret is el szoktam dugni a konyha szekrény alá, amit nem akarok megenni. Arról sem tud.
Pedig azért nagyon veszekedne ha meg tudná! Közeledtem az ismerős ház felé, már erősen éreztem
az ingert. A lépcsőházba érve, picit alább hagyott. De amint a második emeletre értem, alig tudtam
visszatartani.  Kettesével  hármasával  rohantam felfele a lépcsőn.  Vész jelzésként,  kétségbe esve
tehetetlenségemen sírni kezdtem. Halkan, ne hallja senki. Tátott szájjal, mert ha csukva volt a szám,
akkor a könnyeimtől nem láttam a lépcsőt. Már a kulcsot kotortam a nyakamból, amikor csurgott a
meleg pisi bele a cipőmbe. Vissza térve a kárörömhöz, most olyat tettem, ami valóban rosszaság volt.
Sokszor éreztem, hogy bűnös vagyok, de ez most más volt! Direkt rosszat tettem! Eddig ez az érzés
elkerült. Engem is meglepett. Bár a felismerés nem volt tudatos.


