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Minden jog fenntartva!

1.
„…, ,  ,  igen,  tanultuk is,  meg nem is,  mindig van egy

főszereplő,  akivel  történnek dolgok,  vagy  csak  ő  történik,
vagy  gondolkozik,  vagy  mittomén.  Nem  kell,  hogy  ez  a
főszereplő egy személy legyen, lehet macska is vagy pipacs,
rózsa,  ha neked így jobban tetszik,  de lehet akár maga a
történet is. És-és-és-és van mindig valaki, akinek, -hez, -ért
szól a történet és a főszereplő. Ő lehet a művön belül, de akár
a mű borítóján kívül is, a való világban, lehet egy személy
vagy egy egész népcsoport, de lehet egy korhadt ág, vagy egy
szúnyog is. Bármi, fura ez, bármi lehet, bárhogy. Érthetetlen,
nem is  akarom megérteni,  mert  csak  belefájdul  a  fejem,
kellene egy kávé is, egy cigi is, annyi minden kellene. Ja, és
az összes lírai meg akármilyen „én” elmehet a picsába. Ennyi.
Semmi, de semmi értelme.”

(30.)

a)
”Szia.„



2.
„…, szóval most épp onnan jövök, mert anyum régen látott

már, apum is, meglátogattam őket, biztosítottam őket, hogy
normálisan kajálok, semmi bajom sincs, ilyesmi, ismerős, nem?
De. Köszönik szépen, jól vannak, viszonylagos egészségben,
ugyanolyan boldogságban, tudod, hogy megy ez, ennyi idő
után az ember örül mindennek, miért is ne örülne, ha már
eddig kibírta, akkor már csak nem adja fel, nem búslakodik,
semmi értelme. Élvezze, ami jön.

Tudod,  apum  villamosvezető  volt,  ahogy  mondogatta
akkoriban, vezető pozícióban volt, szóval villamosvezető volt.
Nem  egy  túlságosan  bonyolult  munka,  nem  egy  cél
villamosvezetőnek  lenni,  de  mindenkinek  megvan  a  saját
munkája, azt csinálja. Apu csinálta is, majdnem harminc évig,
amíg abba nem hagyta. És, tudod, egy csomóan lenézik ezt a
melót, olyanok, akiknek bankár az apjuk, vagy egyetemi tanár,
vagy valami egész más, magasabb presztízsű munkája van.
Apum villamosvezető volt,  és én egyáltalán nem nézem le
emiatt, nem szégyenkezek, egyfelől kellett valamit csinálnia,
nyilván, másrészt, kínáltak neki irodai állást, asztalnál ülőset,
sokkal magasabb fizetéssel, de semmi kedve nem volt egy
irodában poshadni, amúgy is, szép helyen dolgozott, tudod,
az 56-os vonalán, az az, ami a Moszkva tértől Hűvösvölgyre
megy.  Néhányszor  suli  után  elkísértem,  ott  voltam  vele,
egészen estig, oda és vissza utaztam a villamoson, néztem az
embereket, kik szállnak fel, iszonyú érdekes volt figyelni őket,
öregeket, fiatalokat, nőket, férfiakat, gyerekeket, mindenféle
ember járkált arrafelé, találgattam, ki hová mehet, kórházba,
boltba, vagy egyszerűen csak haza, és, ha meguntam, akkor



ott álltam a vezetőfülkében és néztem, merre megyünk, mert
az a vidék szép volt,  főleg ősszel  meg tavasszal.  Van egy
szakasz, ami úgy nézett ki, mintha egy völgy lenne, mintha
egy völgybe vágott úton járna a villamos, iszonyú jó volt. De
nem sokszor utaztam így.

Aztán,

tudod, egy fura télen, tényleg fura volt, nem tudom, miért,
de fura volt, más, mint a szokásos telek, szóval egy télen apu
elcsúszott  a  jeges  lépcsőn,  ami  a  bejárati  ajtó  előtt  van,
tényleg  nagyot  esett,  kórházba  került  és  kiderült,  hogy
elrepedt valamelyik gerinccsigolyája, azt hiszem, a második,
mindegy is, és mikor ez kiderült, akkor már nem végezhette
tovább a munkáját, mert az ülőmunka volt és a gerincével
nem tudott volna rendesen dolgozni. Végkielégítés, mittomén,
azóta  meg  mindenféle  melói  voltak.  Ez  van,  tetszik,  nem
tetszik, egy csigolyarepedés nem játék.

Anyum otthon van,  nincs munkája,  asszem, rendszeres,
pedig neki is szép végzettsége van, női szabó, mondjuk nem
az  a  kézzel  varrós  fajta,  hanem  ilyen  nagy  gépekre
szakosodott.  De tudod,  ez  nem jelent  semmit,  ugyanolyan
szépen tud varrógéppel, kézzel is varrni, láttam, meg amúgy
is,  bármit  odaviszünk  neki,  javításra,  felvarrásra,  olyan
szépen megcsinálja, hogy hűha. De amikor én megszülettem,
otthon maradt velem, nyilván, aztán a többi tesómmal is, és
valahogy  pont  úgy  követtük  egymást,  hogy  nem  tudott
munkába állni,  meg az a ruhagyár, ahol dolgozott, meg is
szűnt már, ma valami más van a helyén, nem is tudom, hogy
mi.  Így  otthon  maradt  velünk,  háztartásbeli  lett.  Micsoda
hülyeség ez a „háztartásbeli”,  olyan, mintha valami gépről



beszélnél, egy turmixgépről vagy egy kávéfőzőről, pedig egy
anya  egyáltalán  nem  gép,  érzőbb,  k i tartóbb  és
professzionálisabb  minden  gépnél.  Anyumnak  is  volt  elég
dolga  velünk,  gondolhatod,  négyen  vagyunk  tesók,
mindegyiknek más kell, meg a házat egyben tartani, mosni,
főzni, takarítani, mosogatni, gyerekekkel tanulni, mittomén,
rengeteg mindent, én észben se tudnám tartani mindet, még
a felét se. Hősies munka és a munkaidő sem 8 óra, hanem
minimum 24, tehát kemény, szinte felfoghatatlanul kemény.

Szóval a szüleimnek sosem volt olyan munkája, ami olyan
nagyon megbecsült lenne, de ez is hülyeség, mert mi alapján
jobb egy munka, mint a másik? Mert többet keresel vele?
Mert  öltönyt  kell  viselned?  Mert  mások  azt  mondják?
Baromság.  Én  többre  becsülöm a  szüleim munkáját,  mint
bárki másét. Ha másért nem is, hát azért, mert mind a ketten
értem, pontosabban értünk dolgoztak, tűrtek, fáradtak, hogy
nekünk, a gyerekeiknek, egy biztos menedék legyen a háta
mögött,  ruhánk,  ételünk  legyen,  és  így  tovább.  Erős
hasonlattal élve, az ember nem ember többé, ha szülővé válik,
mert onnantól már egy másik emberért dolgozik. Aztán, ha a
gyermek felnőtt, „kirepült” (néha észre sem véve, meg sem
köszönve az áldozatokat, a rengeteg erőfeszítést, mert ez a
legtöbb esetben nem feltűnő, senki sem mutatja meg nekik,
hogy  mi  történik  a  háttérben,  ő  csak  a  készterméket,  a
gőzölgő levest, a kivasalt pólót és a meleg szobát látja, érzi),
na,  akkor  újból  foglalkozhat  magával.  Ez  így  megy,  bár
családja válogatja.”

(29.)



3.
„Tudod, egyenesen fogok most beszélni. A szerelem, bár

észre se veszed talán, egy babonazsák. Nem csak, de az is.
Hiszel  dolgokban,  amiket  egy  adott  lényhez  kapcsolsz,
ennyire egyszerű az egész. Nyilván nem feltétlen helyes ez az
induktív, rólam-egészre gondolkodásmód, de van egy olyan
érzésem, hogy nem csak velem van így a dolog.

Tegnap összefutottunk,  épp csak egy pillanatra,  jöttem
valahonnan,  ő  meg  ott  állt  valahol,  ránéztem,  ő  vissza,
elmosolyodtunk,  köszönés,  de,  mivel  messze  voltunk
egymástól,  ezért  nem  beszélgettünk,  csak  jelekkel
kommunikáltunk,  kifigurázta,  ahogy  cigiztem,  erre  én
tettetetten megsértődtem, de tudtuk úgyis, hogy ez a játék
csak addig tart,  amíg,  esetleg,  le  nem állunk beszélgetni.
Aztán ők bementek, mi meg később kicsit, és még egyszer
összefutottunk, állt egy folyosón és a barátnőivel beszélgetett,
és ahogy elmentünk mellettük, mert dolgunkra igyekeztünk,
akkor összeborzoltam a haját. Láttam, hogy fodrásznál volt,
iszonyú  jól  nézett  ki,  és  én,  barom,  elfelejtettem  ezt
elmondani  neki,  nem tudom,  fontos  lett-e  volna  egy  ilyen
kváziszimpatikus fiatalember bókja, de attól még jó lett volna
kimondani,  valahogy  szorosabban  érintkezni,  de  aztán
továbbmentünk,  ennyi  volt  a  (szerelem)  csoda  aznapra.
Persze,  azon kívül,  hogy odakint kinaposodott,  de tényleg,
felhős volt az ég, és erre kisütött a nap, meleg lett, minden,
az én hangulatom is már egetverő volt, pörögtem, csoda volt,
kisebbfajta csoda.

Persze,  mint  mondtam,  a  magam  hozzávetőleges



szimpatikusságával ugyan miben is reménykedem és miért?
Lehet,  hogy  jobb  lenne  megkímélni  magunkat,  őt  a
kényelmetlenségektől,  fájdalmaktól,  rácsodálkozásoktól,
szégyenkezésektől,  mindattól,  amit  tartottam,  tartok,
magamban, talán nem is érné meg a sok rossz a kevés jóért
cserébe,  bár  ez  csak  pillanatokra  jön  elő,  mint  most  is,
amikor  ilyen  -jajdeféregvagyok-  állapotban  létezem
pillanatokig, napokig, és teljesen nekibúsulok mindenkinek,
aztán meg senki se tud, akar velem foglalkozni, mert unalmas
az öntépés, szerintük úgy faszság, ahogy van, miközben nekik
is  van  ilyesmijük,  egyébként  se  tudják,  hogy  mi  zajlik  a
nevemen jegyzett gyárban. Gondolati  sikkasztás, az van, a
rossz a jót szívja el, én meg félig-meddig tehetetlen vagyok,
na,  és  ilyenkor  jön  elő  az  az  érzésem,  hogy  esélyem,
úgyszólván, nincs, mert mégiscsak, mi vagyok én hozzá, meg
a világhoz, képest, érted, közben a másik felem tudja, hogy
lehetne  valami  konkrétum  is,  ha  nem  lennék  ennyire
kifordítható.


