


A fény gyermekei

Novellák e világról és odaátról

Alie Neetah

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!

 

A kötetben szereplő írásokat szerzői jog védi. A könyv tartalmát másolni, idézni, felhasználni csakis a
szerző engedélyével lehet.

 
2015. január 22, Szeged



Bemutatkozom…
 

A középkorú, szemüveges, töltött galamb alkatú pszichiáter doktornő előtt rémült, fiatal nő remeg,
szemmel láthatóan retteg a vizsgálattól. Tanácstalan, ide-oda rebbenő tekintete elárulja: fogalma
sincs, miért van ott, ahol.

– Kedves Alie Neetah… micsoda hülye neve van… – néz szúrós, enyhén kancsal tekintettel az
előtte állóra az orvos, miközben valamit feljegyez az előtte sárgálló kartonra, majd odaszól a fiatal
nőnek, aki a számítógép klaviatúrája felett görnyed a kezdők buzgalmával és rémületével.

– Nővér, kérem bevenni az anamnézisbe, miszerint az elmúlt időszak egy ismeretlen szakaszában
nevezett  páciens  pillanatnyi  elmezavar  hatására  rendes  polgári  neve  helyett  leírhatatlan,
kiejthetetlen, egyáltalán, teljesen iszlám terroristásan hangzó, értelmetlen nevet választott magának.
Apropó,  iszlám  terrorista…  –  itt  eszébe  jut  valami,  megszakítja  a  diktálást  és  ordítani  kezd,
szemlátomást elfeledve a tényt, hogy az egyenruhás közeg, akinek a hívás szól, közvetlenül az ajtó
túloldalán ácsorog.

– Biztonságiak!

A hang alapján katasztrófát, világégést sejtő, berontó biztonsági őrhöz fordul, akinek 150 cm-es
magassága, szódásüveg vastagságú szemüvege sikoltó ellentétben áll (egészségügyi intézményben
nélkülözhetetlen) varjú-fekete kommandós szerelésével és az oldalán viselt .45-ös mordállyal:

–  Kérem a  nevezett  páciens  ruházatát  átvizsgálni,  és  eltávolítani  abból  minden levélbomba,
Kalasnyikov,  atombomba,  harci  helikopter,  ellenséges kémműhold formájú tárgyat!  Vegyék ki  a
műfogsorát is, nehogy lenyelje itt nekem öngyilkossági szándékkal!

Az  őr,  bevetve  minden elszántságát,  marcona  arckifejezéssel  lép  a  remegő pácienshez,  akit
szemlátomást vasággyal együtt is könnyedén elfújna egy kisebb szellő, és a szájához nyúl… Sikoltás
hangzik.

– Á, szóval nem jön ki, úgy tűnik, valódiak… – csóválja a fejét a töltött galamb elégedetlenül, majd
ingerülten a síró betegre néz.

– Maga meg mit ordít?

A doktornőnek újabb briliáns ötlet fogalmazódik meg piszkosszőke loknis fejében…

– Vegyék ki a szemprotézisét is, azt a zöldet, ki tudja, mit hurcol benne.

A biztonsági őr a következő pillanatban a szemközti falra kenődik, miközben a páciens abbahagyja
a sírást és kezd morcosan nézni. Tengerzöld szeme baljósan csillog.

–  Rendben,  egyelőre  elmehet  –  szánja  meg  a  döbbent  fehérköpenyes  a  rozzant  állapotban
feltápászkodó porkolábot.

Miközben kifelé iszkol, egy ápoló dugja be a fejét az ajtón:

– Doktornő, az ötösben a személyiségzavaros, progériás törpék kérik a búgócsigájukat…



– Tegyék be, ha befér… Legalább lekötik magukat valamivel… – legyint az orvos, majd az órájára
nézve konstatálja, hogy kicsit elszaladt az idő, lassan ebédelnie kell, ezért megsürgeti a bámész
tekintettel a körmeit vizsgálgató asszisztenst.

– Akkor most folytassuk! Írja, kérem: jelenlegi státusz. Középmagas, vékony nőbeteg. Súlya 51 kg
– ekkor megakad a tekintete a páciens „holdjáró”-nak csúfolt lábbelijén és felcsattan:

– A francba, vegye már le azt a lánctalpas vackot a lábáról! Kezdjük elölről! Alacsony, súlya 45 kg.
Szőke. Szemszíne barna… és zöld. Fogai a vizsgálat kezdete óta többé-kevésbé épek.

– Mi a panasza? – fordul a filigrán nőhöz. – Nincs panasza?? Akkor mi a jó fenének rabolja itt a
drága időnket? – toporzékol a doktornő verbálisan.

– Úgy hoztak be – közli nyugodtan és tárgyilagosan a cipőjétől fosztott, alaposan megtépázott
páciens.

– „Nevezett beteg azt állítja, hogy hozzá a Zéta Reticuli rendszerből gyakran ellátogatnak az
ismerősei,  akik  speciel  földönkívüliek…”  –  a  doktornő  feje  lassan  lilulni  kezd,  miközben  epés
megjegyzésével kiegészíti az olvasottakat – csak úgy magának…

– Bezzeg hozzám a Karakószörcsökön élő anyám sem tud eljönni, pedig csak öt kilométer… Na,
mindegy,  ilyen  az  élet…  ezt  természetesen  ne  írja  be!  –  szól  oda  a  nővérnek,  aki  a  sűrű
megszakításoknak köszönhetően kezdi végleg elveszíteni a fonalat, és egy ideje öntudatlanul már a
szerelmének szánt szakítólevelet pötyögteti perc/10 leütés sebességgel.

–  Szóval  ott  tartottunk,  hogy „néha elviszik a csillaghajójukon saját  bolygójukra,  ahol  orvosi
kezeléseknek vetik alá.”

– A miniszternek Amerika, a képviselőknek a magánklinikák, ezt itt a Zéta akárhová taxizzák
kezelésre, hát ebbe a rohadt SZTK-ba már csak én járok?! – dúl-fúl, majd az asszisztensnő bátortalan
kérdésére felcsattan:

– Nem, természetesen ezt se írja le! Tulajdonképpen ki a fenének képzeli magát? – méri végig
lenézően az előtte szobrozó jelentéktelen beteget. Még hogy földönkívüliek, meg csillagközi ellátás!
Biztosan az itthoni csillagászati árakkal keveri össze – vigyorog kajánul.

– Írja, kérem! – a nővér felriad a bóbiskolásból, és félálomban elkezdi beírni a barátnőjének szánt
holtbiztos fogyókúra receptet…

–  A  beteg  erős  személyiségtorzulást  mutat,  magát  földönkívüli  kapcsolatokkal  rendelkező
egyénnek beállítva. Mindegy, legalább nem Napóleon, azokat már úgyis kezdem unni… Térben és
időben erősen dezorientált, agresszív. Mindenesetre az a kék sugár tetszett, amivel a falhoz vágta
Jenőkét – utal a pórul járt biztonságira –, megtanítaná nekem is? Tuti, hogy a Copperfieldtől tanulta,
de sajnos én ezt a részt nem láttam. – Visszakanyarodik a diktáláshoz, észre sem véve, hogy az
asszisztensnő a billentyűzetre borulva mélyen alszik.

–  Téveszméi  vannak  –  még  hogy  az  „övéi”  majd  megmentik!  Na  persze!  –  majd  hangosan
töprengeni kezd…

– Most mi a fenét kezdjek magával? Hova fektessem? – fordul a beteghez, aki azonban némán áll.

– A Napóleonok, Cleopátrák közé nem jó… Tehetném az Einsteinek vagy az időutazók közé, de
félő, nincs otthon az asztrofizikában és a relativitáselméletben, csak kiközösítenék…



A következő pillanatban a telefonkagylóhoz kap, majd berendel a vizsgálóba egy markos ápolót,
aki egy percen belül meg is érkezik.

– Vigye az ötösbe a személyiségzavarosok közé! – utasítja, rámutatva a betegre.

Tíz  perc  múlva  a  telefon  megcsörren,  a  doktornő  összevont  szemöldökkel  hallgatja  a  vonal
túlvégén hadaró hangot, amelynek gazdája az új betegről számol be.

– Hogy lelkesen üdvözölték egymást és már együtt  játszanak a búgócsigában? De hiszen ez
nagyszerű! Általában az ötöskék nehezebben fogadják be az újakat… – sóhajt fel megnyugodva, majd
gondolatban vállon veregeti magát zseniális döntéséért.

Másnap hajnalban a telefon csörgése veri fel álmából.

– Micsodaaaa? Mi történt az éjszaka? Kiszakadt a tető? Ráesett valami? Szóval belülről… És eltűnt
az egész ötös részleg a személyiségzavarosokkal együtt?? Á, szóval hagytak üzenetet… – majd észbe
kap és felordít:

– Miféle üzenetet?????

 

„A nevemet úgy ejtik: Alienita. Most hazatérünk. Találkozunk a Zé-zé-zé-zé-zé… Neeeeeeeeeeem!

 



A kezdet (Peti és a mesélő fa – mese)
 

– Jó éjszakát, kisfiam! – csókolta homlokon Petit az édesanyja, majd kilépve szobájából leoltotta a
villanyt és becsukta a gyerekszoba ajtaját. A kisfiú tiltakozni szeretett volna, de tudta, hiába – ő már
állítólag „öt éves nagyfiú”, akinek sötétben illik aludnia. De öt év ide vagy oda, Peti bizony nagyon
félt esténként. Amikor az ajtó bezárult, a szoba egyszeriben megelevenedett: titokzatos neszek, zajok;
falon kúszó félelmetes árnyékok riogatták, míg nagy nehezen el nem nyomta az álom.

Ma este sem történt másként, Peti reszketve húzta magára a takarót, és már meg sem lepődött,
mikor felhangzott az egyik ismerős súrlódó-koppanó nesz. Óvatosan kilesett a takaró alól és az ablak
felé nézett, ahonnan az árnyak szoktak érkezni, és valóban: a táncoló foltok is megjelentek mostanra
a falon. Ám hirtelen más is történt. A megszokott hangba egy suttogásszerű felhang vegyült, amely
egészen érthetően azt mondta:

– Ne félj tőlem, Peti!

A kisfiú csodálkozva nézett körül – rövid habozás után még az ágy alá is bekukucskált -, vajon ki
szólította meg, ám nem látott senkit.

– Itt vagyok! Nézz ki az ablakon! – suttogta újra a titokzatos hang, és Peti úgy is tett, de kívül sem
látott mást, csak az öreg diófát az ablak előtt.

– Ki van ott? – kérdezte félénken.

– Hát én. Nem látsz?

– Ne haragudj, de nem…

– Pedig itt állok kint az ablak előtt.

– Az ablak előtt csak a diófa áll, mást nem látok.

– Akkor látsz! Én vagyok az, a fa. Én beszélek!

– De hát… A fák nem tudnak beszélni – mondta bizonytalanul Peti.

– De bizony hogy tudnak! Csak nagyon kevesen értenek meg minket, sajnos. De nem volt ez
mindig így – sóhajtott hatalmasat a vén diófa, hogy a legapróbb levelei is belerezdültek.

– Volt idő, amikor mindenki megértett bennünket.

– Mikor volt az? És már miért nincs így?

– Elmesélem neked, ha akarod, de kicsit hosszú történet. – válaszolt a fa.

– Nem baj, most már úgysem tudnék aludni a kíváncsiságtól. Légy szíves, mondd el! – kérte a fiú,
és a fa belekezdett a régi történetbe…

 



– Valamikor réges-régen, még akkoriban, mikor az emberek épphogy megjelentek a világban, a
fák és az állatok úgy tudtak egymással beszélgetni, mint te és az anyukád. Együtt éltek, az erdők
vigyáztak az állatokra, ha kellett, elrejtették őket az esők, viharok és a hó elől, az állatok pedig
cserébe meséltek a fáknak azokról  a csodás tájakról,  ahol  megfordultak.  Minden tökéletes volt
sokáig, ám egyszer az erdő melletti rétre egy embercsoport – ők törzsnek hívták magukat – érkezett.
Mivel  tetszett  nekik  a  környezet,  letelepedtek  és  nem  vándoroltak  tovább.  Eleinte  bogyókat
gyűjtöttek, gyökereket, ám ez nemsokára megváltozott. Egyik este egy siheder fenyő, aki a tábornak
helyet adó tisztás szélén álldogált, meghallotta, amint a törzs férfijai a tűz mellett arról beszélgetnek,
hogy másnap hajnalban elindulnak, hogy állatokra vadásszanak.

– Ugye a fenyő azonnal szólt az állatoknak? – kotyogott közbe Peti, aki szinte itta az öreg fa
történetét.

– Először az erdőszéli fáknak adta tovább a hírt, ők pedig tényleg figyelmeztették az állatokat. El
is bújt az összes, másnap a vadászok nem tudtak elejteni semmit. Üres kézzel tértek vissza a táborba,
és mivel a fák most már ismerték a veszélyt, figyelni kezdtek, és ha meglátták a csapatot az erdő felé
közeledni, azonnal elbújtatták az állatokat. Így ment ez sokáig, míg a vadászok úgy határoztak,
felkeresik a törzs varázslóját, hátha ő tud segíteni.

A  bűbájos  ember  sorra  próbálta  praktikáit,  ám hiába  volt  minden  ráolvasás,  hókuszpókusz,
abrakadabra,  hiába  főzött  válogatott  varázsitalokat  a  vadászoknak,  azok  csak  nem  jártak
szerencsével.  A törzs éhezni  kezdett,  hiszen nem jutottak húshoz,  a gyökerek és bogyók pedig
elfogytak.  Ekkor  a  varázsló  úgy  döntött,  kipróbálja  azt  a  lehetőséget,  amelyet  arra  az  esetre
tartogatott,  ha  már  minden  egyéb  tudománya  csődöt  mondana.  Elméletben  jól  ismerte  ezt  a
varázslatot, ám – bár már ötven őszt megért – még sohasem próbálta ki. Félt, mert az öregek azt
mesélték, előfordultak szörnyű balesetek, több varázsló is odaveszett kísérletezés közben. Egyet meg
is mutattak az akkor még csak varázslóinas Zangarnak – így hívták sámánunkat –, aki a látvány
hatására megfogadta: sohasem folyamodik ehhez a módszerhez. Ám most tudta, eljött a pillanat,
amikor nem habozhat, hiszen a törzs léte függ tőle. Senkit nem avatott be terveibe. A varázsital
egész éjjel a tűzön rotyogott, reggel pedig az idős varázsló fogott egy fakupát és belemerítette az
opálos folyadékba.

– Szellemek, segítsetek, hogy e bájital átadhassa nekem mindazokat a tulajdonságokat, amelyekre
szükségem van! –  kérte,  majd felhajtotta a kupa tartalmát.  Kilépett  a sátorból  és az erdő felé
irányította lépéseit. Tudta, a bájitalnak időre van szüksége, hogy hatni kezdjen, van ideje megkeresni
a megfelelő helyet.

A fák látták, hogy közeledik, ám mivel nem hordozott fegyvert és egyedül volt, nem riasztottak.
Zangar besétált az erdőbe, letelepedett egy tisztáson és várt. Hamarosan elnyomta az álom.

Másnap reggel a tisztáson sudár fenyő állt, úgy hajladozva a szélben, mintha mindig is ott élt
volna.

Teltek múltak a napok, és mivel az idős varázsló nem tért vissza, a törzs tagjai keresték egy ideig
– még az erdőt is felkutatták -, ám nyomát sem lelték. Az élelem tovább fogyott, közeledett a tél,
ezért a vadászok ismét felkerekedtek. Ám a fák ismét riadóztatták az állatokat – mit sem sejtve arról,
hogy kihallgatják őket. A fenyővé vált varázsló döbbenten hallgatta, amint a mellette álló tölgy egy
nyulat, a szomszédos nyírfa pedig egy őzet figyelmeztet.

-  Hát  ezért  nincs  élelmünk!  –  bosszankodott  a  bűbájos  -  Na várjatok  csak!  –  Egyik  ágával
kitapogatta a kis tömlőt, amelyet egy aprócska odúban rejtett el, és felszakította. Az ellenbájital
kifolyt, egészen le a gyökerekig, és a varázsló hosszú idő után végre visszanyerte emberi alakját.



Sietősen indult vissza falujába. Már tudta, mit kell tennie…

Két napig aludt egyfolytában, majd összehívta a törzs véneit és megtanácskozta velük a terveit.

– Nem hiszem, hogy helyes lenne… - csóválta a fejét az egyik aggastyán elgondolkodva.

– Beavatkozol a természet rendjébe. Ebből baj lehet.

– Mi baj lehet abból, ha a fák…

– Gondolj arra, ha minket, embereket ítélnének ilyen szörnyű büntetésre. Halál lenne a sorsunk,
hiszen  egyedül  senki  nem boldogulna… A  történelmünk  is  semmivé  lenne,  hisz  nem tudnánk
továbbadni meséinket gyermekeinknek.

– De így éhen halunk – vetette közbe egy hosszú szakállú öreg –, hiszen a vadászaink soha nem
járhatnak sikerrel.

– Talán tovább kellene költöznünk egy olyan helyre, ahol nincsenek fák. Nyílt síkságokra… - vette
védelmébe ismét az erdőt az elsőként felszólaló öreg.

- Te is tudod, hogy a síkságokat már mind elfoglalták a nagyobb létszámú és harciasabb törzsek.
Számunkra már csak itt maradt hely – sóhajtott a második vén, és erre már az első sem tudott mit
válaszolni, hiszen társának igaza volt.

A varázsló agyában mindeközben lázasan száguldottak a gondolatok – hiszen a fákat ő is szerette,
első haragja múltával ő sem akart nekik ártani –, keresve valami közbülső megoldást…

– Megvan! –  csapott  a homlokára pár pillanattal  később,  majd beszélni  kezdett.  Új  ötletétel
mindannyian lelkesen egyetértettek, hiszen tudták, ez az egyetlen megoldás arra, hogy mindenki jól
járjon.

Másnap hajnalban az erdő elsőként ébredező lényei megpillanthatták a fák felé igyekvő varázslót,
aki vállán bőrtarisznyát cipelt. Az öreg a már jól ismert tisztásra sietett, ahol elkezdte kirakosgatni a
harmatos fűre kellékeit, varázsszereit.

Vállára díszes bőrköpönyeget terített – amelyet még dédapja hagyományozott rá, aki szintén jeles
varázsló volt -, és hozzákezdett az előző éjszaka megbeszéltek végrehajtásához. A fák nem értették a
különös  nyelvet,  amelyet  az  öreg  használt,  de  valami  balsejtelem  kerítette  őket  hatalmába.
Szorongva  figyelték,  amint  furcsa  és  bonyolult  tánclépéseket  lejt,  és  közben  megállás  nélkül,
fennhangon kántál. Azután az egésznek hirtelen vége szakadt, az öreg lassan összeszedte a kellékeit
és távozott. Az erdő – mivel semmi különöset nem vett észre – megkönnyebbülten felsóhajtott…

Másnap reggel korán vadászcsapat indult útnak. A magányos fa annak rendje és módja szerint
továbbsuttogta az információt társainak, akik az állatokat próbálták riasztani…

Ám a nyulak, őzek, farkasok értetlenül néztek a lombjaikkal susogó, ágaikkal hajladozó fákra. Már
nem értették a fák szavait.

És akkor mindenki megértette, mi történt előző nap.

 

Az öreg diófa az ablak előtt nagyot sóhajtott, levelei elkeseredetten zizegtek, pedig a szellő sem
mozdult.



– Hát, így történt, hogy manapság már senki nem ért minket. Mindez egy átok miatt, mert segíteni
szerettünk volna. Pedig mi ismerjük a Föld egész történetét, ha ti emberek megértenétek bennünket,
sokat tanulhatnátok.

– De hát én értelek – csodálkozott Peti, aki teljesen megfeledkezett félelméről.

A diófa sejtelmesen mosolygott – már persze ahogyan egy fa mosolyogni tud.

– Nem akarlak megijeszteni,  de lehet,  hogy a varázsló leszármazottja vagy. Ők még értenek
bennünket.  A  kompromisszum ugyanis  abban  állt,  hogy  a  fák  egymással  mindig  tudnak  majd
kommunikálni – eredetileg teljes némaságra akart kárhoztatni minket az öreg -, és értett ő és utódai.
Így tudásunk fantasztikus tárháza nem megy veszendőbe.

– Varázsló, én? – nyílt tágra Peti szeme döbbenten.

– Nem igazi varázsló, persze, a bűbájosságod annyiban áll mindössze, hogy ha a szíveddel figyelsz,
képes vagy embert, állatot, növényt megérteni. De hidd el, ez sokkal több, mint amit az emberek
legtöbbje elmondhat magáról. Néha azt hiszem, még egymást sem értik… - csóválta lombját a diófa
értetlenül.

– Mesélsz nekem máskor is? – kérdezte Peti hatalmas ásítást elnyomva.

– Amikor csak akarod. Még rengeteg történetem van, és örülök, hogy veled megoszthatom őket!
Most aludj, és soha többé ne félj, én mindig itt leszek az ablak előtt és vigyázok rád, míg szeretnéd.

Az öreg fa boldog csendben tovább figyelte a kisfiút, amint az néhány pillanat múlva már mélyen
aludt a sötét szobában.



Mogorva angyalok (novella)
Korán van. A kőpad, amelyen fekszem, védett helyen van, így a csepergő eső nem áztat, de a

hideg minden irányból támad – a rongyos, koszos ruhák nem óvnak ellene és az újságpapír-matrac
sem igazán meleg – és a csontomba mar. Álmosan dörzsölöm a szemem piszkos kezemmel, ám ettől
még látom, hogy az emberek felgyorsított léptekkel sietnek el mellettem. Én is ezt tenném. Ápolatlan
vagyok – nincs hol tisztálkodnom –, szakállam hosszú – fagyban majdnem olyan jól véd, mint egy
meleg sál. Egy újabb nap. Összeszedem az újság lapjait, amelyeket előző nap egy kukából halásztam
elő, elolvastam, majd derékaljként a hideg kőpadra terítettem. Összeszedem, és a közeli szemetesbe
tömöm. Más tulajdonom nincs, lassú léptekkel indulok oda, ahol kéregetni szoktam. A belvárosból
már kitiltottak bennünket  –  rontjuk a  városképet,  mondták azok,  akik  fűtött  szobákban,  meleg
ágyakban  pihennek  éjjel,  bankszámlájukon  hónapról  hónapra  tetszetős  jövedelem  biztosítja
megélhetésüket;  és  akik  ettől  élet  és  halál  urainak  gondolják  magukat.

Talán tényleg azok. A város belső utcáin sok a járókelő, akad köztük pár olyan is, aki nem sajnál a
magamfajtától pár forintot. A külvárosokban, ahol szabadna kéregetnünk, nincs értelme álldogálni:
gyalogos embert alig látunk a panelok között és látszik rajtuk, őket sem veti fel a pénz.

Sok helyen próbálkoztam már. Piacok környékén, a helyi bevásárlóközpont előtt – régebben bent
ételmaradékot kéregettem, míg egy biztonsági őr ki nem lökött a hóba. Mert én tényleg csak enni és
melegedni szeretnék. A szereteten kívül pusztán ez hiányzik ahhoz, hogy boldog legyek: teli gyomor
és meleg, áldott meleg, amit csak az tud igazán értékelni, akinek kellett már hóban-fagyban, mínusz
tíz fokban a szabadban aludnia éjjel úgy, hogy szakállára, hajára jégcsapok dermedtek reggelre.

Előfordul, hogy ha nagy a hideg, beengednek az áruházba – az őrök között is van emberséges –, és
elnézik, ha udvariasan – hiába, a régi beidegződéseket a nyomor sem törli ki – meghagyott, kukába
szánt ételmaradékot kérek, nem bántanak.

Van, aki még azt is sajnálja. Van azonban másfajta ember is…

Tavaly egy pártól pizza-véget kértem, láttam, ki akarják dobni. A magas, markáns arcú férfi szó
nélkül állt fel és elment, hogy vegyen nekem egy nagy, mennyeien forró és friss szalámis szeletet.
Mint a gyakran vert kutya, akit hirtelen megszánnak és megajándékoznak egy darab húsos csonttal,
elvonultam kincsemmel a sarki, eldugott asztalhoz és úgy ettem meg, minden falatot kiélvezve, hogy
közben potyogtak a könnyeim. Ritkán sírok, általában akkor, ha ilyenfajta viselkedéssel találkozom.
A meghatottság könnyei ezek. Ha bántanak, belém rúgnak, már nem veszem zokon. Ezt érdemlem,
hallom óránként szinte: büdös csavargó, dolgozni nem akar, de a becsületes embert zaklatni azt igen!
Aztán megy a kocsmába piát venni.

Hát igen, az ital. Soha életemben nem ittam, míg az utcára nem kerültem. Nálam fordítva volt:
nem azért lettem csavargó, mert italoztam – azért italozom, mert így kell élnem. Hogy könnyebb
elviselni? Tulajdonképpen igen is meg nem is. A kábulat köde tényleg jótékony, de túl rövid ideig tart
túl  sok pénzért,  és az eszmélés sokkal szörnyűbb, mintha nem tépném ki magam a valóságból
néhány órára.

Változom, és ez megriaszt. Már nem félek attól, hogy odaálljak az emberek elé és azt mondjam:
kérem, segítsen pár forinttal – de az első, az bitang nehéz volt. Soha nem fogom elfelejteni. Akkor
még emberi külsőm volt, ha szegényes is, de tiszta. Ugyanennek az áruháznak a parkolójában történt:
alacsony, katonásan rövid hajú, szigorú tekintetű fiatal nő jött velem szemben. Nem, tőle nem –
gondoltam. Féltem tőle,  agresszívnak tűnt,  dühösnek az egész világra. De ő megérzett valamit.
Lassított, figyelt. Mellém ért. Megálltam. Elmotyogtam a kérésemet és már siettem volna tovább,



mikor utánam fordult…


