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35 éve lépett be ebbe az irodába
35 éve lépett be ebbe az irodába.

Az akkori igazgató azt mondta, hogy ilyen névvel és ilyen végzettséggel, egy nagyon stabil állást tud
ajánlani .
Így került az iktatóba.
35 éve írja minden levél bal sarkába akkurátusan azt, hogy a/a, majd lepecsételi, pontosan felében és
hosszában összehajtja, majd lefűzi az iktatókönyvbe.

Először sajnálták, hogy sánta, de kezdtek hozzászokni.
Az a tipikus " légynek se árt " típus volt.
Pontban fél nyolckor felvette a könyökvédőket és nekilátott nagyon fontos munkájának.
10 -kor a kis teakonyhában megette szendvicsét, tele töltötte a bögrét teával.
Azt a bögrét, ami még a nagypapáé volt és meisseni.
Stemplizett tovább délig.
Megebédelt és délután hazabicegett.

Egyik nap letette a bögrét íróasztalára, miközben munkások álmennyezetet szereltek az irodában.
Fentről a kalapács a nyakszirtjére esett és szerencsétlen módon lefejelte a bögrében lévő kiskanalat.
A meisseni szilánkokra tört.

A helyi kórházban műtötték meg a szemét.
Naponta kivonult mindenki az irodaházból.
Zsákszámra hozták neki a csokit, fügét, mandarint és egy bögrét is kapott.
Ami nem meisseni volt és nem a nagypapáé.

Természetesen nem tett feljelentést a munkások ellen.

Egy év múlva volt a felülvizsgálat.
Megállapították, hogy a rövidebb lába nem lett se rövidebb, se hosszabb.
A látása sem romlott a bal szemén, de nem is javult.

Ma 35 éve ,hogy itt van és megint kapott egy papírt, mint évekkel ezelőtt.
Kapott egy nagyon furcsa levelet, amelyben felszólították, hogy jelenjen meg felülvizsgálaton az
irodaház emeleti dísztermében, reggel 8 órakor.

Belépett.

A hosszú asztalnál elegáns urak. Előttük névjegykártya.
Rektor, dékán, tanszékvezető, professzor....

- Ön dr. Hauzer Livius?
- Igen, kérem tisztelettel.

Cikázni kezdtek a hozzá intézett kérdések.

35 év után újra latinul és görögül idézett.
Érvelt, alátámasztott, magyarázott.
Hangja betöltötte a termet. Szavai és gondolatai lepkeként szárnyaltak a néma teremben.
Másfél óra múlva az előkelőségek gratuláltak és forrón szorítottak vele kezet.



Mindenki ünnepelt és tapsolt.

Hazafelé bicegve megvett minden újságot, mert nem értett semmit.
Otthon leült kedvenc fotelébe.
Rövidebb lábát feltette egy zsámolyra és böngészni kezdte a lapokat.
..és villámként csapott bele a felismerés..

Azt sem tudták, hogy ő a filozófia doktora !
35 éven keresztül mindenki egy sánta senkinek képzelte.
35 éven keresztül mindenki röhögte a libegős járását és neki most kellett megvédenie a doktorátusát
.
Most kellett bizonyosságot tennie, hogy nem csalt, nem lopott és nem hazudott.
A kopott fotelben nyomta el az undor, a keserűség és az álom.

Reggel pontosan érkezett az iktatóban, ahol az asztalán egy cetli várta:

Tisztelt dr. Hauzer Livius!
Szeretettel várjuk a díszteremben.

Lassan összeszedte személyes dolgait, belepakolta a táskájába és felsántikált az emeletre.

Ott volt minden fontos és kevésbé fontos ember.
Tömött zsúrkocsik mindenhol.
Roskadozó asztalok, rajtuk virágcsokrok.

Az igazgató szívélyes kézfogással és nagy öleléssel várta.

- Kedves barátom!
35 éve hűséges dolgozója az Iktatónak és az egész cégnek.
Ezennel kinevezem osztályvezetőnek.

A sánta és félvak, a könyökvédőket és a kapott bögrét letette az asztal sarkára.
Megigazította szemüvegét és nagyon halkan beszélni kezdett.

- Köszönöm a megtisztelő ajánlatot és a bizalmat, de nem élnék vele.
Már évek óta hív az unokaöcsém, hogy látogassam meg.
Úgy döntöttem, hogy elutazom hozzá.
Kanadába.

Felvette táskáját és elindult…

- és ott is akarok meghalni…

Görnyedt háttal végig bicegett a termen, nyitva hagyva maga után a díszterem ajtaját.

Jó éjszakát!

 



Cserépkályha Úr
 

60 éve áll ugyanezen a helyen. Egy emberöltő. Látott születést és halált, sikert és bukást. Előtte
vetkőztek és öltöztek, fogadalmat tettek, amit megszegtek. Látott felemelkedést és csődöt. Részese
volt fényes vacsoráknak és kis lábasos paprikás krumpliknak. Előtte pezsgőt ittak kristálypohárból és
hideg vizet bádogbögréből. Terítettek Meissenivel és babliszt tányérokkal. Úszott a velencei csillár
fényében  és  látta  a  soványka  gyertya  utolsó  sercegését  is.  Hallott  halálhörgést,  gyerekkacajt,
szerelmes suttogásokat, zsarolást és rágalmakat.

Benne  elhalt  minden.  Szerződés,  okirat,  katonai  behívó  parancs,  felmondás,  búcsúlevél.  Őt
kikerülték,  tisztelték,  simogatták,  lehányták  és  nekitámaszkodtak.  60  éve  mondta  rá  az  akkori
tulajdonos,  hogy  neki  lelke  van.  Igen,  neki  lelke  van.  Ő  érez.  Ellenállhatatlan  vágyat  és
leküzdhetetlen szerelmet a vele szemben álló, rátarti kredenc kisasszony iránt.

Összeszedte minden bátorságát és egy holdfényes éjszakán, mikor a többiek már mélyen aludtak,
volt mersze elmondani. Kicsit esetlenre, kicsit félszegre sikeredett ez a vallomás, de őszinte volt. A
lila  kredenc kisasszony szóra se méltatta.  De cserépkályha úr nem adta fel.  Másnap éjjel  már
határozottabban  és  összeszedettebben  mondta  el,  hogy  mit  érez.  Tudtára  adta  kredenc
kisasszonynak,  hogy a  tűz,  ami  benne ég,  az  őérette  van.  Belőle  kiáradó melegével  öleli  át  a
kisasszonyt nap mint nap. Nagy sokára, egy éjjel, kredenc kisasszony válaszra méltatta.

- Cserépkályha úr, én őszintén értékelem a maga vallomását, de gyakorolhatna némi önkritikát.
Kecses vagyok, értékes és egyedi De maga? Esetlen, nagydarab, behemót és valljuk, be, hogy füstös
és büdös. Az én szívem a velem szemben álló velencei tükörért dobog, akiben látom magam. Akiben
csillognak a metszett  poharaim, faragott  gombjaim, kecses,  faragott  lábam. Benne fodrozódnak
habos csipkéim, ívelnek míves fiókjaim. Lássa be, hogy bennünket nem méterek, hanem fényévek
választanak el egymástól.

 

Ennek közel ötven éve.

Azóta nem szóltak egymáshoz.

Egy  tavaszi  reggel,  a  madárfüttyöt  fejszecsattogás,  fűrészsikítás,  idegen  emberek  harsány
kiabálása nyomta el.

A ház gazdát cserélt.

Az ódon cserepek lekerültek a  meghajlott  deszkákról.  A háromszárnyú ajtókat  és  ablakokat
tokostul vágták ki a vastag falakból és hasították kis darabokra, amelyeket cserépkályha úr égetett
porrá és hamuvá. Hasonló sorsra jutott a velencei tükör is. Kazalnyi, 60 éve ott szolgált tárgy került
ki az udvarra, s mindnek lelke volt. Mind emlékeket őrzött. Mind – mind mesélni tudott volna.

Már  csak  cserépkályha  úr  és  a  lila  kredenc  kisasszony  állt  az  étkezőben  némán.  Kredenc
kisasszonyból kiszedték a porcelánokat, a kristályokat, a vitrin fúvott üvegét . A fűrész vajként szelte
apró darabokra. Semmi nem maradt belőle, csak a faragott gombok és a lelke, amelyet azóta is őriz
cserépkályha úr.



Mert a tárgyaknak lelkük van.

 



A Gyilkos
Úgy indult ez a nap is, mint a többi.

A hatalmas hangár füstös üvegablakain igyekezett áthatolni néhány vidámabb napsugár. Az óriási
függő daru lepkeként emelte magasba az alatta álló vagonból a tonnányi alumínium tömböket és
centi pontossággal pakolta egymás tetejére a raklapokra. A futószalag suhanva görgette magával a
méterre vágott lemezeket, amiket két kar piskótaként göngyölített utána tekercsbe. A targoncák
kisebb és nagyobb kockákat vittek ide- oda. Juci az emeleti étkezőbe letörölte ultrás ronggyal az
asztalokat és termoszba töltötte az utolsó adag forró kávét is. A duda köszörült egy elegánsat a
torkán és mindenkivel tudatta, hogy kilenc óra. A targoncák megálltak épp úgy, mint a fekete daru a
levegőben.  A  görgők  is  lefékeztek,  hogy  20  perc  alatt  megbeszéljék  egymás  között  az  eddig
látottakat. Zuhogtak az acélbetétes bakancsok a vaslépcsőn, a védősapkák, szemüvegek és fülvédők
a fogasokra kerültek. A kis zárható szekrénykékből előkerült az elemózsiás szatyor.  Spriccelt  a
szódavíz automata. Bogáncs, azaz Juli mindenkinek tele töltötte csuprát feketével. Már tudta, hogy ki
issza tejjel, két cukorral, cukor nélkül, édeskével.

Bogáncsnak volt egy olyan tulajdonsága, hogy mindenkit tudott szeretni és persze őt is szerette
mindenki. A művezetőt kivéve, mert ő egy nagyon hideg és zárkózott ember volt. Szerette végül ő is
Bogáncsot, a maga módján, ami édes kevésnek bizonyult. Néha felharsant egy nevetés az egyik
asztalnál Parázs vita alakult ki a tegnapi meccs miatt is, de jobbára mindenki a kiürült csarnokot
nézte fentről, ahol a négy robot dolgozott. Azok nem voltak se éhesek, se szomjasak. Nem kértek
szabadságot. Nem újult ki a gyomorfekélyük. Nem kapta el őket a migrén. Lábukat nem törte fel az
acélbetétes. Az iszonyú zajtól nem romlott a hallásuk és a tüdejükben se telepedett le az alumínium
finom pora… Bólogattak némán, mint az olajkutak a tengerparton. Hosszú karokkal kinyúltak a
futószalagra  a  böhöm  nagy  teherautó  felnikért.  Beletekerték  a  csavarokat.  Betették  a  forró
kemencébe néhány percre, majd ugyanúgy kesztyű és védőruha nélkül ki is vették. Néhányat ütöttek
rá és visszarakták a kinti futószalagra.

Az étkezőben közben arról ment a vita, mit is kapjon Jozsó a pénteki legénybúcsún. Persze a
szombati esküvőre már megvolt az ajándék, no de a péntek! Az ám a nagynap. Az utolsó szabadon,
bilincsek nélkül Jozsó lépett be épp a mosdóból, elnevette magát és röviden, tömören,csak annyit
mondott: hülyék. Közben a duda újra megköszörülte torkát és érces hangon ordította, hogy: ennyi!
Az üres elemózsiások visszakerültek a kis szekrénykékbe. Bogáncs konstatálta, hogy a művezető rá
se nézett. Sőt! Senkise nézett rá.

Kiürült a fogas és újra dobogtak a vaslépcsők az acélbetétesek alatt. Megmozdult a daru. Surrant
a szalag a lemezekkel és a targoncák is megindultak, mint apró hangyák az olajos betonon. Jozsó épp
az egyik robot mellett ment el. Bakancsa megcsúszott egy forgácson és a védősapkája beesett a
ketrecen belülre. Kinyitotta a ketrec ajtaját és benyúlt a sapkáért. A robot pont akkor fordult arra.
Mivel Jozsó pont abban a magasságban volt, mint a felnik, a robot felemelte a fiút és iszonyú erővel
tette a vasbakra. Beletekerte a csavarokat.

Az ordítás elnyomott minden zajt, zörejt, surrogást. A vér belepett mindent.

A művezető eszét vesztve rohant a főkapcsolóhoz.

Pillanatok alatt ért oda a mentő.

Késő.



28 éves volt.

Gyilkost, a robotot hosszú időre kivették a termelésből. Mindenki tudta, hogy az csak egy gép.
Nem oka és okozója semminek. De mégis. Az emlékek. Mert az ember lélegzik, érez és fáj. Idővel
minden begyógyul, de a hegek…a hegek örökre megmaradnak.

 



Recept
A Las Piedras törzs főnöke, Omàmiwinini Koampo receptjét osztanám meg az olvasókkal.

HAMU SAPIENS TÁL VETETLEN ÁGYON

 

Vegyünk egy buszjegyet, lehetőleg légkondicionált járműre Visontáig.

Felhívnám figyelmüket, hogy előtte jelentkezzünk be a helyi telepvezetőnél, mert 4 nagy testű
Rotweilerrel sétálgat.

Mikor ez megvan, megérkezésünkkor bátran közelítsük meg az egyik lignittelepet, amelynek fedő
homokrétegében  nagyméretű  faopálokat  találunk.  Szimatszatyrunkat  pakoljuk  tele  ezekkel  a
dögnehéz kövekkel.

Menjünk ki a buszmegállóba, óvatosan tegyük le a hátizsákunkat és az esélytelenek nyugalmával
várjuk a buszt.

Hadd ne mondjam, hogy senkinek ne jusson eszébe rágyújtani,  mert rohadt sokba fog neki
kerülni.

Hazaérvén,  keressünk egy  tisztást  kertünkben.  Ha nincs  kertünk,  akkor  egy  elhagyatottabb
tisztáson, ha az sincs, akkor menjünk be a templomkertbe. Ha templom sincs, akkor gondolkodj el,
hogy minek vagy egyáltalán a világon!

Odakészítünk néhány marék szalmát, vékonyabb bőrcsíkot, apró nyúlszőrt, majd kellő áhitattal
térdeljünk le, s a szatyorból kivett két darab kővel, igyekezzünk a szalmát lángra lobbantani.

Megjegyzem járatlanoknak, hogy ez lesz majd a szalmaláng.


