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A HIÁNYZÓ EGÉSZ
Szeptember3, Hilda napja

Kedves M!

 

Jogában áll meglepődni vagy nem. Amint látja, épp írok önnek, ha hiszi, ha nem, ismeretlenül. A
miérten  nem kellene gondolkodni, mert talán nehezen jönne rá, nagyobb eséllyel rá sem jönne.
Később majd  kiderül  minden,  de  ne  legyen kíváncsi,  mert  megöregszik.  Vegyen mély  levegőt,
engedje ki! Adjon időt abból, ami van. Jól van kedves M? Menjen ki a napra, sétáljon és az ilang-ilang
illata úgy kövesse, mint lágy szellő a domb hajlatát, hunyja be egy pillanatra a szemét, és amit lát,
azt őrizze magában. Egy időre, örökre.

 

Tisztelettel AK

 

Szeptember 4 Rozália,operetthős
 

Kedves Ismeretlen AK 47 vagy nevezzük bárkinek, VL mint Virtuális Lovag!

 

 

Mi szél fújta ide, ahonnan még a madár is visszafordul nagy határozatlanságában? Filozófiai
értekezleteket tart a virtuálban ismeretlen potenciális rajongóknak?

 

Nem  hinném,  hogy  az  ilang-ilang  illata  sodorta  e  tájra,  ahol  most  pötyögtetem  beragadt
billentyűimet és még kevésbé hajlok arra a nemes gondolatra, miszerint arra dedikálta értékes
életét, hogy költői parabolákban írjon éjfél előtt pár perccel. Ismeretlenül és lazán. Rejtvényeket állít
fel, mit ne mondjak, megalakult az Anonymus Kódfejtők Egyesülete és kimaradtam volna belőle?

 

Levele  nem lep  meg,  hiszen  tele  a  világ  bolondokkal  és  jelentésekkel.  Valami  mégse  hagy
nyugodni, honnan tudja az ilang-ilangot?

Maradok továbbra is… Na, kije? Mondjuk satöbbije és lebegő rejtélyes múzsája vagy muzsikája,
így kicsinyítő képzősen vagy, ahogy tetszik.

 

 



Lady Turing

 

 

Szeptember 6, Zakariás napja
 

 

Lady Turing, a kódfejtők védőszentje az éjben!

 

 

Örvendetes  mennyire  szépen  fogócskázik  a  szavakkal,  szinte  szédülők  gondolatai  precízen
irányított cikázástól. Jó úton járok, semmi kétség.

Amikor azt hiszem megállapodtunk, ön már befordult egy másik sarkon. Annyit elárulhatok, hogy
a javára dolgozom. Óvni szeretném az elkerülhetetlentől.

 

Az ilang-ilang nem volt egy nehéz következtetés, a feje köré tekert sálra kell nézni a képen és
képzeletben beszívni az illatot. Ezeknek a pasztellszíneknek nem lehet más illatuk, talán egy kis
pézsma és cédrus, nagyon kevés jázmin és narancsvirág is csak épphogy.

 

De amiért válaszolt,  és megerőltette magát a cinizmusban, megérdemel egy reggeli virtuális
kávét. Friss pörkölésű etióp fekete, tejhabbal és vaníliás mandulás vajas keksszel, mely omlós, puha,
szájban olvadó. Mindez ezüst tárcán, vékony falú porcelán csészébe, ahogy szereti  édes Turing
asszony.

Ma eltúlozta a cédrust, vigyázzon vele!

 

 

Szépséges napot!

AK

 

 

 



Szeptember 7 Regina Coelli
 

 

Bátor, pótolhatatlan AK, mint AKárki!

 

 

A hipnózis nagymestere, a női lélek utolérhetetlen sarlatánja, legalább annyira otthon lebeg a
szavak közt,  mint  jómagam,  de az  is  lehet,  hogy többet  ült  a  szavak pókerasztalánál.  Leült  a
kényelmes kanapéra és kicsomagolta mézédes szavai kelengyéjét.

 

Finom a kávéja, de legközelebb pirítós sós maggal kérném, az édes íz elveszi, a kávé fanyarkás
zamatát, de a sós fokozza azt. Értendő?

Mondja csak, mit csinál ön szürke hétköznapjaiban, hogy ennyire ráér? Netán fizetett levélíró?
Minap olvastam a Murakami könyvében, hogy Tokióban az egyetemisták elmennek ehhez a bizonyos
céghez.  Levélíró  cég,  ide  jutatta  magát  ez  a  kreatív  világ.  Rendelésre  szerelmes  levelet  és
újszülöttnek végrendeletet. Bármit, csak hiánytalanul az illúzió látszatát keltse.

 

De talán nem én vagyok a tökéletes célpont, lehet mégis címet tévesztett, a mellettem lakó idős
néni várja unokája szépséges levelét úgy jó húsz éve, és valahogy mindig kimarad. Nem keltette fel
kíváncsiságát a misszió? A kávét azért köszönöm, jólesik még szürcsölőm, de irtó forró. Direkt?

Az nem a cédrus volt, hanem a verbéna, de egyszer megbocsátom. Többet ne forduljon elő!

 

 

Mirandolina Graziella Compostella Mirunha de Santos

 

 

 

Szeptember 11, tornyok és Teodóra császárnő
 

 

Kedves M., mint Mirandolina



 

 

 

Figyelek mindenre, sósan kapja ezentúl a narancslevet.

Majdnem eltalálta. Misszió. Nem Tokio, de Irak.

Orvos vagyok, katonaorvos.

Nem szoktam a szavakat gyakran használni,  nem a szavakkal dolgozom, magam sem tudom
hogyan kerültek ilyen közel  hozzám. Serendpity.  Amikor New Yorkban sétáltam, felnéztem egy
épület  feliratára,  ez  állt  ott:  Serendpity.  Olyan  sokszor  elgondolkodtam mit  is  jelent.  Vannak
lefordíthatatlan szavak, mint a saudade. Miért is ez jut eszembe…

 

Néha  meglátogatnak,  máskor  hűtlenkednek  a  szavak  Itt,  ahol  én  vagyok,  néha  kiürülnek,
eltűnnek,  megsemmisülnek.  Öntörvényű  eszközei  a  kifejezésmódnak.  Mint  mondtam,  Irak.
Háromszor a pokol és mennyország közé,  Hippokratész mindannyiszor bizonytalan követe.  Meg
aztán hobbiból műkincsrabló. de mivel szemtelen volt, ma nincs kávé. Gondolkodjék, hogy közelebb
kerüljön a megoldáshoz. Baklávát kap, mézes édeset, na nem lenyalni az ujjait titokban! Ugye ?

 

Ön mivel tölti napsütötte életét, ha már… Megyek, vár a kőműves munka: vág, benyúl, kivesz,
varr. Négy mozdulat az élet. Négy mechanikus mozdulat.

Hm, csak lenyalta közben…

 

 

dr. AK

 

 

Szeptember 12 Szűz Máriától szeretettel
 

 

Doktor és Műkincsrabló, kettő az egyben Úr!

 

 



Jaj, lelkem, úgy fáj a hátam egy ideje, na meg a vesém, és azt hiszem a lépem és a szüvemmel
sem állok jól, képzelje el, ver! Néha átver. Ki, be, szét, át, össze, vissza, meg, le, fel, neki, rá, a
gazdag magyar nyelv játékai.

 

Mégis kinek néz? Ad egy baklávát és áthelyez az átnevelő táborába?

Ha én beletrafáltam, ön elpuskázta, katonaorvos! Ha az lenne… Ma már lehetünk Brad Pittek
kötelezettség nélkül, nem és kor nem számit. Mátrixvilág, kérem alássan!

 

Azt  kérdi,  mit  csinálok?  Bűnőzöket  avatok  be  naponta  a  relativitáselmélet  rejtélyeibe,  a
párhuzamos  univerzumokba,  a  vágyak  grafikonjaiba,  a  newtoni  mechanika  és  kvantumfizika
csodálatos  tereibe.  Hát  ezzel  telnek  baklávás,  ilang-ilangos  napjaim,  képzelje  doktor  úr!
Nevelőintézet, zárt osztály. Remélem megnyugtattam. De hogyha nem sikerült volna, elmesélném
éjjeleim hátralevő részét. Amíg ön naponta piros vérrel keni be a kezét, én Tiziano vörös olajjal-
akrillal próbálom túlélni magam egy 50x70 cm-es vásznon, akár Caravaggio, persze temperáltabb
stílusban. Zenével és felejtéssel élek. Úgy kenődik el az a festék, mint könnyeim a megváltatlan világ
láttán.  Aztán  azon  gondolkodom,  lehet,  hogy  Isten  teremtett  egy  világot,  amiben  hitt.  Ha
beleavatkozna, akkor meginogna a hite, ha nem avatkozik bele, akkor mellétrafált. Mi marad ennek a
paradoxon gyártónak?

 

Gondolom levelem olvasása közben épp egy májat emel ki. Ne! Tegye vissza, az a tüdő!

Pár nap múlva elutazom. Látja én is hajthatatlan vagyok, nem találom azt a kék madarat sehol.
Pedig tudom, hogy ott van… Egyszer majd elmesélem a kék madár történetét.

Addig is, aközben is és azután is írjon a másiknak, egyiknek a sok közül, akiket szédít. Ő talán
mégis marad.

Örökké és azon is túl

 

 

Mandragóra Abramovics

Minszkből

éjjel és nappal közt valamikor, időzóna kérdése

 

 

 

 



 

 

Szeptember 17, Philo-Sophia
 

Kedves M., mint Ljudmilla!

 

 

Utazni a legjobb a világon. Hova megy bolygó hollandina? Én is hamarosan indulok, messze
földre, a perzselő szemek világába, a fájdalom és szépség földjére. Negyven fokba, katonaruhába egy
sátorban, kézzel műtök, puszta kézzel.  Világok tekintete egyetlen gyermek nézésében, akit nem
tudok megmenteni. Nincs visszaút. Nincs győzelem, nincs más helyette.

 

Oda megyek megint és megint…Úgy érzem magam, mint a sivatag őrzője, csak ez a sivatag
számomra az átmenet, élet és halál között.

Utazzon kislány, lebegjen, élvezze a hűs szellőt, a forró napsugarat, a csilingelő nevetéseket,
mindent és a mindenség árnyékát.

 

A tüdőt visszatettem. Igaza volt, jól van az ott. Kivettem a vesét

Valamit ki kellett, ez aranyszabály. Sebészi golden cut!

Hat hónap… és egy nap. Az utolsó.

 

Mondjon egy kívánságot, mielőtt elutazom, teljesítem.

Csak  a  kék  madarat  ne  kérje,  soha  sem láttam,  talán  elfelejtettem repülni,  és  ha  egyszer
meglátnám, nem tudnék utána szállni.

 

 

 

dr. AK

 

 



Szeptember 18, Diána, a vadászat istennője

 

Hm, hm…

 

Szépen írt, meghatóan, szinte összeszorul a szívem. Az a ritmuszavaros…

Már kezdtem napi kávémnak tekinteni sorait, valahogy, valami furcsa mágiával szabaddá lettek,
kiszabadították magukat az anyag fogságából, megváltoztatták jelentésüket a különös lebegők, és
most tűnik el, a csúcs előtt.

Milyen egy előjátékra redukált szappanopera doktor úr?

Libidóélet virtuális sóval fűszerezett könnyekkel.

Jaques  Brel:  Ne  me  quittes  pas,  jó  lesz  zenei  aláfestésnek?  Avagy  Noel  Harrison
hatvannyolcas Windmills of your mind?

Arra mindketten sírnánk, és hogyan mondaná anyánk, katonadolog? Nekem talán, na de ön…

Miért írunk mi egymásnak?

Ennyire egyedül vagyunk?

 

Ammanba megyek,  egyedül,  majdnem ingyen és üres kézzel,  ahogy szoktam. Egyetlen piros
táska, benne két bugyi, egy poló és a fényképezőgépem. Keresem a madaramat, amint mondtam. A
kék  madarat,  aki  vár  valahol,  és  ha  egyszer  megtalálom,  ha  egyszer  megtalál,  és  ott  leszünk
ugyanazon kék ég alatt, akkor tudom majd, hogy hazaérkeztem.

Mondja, nem fél? Mi lesz, ha utoljára megy el? Ha egy nem önnek célozott robbanószer mégis
életét oltja? Mi motiválja tettét? Azt állítja egy relativitáselmélettel foglalkozó fizikusunk, hogy ha
Jean  D’Arc-ot  nem égették  volna  el  a  máglyán  egész  történelmünk  megváltozik,  attól  az  egy
pillanattól, az ő halála egy sarkalatos pont volt az emberiség történetében.

 

Hát ezért lehet ön ott, hogy a térnek és időnek azon a pontján változtasson a megtörténhetőn?

Ja, igen, az ajándék. Tudja mit? Szeretnék öntől egy fotót, amit ön is szeret. Lehetőleg gyermek
legyen rajta és végtelenség.

Ássa el a Múzeumkertbe, jó mélyre, éjjel be kell ugrania, mert bezárják a kaput. Lehet kamera is
be van szerelve, de megoldja, Mosulhoz vagy Bahrain hoz képest csekélység. A legnagyobb fa tövébe
ássa el  óvatosan és  átéléssel,  minden mozdulatában legyen egy gondolat,  amit  elás.  Akár  egy
romantikus sírásó. Ritmikusan, szívhangra.

Megteszi?



 

Elmegy mielőtt megjött volna… Mind ilyenek, s még ilyenebbek. Halandók.

Hát ne forduljunk hátra! Induljunk két irányba, jó volt néha valahogy ez az intro, fene tudja mi
történt. Talán soha nem tudom meg. Nem a hogyannal van soha a hiba, hanem a miérttel, mert ez
lett volna az eredendő kérdése a legelső embernek is, de kinek tette volna fel…

Jószerencsét!

 

 

 

mint saudade

 

 

 

Szeptember 21 M, mint Máté evangéliuma
 

M. mint önmaga! Önszimmetriám!

 

 

Szeretnék valamit elmondani, amit eddig senkinek nem mondtam el az életben. Félek, Rózsaajkú!

De mondja, hogy is nézne ki egy majd kétméteres őrnagy hegymászó katonaorvos, aki fél?

Néha arra gondolok, hogyan festene, ha egy napon nem mások vére spriccelne szerteszét rajtam,
hanem a saját vérem?

Félek, de nem félhetek.

 

Ahol a halál van, ott én már nem vagyok. Tudja ki mondta ezt? Terentius.

Soha nem felejtem el a sok gyermek tekintetét, ahogyan hatalmas barna szemekkel rám néznek,
hiszik, hogy segítek, eltűnik a fájdalmuk és mindig vissza kell  térnem. Aztán egyszer már nem
megyek vissza. Múltkor, mikor utoljára ott voltam, valaki bement a vécére fegyver nélkül és elvágták
a torkát. Kegyetlen világ, ruhában alszom, ruhában kelek, fegyverrel élek éjjel-nappal, fegyverrel a
derekamon mentem az életet. Micsoda paradoxon!

 



Jordánia csodálatos hely, menjen el Vadi Rumba a sivatagba, Akkaba városában fürödjön egyet,
aztán Petrában hunyja be a szemét és gondoljon rám egy pillanatra, meg fogom érezni.

Vigyázzon magára Tündérhercegnő! Éljen itt és most! Hagyja azt a miértet. Éljen!

 

Látja, attól az ugrástól nem félek. Olyan Buster Keatonos mozdulattal fogom végrehajtani az
akciót,  megszeppent nagy szemek és esetlen magabiztosság, hehe. Hétvégén valamikor,  amikor
senki sincs a nagy fa tövénél, egy elegáns mozdulattal hajoljon le barokkosan, mintha elejtett volna
valamit. A rózsaillatú zsebkendőjét…Ott lesz a jel és alatta a kép.

Így a dolgok rendje. Van a dolgoknak rendje fizikusnő?:)

 

 

 

Szeretettel,

dr AK

 

 

Szeptember 23 Tekla, mint Margaritasz
 

 

Gyermekkorom örökké visszatérő rózsaszín ködje!


