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12 év élőholtság
 

Te rólad van szó. Rólad, aki iskolába jár, tanul, él, szeret, remél és nem hisz. Bejársz egy nagy
intézménybe. Tele van ez az intézmény ablakokkal, de csak azért, hogy ki lehessen szellőztetni. Tele
van tudálékos asszonyokkal és dilettáns korodbeliekkel. Dilettánsak, és azok is maradnak. Te is ilyen
vagy:  dilettáns.  Feltéve  ha  nem dobta  rád  Atlasz  az  égboltot  születésed  óta  már.  Addig  csak
mászkálsz az intézménybe.
Vonszolod magad; a zsarnokság gagyogva, ragyogva nyújt feléd kesztyűs kezet.
Csak te vagy és a zsonglőrök a cirkuszban, rózsadombi nyakkendőkkel.
Csengetnek. Bemész a futurizmus státusszimbólumán túlra, a tanterembe. Itt jóllehet te vagy az első,
aki helyet foglal. Pedig a fentiek is kaphattak volna helyet, például a 101-es okítóteremben, de nem
így diktálta  le  a  történelem önmagát.  Tanultál,  tehát  most  már tudod,  hogy a trigonometrikus
egyenleteket hogyan kell alkalmazni, mit jelent a négyzetes úttörvény, mi az anapesztus, hogyan
törik meg a fény az űrben. Ezeket tudni jó, de tanulni őrjítő. Nem veszed észre, hogy nem te vagy a
hibás. Holt költőkről tanulsz, a gondolataikról, az értekezéseikről és azok tollbamondott, előírt és
elvárt  értelmezéséről.  Minderről  persze a nyugosztalt  papírvetők nem tudtak szegények.  Sebaj,
legalább olvasol  valami fenségeset  is.  Mert  Raszkolnyikov összeomlásánál  semmi sem képez ki
jobban bennünket a kékfény kísértésére. Tudom, dilettáns vagyok én is, és elfelejtem, hogy az ő
története lélektani és ezt sok elvetemült definiálatlan kijelentéssel el is mondják, azokból tudom,
mert ez az egyetlen, amit észreveszek. Nincs műveltség, mellyel mindez jól bemagolható! De ne félj,
értem én, hisz most mondtam el. Egy cipőben ballagunk. Semmi baj! Nézz oda: ott egy szép leány.
Ragyog a haja a szőkeségtől, lobogtatja a köröző érdekeltség megfigyelésétől, s a lemezén, melyet
épp lejátszani készül csak úgy vájja a dobhártyákat celebséggel. Ez nem a te párod lesz. Ő itt él,
veled egy bolygón, de egy picit arrébb. Nem húzhatom ki neked tussal, mert az manapság sohasem
szárad; sőt, inkább kiszárad; utazáskor beletalálsz, elporladsz örökre! Keresd meg...de várj, várj még.
Még nem fejezted be a szolgálatot. Még 12 év, és foglalkozhatsz a magad bajával. Jó hír viszont,
hogy ebből már csak másfél van hátra. Elhiszem, hogy diszkomfortos az ellátás. Csitt! Csitt! Ne sírj,
főleg ne az én vállamon; nem én vagyok, aki helyre hoz mindent. Mit is tehetnél...megvan! Lázadj!
Lázadj mint Graham Greene gyermekei! Felületesség, ez kell, hogy kormányozzon! Gyorsan, gyújtsd
fel  a  menzát,  kályházd  be  a  tanárt.  Minek  az?  Ipari  hulladék,  a  táplálkozó  énünk,  a  hamis
immunanyag megpróbáltatásaink ellen! És igen; visszakérdezik százszor is. Érettséginek nevezték el.
Szeretik  az  iróniát.  Szeretik,  mikor  a  szalagavatókon  koccintáskor  ennek  a  valótlanságára
hörpintgetnek.

Hazamész.  Vége  a  napnak.  Végre,  jaj  de  jó,  egy  kissé  elanyátlanodni...önszemélyt  kereső
detektívnek lenni. Az égő jövendőképzőt a tűzoltókra hagyni...Igen. Én vagyok a jelen utódja. És
hatalmam van minden tudomány felett. De az élet én maradok, s többé nem marad áhítatott rágalom.
Az enyém lesz, amint a hüvelyből kicsempésznek, amint a szájammal nem halandzsákat tátogok, s
amint  a  mellső  lábammal  parketta  helyett  tárgyakba kapaszkodok.  Nincs  többé élőholtság egy
tucatnyi tavaszra. Nincs több dilettáns, csak mi; szabadok. Ezek volnánk. Almafa, ugye te eddig is
megengedted volna, hogy szakítsak rólad egyet, ugye? Csak a parkőr hagyott itt önzően koldulni. Így.
Ez nem az alma íze. Ez a faltalan világ íze. Úgy ám. Ma még az. És holnap is az marad sokunk
számára...mert helyesen döntöttünk te és én, kik mindig is egyek voltunk. Minden olyan csodás. Még.
De holnap is talán láthatom a cellám ablakából. Kaparjátok a nevemet a padomba. Hadd legyenek
büszkék. Az okuk megvan rá. Most viszont mégis úgy érzem, haza kell mennem. A sikátorokban
megyek, ott talán nem kapnak el. Indulok is...

 



A néma menyasszony
 

A leghátrahagyottabb országutakon csak a legélettelenebb emberek találkoznak. Testbe burkolt
lidércek, melyek önmaguk árnyékai.  Nincs bennük semmi virtus vagy céltudat.  Csak a víztiszta
temperamentum. S pediglen, ha itt sikerül kettőnek összetalálkozni, akkor Fortuna valamit eléggé
szélsőséges  módszerekkel  készül  összekotyvasztani.  A  ráncolódó  kerékszőnyeg  küszöbén
napmelengette  kopárság  fogadta  macsó  bájcsevejjel  a  legfáradtabbakat.  A  szőnyeg  közepén  a
felezővonal a szemmel kivehető mérföldköveknél megfogyatkozott, s egyenes tartásáról is már régen
megfeledkezett. A távolban egy élettel ezelőtt kolonizált fogadó, garázsban összebarkácsolt cégére
fél  testével  már a tengerszintet  tapintgatta.  Az ablakok folyton–folyvást,  tehetetlenül  huzatosak
voltak. A távolból – mivel nem lehet másra fókuszálni – könnyedén kirajzolódott az atkák fészkelte
bárpult, s mögötte szalutált egy barakknyi örökérvényű frissítő. Az egész kócerájban egyetlen egy
emberileg értékelhető tény foglalt helyet: a tulajdonos. Ő, aki már évek óta nem törődik semmivel.
Csak  élősködik,  az  italoknak  és  a  környéken  garázdálkodó  bölényeknek  hála.  Körbejárásaikor
összegyűjti  a  homokfedte  szipókákat,  legyen  az  szivar  vagy  cigaretta.  Ifjonc  délutánonként
szippantja el  őket.  Ami a gyújtást illeti,  a legősemberesebb megoldásokra kellett  rávetemednie.
Eközben rengeteget gondol arra, hogy két lábra álljon, elinduljon valamerre és civilizációt találjon,
de aztán eszébe jut, hogy milyen kevés élelme is van ahhoz. Túl sok ideje várja az alkalmat, amikor
végre stoppolhat. Innét ered a mérhetetlen lelkesedés, ami rátört, mihelyt egy szokásos délutánon
lassan közelgő színváltozások indultak türemkedésnek a bábozódó országút távolában. Egy ballagó
menyasszony volt, összevérezett orcákkal. Csak a lába mozgott, a többi része merev maradt. Ahogy a
bártulaj felé közeledett – aki mint tudjuk a sivárságban csücsülve dohányzott – egyre olvashatóbbá
vált róla, hogy ő sem tart sehova.
– Elvegyelek? – kérdezte szerény sajnálattal a bártulaj. De az ara hulla maradt.
– Elvennélek! – jött a nyomatékosítás, de reakció sehol.
– Van élelem és életvitel! Csak társaság nincs, de én annak jó volnék – ez volt az utolsó szava. A
menyegző ugyanolyan maradt, mint eddig. Csak a szeme változott. De már annak a nyelvét sem
lehetett érteni...



A diplomamunka

A  bálteremben  rokokó  óriáscsillárok  függeszkedtek.  A  szög  már  forgott  tengelyén,  de  még
bátorkodott.  Körkézfogásba kezdett a soknemzetű meghívottság, s nevükhöz illően elfoglalták a
kijelölt helyüket. A házigazda türelmetlen volt, ezért nem várt a nyitóbeszéddel a nyugalom beálltáig.
Motyogva olvasta fel fejéből hangosan, s csak egy–két egyéniségnek.
– Hölgyeim is Uraim! Köszöntöm önöket a mérnöki kar végzőseinek bankettjén! Mint azt láthatják, a
tányérok mellett egy–egy rövidital található. Nos, a jó hangulat érdekében ez a belépő.
Fel is hörpintették hát egyetértően, habár jóllehet akadtak olyanok, akik a mindenféle allergiás
tünetek vagy az önfeláldozó szervük élettelenítése miatt forgatták ujjperceik közt oly kriminálisan az
alkoholos  talpas  poharakat.  Kiváló  alkalomként  röpködött  a  felek  között  az  éj;  az  elköltözött
rokonság, a rég elfelejtett barátok túlnyomórészt visszaidézték a régi idők idilljét. Általánosan ekkor
tör fel bennünk a kellemesen arcmosó álomvilágunk elmúlt generációja. A sok fiatal láttán talán nem
is  kellett  erőlködve  visszaképzelni.  A  plafonon  tapétaszerűen  terült  el  egy  görgősín.  Erősen
furcsállták  is  a  jelenlévők,  hiszen  egyáltalán  nem passzolt  a  korabeli  stílushoz  és  nem adott
elismerendő  dizájnképeket  a  mennyei  villanyégőknek  sem,  melyek  között  nagyvonalúan
kacskaringósodott. A tükörfalakon így már nem mutatott jól a sem a duplikált népesség, sem az
ugyanennyivel szaporodott fénycitadellák.
Rohampincérek  kezdtek  ostromolni  az  előételekkel.  Arany  léjű  csontleves,  semmi  egzotikus.  A
zuglóbelűek kérdés nélkül magukévá tették, a gasztrosznobok a körülményeket diktálták noteszbe
szóbeszédmentesen, az ítélőbizottságot is felébresztették a nyelvükön egy kiadós megégetéssel, s
akik úgy próbáltak gyanútlanok maradni, hogy sebesen túl akartak esni a kontrázásokon, azok –
önkívületükben – kanállal és levessel írtak. A csattanó evőeszközök a helyi vakolat lekaparására
emlékeztettek. Még mindig nem történt semmi. És ez folyt már két órája. A kettő és feledikben
azonban  vitatkozásként  kirajzolódott  harsányságok  bukkantak  fel  a  köznép  pletykazörejét
kettéhasítva.  Ez  elég sovány ideig  tartott.  Ezután két  fiatal  szaladt  be a  bálterem személyzeti
bejáratán. A mozgásuk alapján épp most burkolóztak valamiféle gyanú árnyékába. Egy magas és egy
azzal egy egész fejjel alacsonyabb végzős srác volt. Annyira szigorú volt a tekintetük, mint egy naiv
diktátornak.  A  magasabbik  tompa hanglejtéseivel  kiporszívózta  a  torkát,  majd  mély,  karcos  és
határozott kisugárzással kezdett neki.
– Jó estét, hölgyeim és uraim! Az én nevem Clark Martinet Porter, ő a társam, Winston Miles, és
azért vagyunk most itt,  hogy feltegyünk önöknek egy kérdést: nincs már elegük a sok jelzőből,
melyek különbözőek és  emberekre használjuk? –  A tömeg erősen megtorpant,  s  az  egymáshoz
tartozók összenéztek. – Nem volna egyszerűbb egymásért élni, ha csak véghez vinnénk, teljesítenénk
és mindemellett  boldogan,  a  mai  jogoknak és törvényeknek megfelelően élnénk? –  A közönség
egytizede félve bólogatni kezdett. – Na látják! Egyszerű mint a pinty. Mindenki keresztény, nem
ismerjük  a  bőrszíneket,  csak  a  művészi  és  a  biológiai  festékeket,  a  zenét,  a  dallamokat,  a
hangszereket, de nem a műfajokat? A gravitációt, a fizikai jelenségeket...de nem annak tudományát?
Ezért alkottunk meg valamit, ami mindent kiegyenesít, ami minden értelmezést és elméletet egy
nevezőre egyenlít. Hölgyek és urak, lássatok csodát! Bemutatjuk... – Ajtó nyílik, a függő görgősín
rezonálni kezd. – ...A gondolkodót!
A terembe toppant egy tekintélyesre festett robotgép. Egy piciny, recés görgővel függeszkedett.
Teste  filmvetítőből  összetákolt,  karjai  több  ponton  behajló,  apró,  törékeny  vaslemezkékből
összefaragottak,  kezei  két  fogójú  kampóból  összeszögeltek.  A  szalagforgató,  amely  mintegy
forgótáras traumatróp helyezkedett el, mint a robot válla.
A felcsodálkozás hangos hulláma végigsöpört a termen.
– Ez az a robot – folytatta Porter –, amelyik képes a hibákat elkerülni. Ez az a gép, amelyre mindig
lehet számítani. A Gondolkodó, ami csak a tettre ösztönöz, de annak kérdésére nem. Egy egész város
lakozik benne, egy új teremtő! Csak utasít, kifogást nem ismer! Csak mutogat, de szóval szólni nem



mer! Ő a mi új jövőnk. És kedves egybegyűltek, ma szemtanúi lesznek neki – a robot hátoldalán egy
kar foglalt helyet. Arra várt, hogy meghúzzák. Porter pedig időszerűnek érezte a jövő elhozását.
Megrántotta hát. S lám, a mozdulat magára vall: szikravihar, s fényjáték. Kísértetiesen szállta meg a
szoba légkörét.
Miután a bűvölet elmúlt, a gépezet szeme pislákolásnak indult.
– Gondolkodó.....gondolatra kész – gépeli le auditíven eszmefuttatását. Porter magyarázásba fogott.
– Még nincs gondolati bevitel a merevlemezén. Ezt a lépést különleges módon...

Ekkor azonban a gondolkodó lehullajtott egy torinói leplet:

–  1  talált  gondolat  az  adatbázisban.  Cím:  Melanie  Miles.  Lejátszás  folyamatban...  –  a
hangfelvételen elsőként Winston szólalt meg. Társa már ekkor kieresedett.
– Melaine Miles audionapló, 4. bejegyzés. Kéretik elsajátítani. Lejátszás indul.

Winston, drágám! Kérlek, menj el ma este valahová vacsorázni a srácokkal; későn érek haza. Mr.
Galloway szeretné, ha bent maradnék helyettesíteni. Csak egy pár fakultatív óra; nem tart túl sokáig.
Ja, és képzeld; találkoztam Will bácsival. Azt mondja, újabban megint horgászik. Elkértem a számát,
ha esetleg szeretnél majd vele menni. Szeretlek, szia!

 

Ezután még három bejegyzés hangzott el. Ugyanolyan hangvételűek voltak. Az utolsót leszámítva.
Az ugyanis három pisztolylövéssel,  s egy halálhörgéssel ért véget. Porterben annyira masszívan
összesűrűsödött a düh, hogy Winstonnak ment.
Vállába kapaszkodott, s fülébe súgta: – Látom értelmileg fogyatékos vagy.
Azt mondtam, hogy kussolsz, amíg nem végzünk. – ezután elhallgatott. Winston sem szólt semmit.
Lágyan, véleménytelenül körbepásztázták az embereket.
–  Most  ott  fogjuk  folytatni,  ahol  abbahagytuk  –  súgta  tovább  Porter  –  ezután  pedig  szépen
hátramegyünk elintézni, amit megbeszéltünk – ezután frusztrált színjátékkal fordult vissza a többiek
felé. Kínosan nevetett is egy keveset. – látják milyen okos? Már a legelső kísérleti adatokon is így
elkezd filozofálni. De nekünk most nem erre van szükségünk. Gondolkodó, töröld a felvitt adatokat! –
halk szalagtekeredés szűrődött ki a robot házából. Lecsendesedés után egy szóval jelzett:
–  Minden adat  eltávolítva.  Várakozás  új  adatra...  –  Porter  elégedett  arccal  kezdte  dörzsölni  a
tenyerét. – Remek! Most maguk jönnek – egy elől álló színesbőrűre mutatott.
– Maga! Jöjjön fel ide! Bátran! – a megilletődött vendég örömmel fogadta a segítőszándékot. Hamar
fel is pattant a színpadra. Ilyenkor azt várná mindenki, hogy show–elemként hangosan elmondatják
az áldozattal a kívánságokat. Egyfajta utolsó szóként. Ezért is tűnhetett ijesztőnek a látvány, ahogy
Porter a fülébe kezdte mondani:
– Kezdje el neki mondani, milyen világgal lenne békében! – majd félrevonult. A vendég néhány
pillanatig még néma volt. Végül egy mértéktelen nyeléssel kieresztette minden bátorságát.
–  H...hé...Gondolkodó!  Az...az  az  igazság,  hogy....hogy  a  családom...elhagyott.  Tudom,  nem
érted....nem érted milyen magányosnak lenni...  – könnyes szemekkel monologizált tovább – ...de
elárulom...elárulom,  hogy  ettől  fojtogatnak.  Bárhová  mész...mindenhol  csak  idegenek.  Egyikük
sincs....egy  falkában.  Csak....léteznek.  És  még ezt  is  kihasználják.  Önfeledt  szórakozásra.  Csak
osztogatják  a  pénzt  ingyen.  A  legjobb  tőzsde....az  egész  földkerekségen.  Egyetlen  látomás
kell...mindenből  egynek szabad lennie.  Hát  nem egyszerű?  –  a  fiú  ekkor  már  minden bánatos
testnedvet kiömlesztett, s még azóta sem maradt abba – Meg tudnád ezt tenni? – A Gondolkodó csak
függeszkedett. Nem tudni, hogy él-e. Csak egy sípszóval jelzi a benne érett megvilágosodást.
– Azonosítás...nacionalizmus.
–  Hogy? –  hördült  fel  Porter  –  mégis  mit  jelentsen ez? –  őrjítően pillantott  társára –  Nem jó,
Gondolkodó. Nem jó! Formálj újat!



– Hibás információ: A Gondolkodó.
– Tudod te jól, hogy neveznek! Formáld ki az úr utópiáját! Mérlegelj! Koncentrálj!
– Utópia feldolgozva. Név: liberalizmus – egy nő szólal fel a tömegtől – hallgass rám, Gondolkodó!
Hozz el egy egységes világot!
– Negatív. Nem mérlegelhető.
– Tedd már végre, az Istenért, amit mondanak! – üvöltözte Winston. De ekkor a Gondolkodó nem
tudott végszóval támadni. Szeppenten szemébe nézett, s női hangon beszélt:
– Te vagy az, drágám?
– Oké, Winston – kiáltotta Porter miközben a pisztolytáskájában motoszkált – ennyi szolgálatot elég
volt teljesítenie – rácélzott. Társa tiltakozó tenyerekkel próbált nyugtatóhatást kelteni.
– Nagy hibát követ el, Porter.
– Ó, igen? Azok után, hogy a saját feleségét reinkarnálta? Így csak magának van vesztenivalója.
Tőlem lopott el mindent. És most én visszaszerzem – nem kért több szót; rántott egyet a ravaszon. És
ez a rántás végleg a földre kényszerítette Winstont.
– Vége az illúziónak, Platón! Most pedig tegyél meg mindent népedért! – A robot nem mozdult. Ez
pedig miden bűnöző számára bosszantó – azonnal teljesítesz, Gépagy! – de a türelem tovább kellett,
hogy  haldokoljon  benne  –  ne  bújtasd  a  szellemiséged!  Úgyis  kikényszerítjük  belőled!  –  Az
egyetemistát beterítette a literes verejték, s megfélemlítette az ideges lihegés – Engedelmeskedj
vagy megöllek! Én alkottalak! Én is pusztítalak el! Nekünk nem lesz kevesebb, csak nekik!
– Tedd, amit mondanak, te luddistáknak való! –

röhögte egy pajkos úriember
– Megőrült? Ez mindannyiunk pusz-
tulásához vezet! – válaszolta egy stresszesebb
– Rohadékoknak áll a világ! Ő csak kicseréli nekünk az ólt! – kuncogta valaki – Jobb volna hálásnak
lenni.
– A rohadékok igenis elfogadottak!
– Persze! Csak éppen elvették tőlem a lábamat!
– csatlakozott a háborúhoz egy falábú öregember.
– Nem akarom, hogy tömegemberként nőjön fel a kislányom! –aggodalmaskodott egy friss anya
– A tudósra nem figyel senki? Emberi lélek van benne!
Még javában dördültek el az intenzív csapások. De a Gondolkodó közbelépett – Küldetés nem vált be.
Okozat, a teremtő. Új titulusán szabotőr – és ezt mint filozófus jelentette, s nem mint szerető feleség.
Porter a magasba repül, nyakán két nagy erejű kampó feszül. A masina szemében ott építi szállását a
gyűlölet, s harag: ,,Átok fejedre minden disszertáció, Clark Martinet Porter! Átok fejedre minden
jótékony ima, s máglya kezére mindenkinek, ki érte önzőn és önzetlen ártalmatlant cselekedett! Égj
el Lucifer tüze alatt, nyársalódj szénültig Brutus pálcáján. Perzselődjön el lelked, s vele minden
emlék, minden apró gondolat!" Négy kampóujj, bizony, az agyáig behatolt! Jól megintézte, hogy ne
legyen benne semmi fénylő nesz. Tipródnia kellett a robot szemében most mindannak, mi egy új
világ kapuja felé vezetett. És ez a szem egyszer csak magába fordult. Nincs mit tenni: kikapcsolta
önmagát. A görbe sínről lepottyant, jobbkarja ki–, látcsöve betört. A fekete fiú pánikrohamban sietett
mellé.
– Ne hagyj el minket! Te vagy az utolsó reménység!
– A fenéket utolsó! Ott van még a Jóisten! Mármint, az igazi, úgy értem!
– Hazaviszem! Megjavítom! – ajánlotta egy autószerelő
– Na, még az kéne csak, te vérlázító!
– Én vele tartok! – mondta valaki a halovány
fények alatt, a szerelőre mutatva
– Kell nekünk az új kor!
– Nekünk pedig nem kell pusztulás! – szólott az anya. És ez volt a hadüzenet utolsó sora. Ezután már
csak vérek és könnyek írták alá; öklökkel, tenyerekkel, evőeszközökkel, s az új Messiást ráncigáló



kezekkel  szentesítették.  Talán  még  a  mai  napig  szentesítik....ha  azóta  a  régészek  el  nem
könyvelték...



Hiroszaki
 

Az  iskola  elé  rohant  a  sok  kisgyermek.  A  napközis  nevelő  alig  bírta  tartani  a  kezüket.  A
kubizmusból szabadult autó egy megterhelt platót táncoltatott a marcangolt, kátyús úton. Az a sok
tepertő rajta csuklani kezdett. Ám hamar gyermekkézbe kerültek, még mielőtt az autó a helyére
állhatott volna. A sofőr nagylelkűen terelgetett mindenkit az áruhoz, mely ebek harmincadjára jutott,
mint egy dús legelő. Az iskolába ment ebédelni. – Mindenki csak egyet vegyen, osszuk el másokkal! –
mondta a tanárnő.

A harsány szabadtéri lakomát tanakodva figyelték a laktanya vakablakai. Félkörösen épült, így
minden  szomszéd  könnyen  észrevette  a  másikat  a  reggeli  műszak  kezdetekor  és  köszöntek
egymásnak. Meg amúgy is, ki akarja látni egy zsákutca végét?

Ebéd után mindenki tejet ivott. Úgy tartja a mondás, hogy strammossá lesz tőle a váz. Féktelenül
kortyoltak, a poharak tartalma már nem is volt.

Egy idős néni árul zöldséget, gyümölcsöt kedvesen, olcsón. Az almák erőtől pirultak, a paprikák
megfelelően gyűrődtek erre meg amarra, az ananász pedig nem idevalósi volt. Tehenészruhában
került eléje a helyi arató. Tegnap a tanyáján tejet nyert a baromfiból, az asszonya is kesztyűs kézzel
ment dolgozni. Nem volt nekik idejük olyan pitiáner szükségletekre, mint az átöltözés. Gardróbjuk is
csak azért volt, hogy ne törjön meg a feng shui.

Az úr két kiló almát vett. A zacskójába gyömöszölte, mely már párnaszerűen telt volt a zabtól.
Nadrágzsebét a néni felé riszálta, hogy az önelégülten kivegye az árura valót belőle. Kedvesen
búcsúztak el egymástól, bár az asszony hangja mintha hamis lett volna.

Mindenki  a  munkahelyén és  az  iskolában volt  már.  Csak a  szobanövények és  a  háziállatok
maradtak otthon. Meg az anyák, akiknek nemrég gyümölcsözött a méhe.

A  hivatalnokok  pedig  pakolták  a  kartondobozokat  tonnaszámra.  Családi  autókba,  költöztető
teherszállítókba és egy limuzinba. Utóbbinak semmit sem lehetett a belteréből látni kívülről.

A polgármester hátul ült,  középen. Vállai mellett pókerarcú testőrök. Szerepjátéknak tűnt az
egész, anyakomplexusú, testvéri szeretetnek, mely hármójuk közt létezett. Ők nem így képzelik el, de
ha ismernék az elképzelést, nem tagadnák le.

A két testőr intelmet kapott a fülére, hogy indítsák el a sofőr mai munkaidejét. Már hajnali hét
óta itt teketóriázott. Nem reggelizett – amit határozottan hiányolt –, nem vitte iskolába kölykeit.
Mindent a munkáért. Megforgatta a kulcsot a műszerfal nyílásában, s máris útjára bocsátotta a
dieselt, mint a szív a vért.

A feltűnés nem volt akadály. Itt most a hadsereg határidejétől kellett menekülni. Sok hivatalnok
kelt most útra négykeréken. Ők voltak a libasor közepén. A szomszéd városba tartottak.

A városfő megcsipogtatta a minisztert,  aki  telefonon értesítette a tábornokot.  Három percet
kértek tőle.

A nevelő éppen a nagyszámok törvényét krétázta fel. A padok mögött minden ablak nyitott volt a
tudásra.  Aztán  egy  vörös  leányzó  elbőgte  magát.  Aggódva  jött  is  a  kérdés,  hogy  mi  a  baj.



Szófogadóan vallotta, hogy az anyjával rivalkodott a reggeli tojásrántotta rágcsálásakor. Így küldték
iskolába. Az elnyomó gondolkodás kalauzolta vissza beléje az élményt.

A zöldséges néni torkán akadt a szilvamag. Hiába szóltak neki, hogy ne kapkodjon az ebéddel,
úgyse jár elszalaszthatatlan alkalom az utcán ekkortájt. Meg lehet azt a húsos légombócot enni
higgadtan is. A szívmasszázs ismét nem okozott csalódást, de azért hordágyra tették, beszállították.

Asztalra  rakta  zamatosságtól  hízott  nejlonját  az  arató.  Palára  filcezte,  hogy  ezt  kell  enni
uzsonnára.

Aztán hirtelen nagy eső esett.  Nagy árnyéka volt.  Akkora,  hogy még a házőrző kutyákat is
visszakergette odújukba. Végül összezsugorodott. A másik pillanatban már a fákat savazta, az iskola
vályogfalát sorvasztotta. Kacsalába nőtt az egész épületnek. Nem élvezték, akik benne voltak. Még a
tanár is úgy próbált nyugalmat teremteni, hogy közben megbolondult benne az ábrándvilág. Nem
kapott levegőt, és mire kapott volna, már nem jutott. Amit pedig már körötte kifújtak szuszt, már túl
késő volt az orrcimpákkal elkapni.

Valami mássá mállottak át a gerendák. Ő csak riadtan várta, hogy mi történik, oldalra fektetett
fejjel. Pislogni sem mert. Egyszerre úgy érezte, a karja olvadásnak indul. Nem a hőség volt az oka.
Tényleg nem látta többé a karját. Nem akarta látni azt a csonkot, ami most ahelyett lóg ott.

De a nyavalya az egész testét mintha hóvá bontotta volna. Többet nem is látták. Úgy olvadt el az
egész  község,  mint  egy  földnyi  hóember.  Csak  a  munka,  az  elmondatlan  szavak,  a  szurkáló
lelkiismeret, sok-sok apró és tüneményes, immár jövőtlen ügy - ez maradt ott.

A pilóta pedig alázattal jelentette be a bomba telitalálatát. A tábornok pedig táviratban számolt el
a miniszternek. Keresztet többé nem vetett, a temetésekre sem ment el. Ahhoz túl bátortalan volt.

Másnap a községért felelős kormány kapitulált a háborúból. Helyeselték a döntést. A község
pedig egy hamvadó,  mindennapi  csoda lett.  És mint  tudjuk,  ezeket  hamar el  szokták felejteni.
Könnyedén lankadnak az elvek minden szívben.

Így felejtettük el Hirosimát és Nagaszakit is.



A molylepke
 

Tárt karokkal fogadta az érkezőket a konyhaajtó. Anya és apa ételt készítettek iskolai túlórából
érkezett fiuknak. Arról mesélt, miként veszett össze egy Rubina nevű lánnyal egy döglött aktán. Ők
csak bólogattak és szerettek volna egyetérteni.

Kopasztó víz csordogált a mosogatóba, ahol egy ponton a zománc már megkopott. A nedves
rongyok rácuppantak a  csapra.  Anya száraz kendőbe dörzsölte  a  kezét.  Nyitott  ablakon,  tiszta
hangzással adtak hírt széncinegék a nyíló kékségről.

Mégis az udvarról sunnyogott be ez a makacs. Köztudott, hogy a molylepkék részegek, mert
képtelenek légvonalban röpülni, így ha kondenzcsíkot húzna, mindenfelé transzverzálódna.


