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Minden jog fenntartva!

 

Lassan a fénybe lépek már,
csak boldogság mi reám vár.

Látom a mennyek kapuját,
elköszönök: viszlát, viszlát.

 

Síromon nefelejcs virít,
jaj, kérlek én, ne sírj, ne sírj.

Hiszen én már boldog vagyok,
fentről kémlelem a napot.

 



Marcus szemszöge
 

Prológus
 

Az élet érdekes játékot űz mindenkivel, ezt bizonyára minden embertársam jól tudja, ahogyan én
magam is.

Születünk – meghalunk. Ez utóbbi viszont egyáltalán nem mindegy, hogy mikor és miért történik.
Vannak,  akik  megünneplik  még a  százharminckettedik  születésnapjukat  is,  és  vannak  olyanok,
kiknek meg kell azért is küzdeni, hogy megéljék mosolyogva a harminckettediket. Ez lennék én.
Vagyis hát én, egy a sok ilyen közül.

Nem tudom, ki szereti az ilyen dolgok közepébe vágó kezdéseket, de én szeretek így mesélni,
persze,  nem  végig.  Csak  ismertetném  nagyjából,  hogy  hányadán  is  állunk,  és  aztán  én  is
természetesen szépen vissza fogok kanyarodni az elejére. Mert csak akkor fogjátok tudni, mi van
velem, ha nem csak ezt a sanyarú sorsot tudjátok, hanem azt is, hogy ki voltam, ki vagyok, s csak
eztán lesz könnyű megérteni, hogy hová tartok. Hát, persze, ugyanoda, mint mindenki, a halálba.
Csak majd én egy kicsit kevesebb ideig fogom járni ezt az életutat, sőt, ahogy majd megfigyelhetitek,
egyenesen loholok a kaszás karjaiba. És itt nem a pók barátomra gondolok, hanem a halálangyalra.
Jaj, a nők annyira szeretik azt a korbácsos gyilkost is angyalnak nevezni, akivel majd táncolnak még
egy utolsót. De, persze! De hagyjam is ezt a nézetet, s annak a kiforgatását, mert az én drága
Melissám is ezt az elvet vallja, amióta látta az Elisabeth című világhírű musicalt.

Szóval, én egy színész vagyok, már vagy tizennyolc éve – nem, nem is: már amióta az eszemet
tudom, annak készülök, az vagyok, nem is akarjuk években megfogalmazni -, a musical színpadok
koronázatlan királya, ahogy szokták mondani. Marcus Rowley, a barátoknak csak Marcus, Marc vagy
Marco.

Éltem az életem, talán még el is züllöttem időnként, voltak nők az életemben, de ahhoz mindig is
nagyon vigyáztam, hogy gyerek ne legyen az együttlétekből, mert az már azonnal kötöttségeket
jelentett volna. Vagy, miután otthagytam volna a csajt, azt hozta volna csak a fejemre, hogy fizessek
gyerektartást. Arra pedig gondolni sem tudtam, hogy ne a saját jóllétemre költsem az egyre több
nullától hízó fizetésemet.

Utóbb persze mindezt megbántam. Ugyanis bármennyire hajtottam magam, s vállaltam magamra
minél több fellépést és előadást, egyszerűen nem bírtam. Furán hangzik ez egy alig harminc éves, jó
kondiban lévő férfitől, igaz? Furán is hangozhatna, ha ez az illető nem tudna arról, hogy rákot
diagnosztizáltak nála – persze mentsen Isten attól, hogy ezt valaki is megtudja. Így valamikor nem is
jártam be orvoshoz, hogy ne tűnjön fel a környezetemnek, és minek tünedezek el olykor minden ok
nélkül – amint mondtam, nekik így jött volna le, mivel nem szándékoztam őket beavatni.

Szóval azzal a tudattal kezdtem el élni, hogy beteg vagyok. De igazából ezt nem is vettem fel,
minden ment tovább, mintha mi sem történt volna. Nem akartam azért depizni, hogy jaj, beteg
vagyok, jaj, meg fogok halni. Ilyenről magam sem akartam hallani egyáltalán, így elsiklottam inkább
a dolgok felett. Játszottam a színpadon, s ugyanezt tettem az élettel is, bár ez utóbbihoz egyre
nagyobb, egyre jobban kamatozó színészi tehetségre volt szükségem, mert éreztem, hogy egyre
jobban terjed bennem a kór, és minden erejével megpróbál felemészteni.



Aztán három dologhoz tudtam magam hasonlítani. Régi énem: liliom. A mostani: kankalin. És a
jövőm, hát: nefelejcs.

Csakhogy az én Melissám soha nem felejtsen el. Az én drága Lizám – mert én csak így szólítom,
egyszerűen, röviden, nem kell a formaság, hogy Melissa. A Liza az a becenév, amit én adtam neki, és
amit a saját nevénél is jobban szeret.

Édes kicsi kincsem ne felejtsél el soha, és vidd tovább az emlékemet, őrizd meg, és add tovább,
meséld el majd mindenkinek, hogy hogyan éltem, és miket tettem. Ne restelld elmondani a rossz
tetteimet is, hogy mindenki tanulhasson a hibáimból, és ne csak a jót lássák majd. Nem kell, hogy
elfogultak legyenek egy halottal.

Amikor megtudtam, hogy csak két évem van, akkor megfogadtam: ezt a két évet a legszebbé
fogom neked tenni. Nem kell tudnod, hogy beteg vagyok, nem kell, hogy ezzel a teherrel együtt élj.

Akkor lássuk is, hogyan telt életem utolsó két éve.

 

1. fejezet: Musical est
 

Szóval, az elején kezdve. Elkezdem mesélni, hogyan is ismertem meg Lizát. Vagyis, ő már sokkal
előbb ismert engem, mint én őt, mert én tartottam attól, hogy összetöröm a szívét. Persze, össze is
törtem, de, ez most lényegtelen. Vagyis nem az, de most másról akarok beszélni. Nem a tényekről,
hanem arról, hogy hogyan is történtek ezek a dolgok.

Ő egyszer csak belém szeretett. Aztán külső szemmel persze úgy tűnt, hogy nagyon ingadozó
lány, hiszen egyszer azt mondta szerelmes, egyszer meg azt, hogy csak barát akar lenni – hát ki tud
ezen elmenni? De nem jól értelmeztem. Ő minden egyes pillanatban az én érdekeimet leste, és azért
váltogatta a véleményét, hogy azt tegye, ami nekem éppen jó.

Akkor is már nagyon önzetlen volt,  rengeteg szép levelet kaptam tőle, amikről, hogy milyen
szépek és jók, csak utóbb tudtam meg, akkor el sem olvastam semmi ilyet, és nagyon csúnyán a
lelkébe gázoltam szegénynek, amit máig is bánok. Vagyis ma már bánok, ma, hogy rájöttem, milyen
kevés időm van már arra, hogy éljem az életemet.

-  Marc!  –  szólt  rám Colloredo.  Biztosan  már  megint  nagyon  elméláztam,  vagy  csak  ültem
magamba roskadva egy széken, bámulva a padlót. Mióta megtudtam, hogy beteg vagyok, ez sokszor
megtörtént. Hiszen legtöbb időmet arra fecséreltem el, hogy elmélkedjek azon, hogy mit kellett
volna tennem az életben – és ezzel ellenben miket tettem. Hát, fele se történt meg annak, aminek
meg kellett volna.

Kellett  volna gyermek,  hogy vele játszhassak,  hogy élhessem az életemet.  Mert  eddig,  amit
csináltam, ez nem élet volt. Még akkor azt hittem. De… ma már nem. Minden megváltozott, és már
egészen máshogy élem át a történéseket, minden máshogy hat rám, ahogy eddig, és már nem az
számít, ami eddig számított. Egy aprócska mozzanat, ó, hogy mennyit tud változtatni a lelkületen!

De már nincs mit tenni, és tudom, hogy két érték van az életemben, amit fel tudok sorakoztatni.
Az, hogy mégsem hibáztam így utólag akkorát, mert magam mellé fogadtam Lizát, és az, hogy
legalább egy barátot, Collorédót meg tudtam őrizni magam mellett az életem során, ha több embert



nem is.  És ha nem is  voltak olyan sokan,  akik az én oldalamon álltak,  Collorédóhoz bármikor
fordulhattam, ha szükségem volt egy megértő társra.

Ott lett volna persze a legnehezebb helyzetekben Liza is, de én ügyet sem vetettem rá. Ha már
megbecsülöm, akkor, amikor az első mindent megadó szavaival megjelenik, akkor talán már családos
apa lennék, és boldog. Igen, akkor lennék boldog, ha lenne minimum két gyerekem – ha több, az sem
lenne baj -, és velük játszhatnék, s eközben a felhők felett járnék több lépéssel. De erre már esélyem
sincs. Mert ugye az emberrel mindig az történik, amire a legkevésbé sem számít.

- LIZA! Gyere ide, és csinálj valamit a barátunkkal, mert ez mozdulni sem képes, pedig már
nagyban próbálnunk kellene. – kiabálta el magát Colloredo.

Ritkán volt velem ilyen türelmetlen, de persze ezen esetekre itt volt Melissa – az én Lizám -, és
bármilyen kábult állapotból fel tudott rázni.

Már hallottam is a kis tipegő lépteket, ahogy egyre közelednek felém.

- Nézd kicsi kincsem, tudom, hogy szeretsz magadban elmélyedni – vágta csípőre pici kezeit, s
bár nagyon aprók voltak,  mégis olyan kecses zongoraujjakkal rendelkeztek, hogy azt bármilyen
művész megirigyelhette volna -, de itt és most dolgoznod kell! Munka van! – rázta meg finoman a
vállaimat. Én meg csak elvigyorodtam, és a számhoz emeltem a két kezét, s lágy csókot leheltem
minden egyes ujjának hegyére.

Innentől  kezdve  már  mindenki  tudta,  hogy  üdvözöltem magam a  való  világban,  de  ennyire
visszazökkenni mindig csak Liza jelenlétében sikerült. Erre már Colloredo sem volt képes, pedig
amíg nem ismertem meg igazán Melissát,  addig  ennek a  tevékenységnek ő  volt  a  verhetetlen
mestere.

Liza persze, ahogy már említettem, nem tud a betegségemről, és nem is fog tudni. Azaz, majd.
Egyszer. Amikor már ott lesz az ideje, hogy fel sem tudok állni, s mozdulni nem fog menni. Akkor
majd megtudja, mi van velem, s mi volt, már nem is tudom mióta. Mert ez nem most kezdődött az
biztos. Akkor nem kezdődne már tanyát verni egyre több tájékon a testemben. De nem nyavalygok,
erős vagyok. Sosem voltam az a fajta ember, aki megijedt bármitől. Hát, igen, igen. Csak ez nem
bármi.

Hanem egy olyan betegség, amitől szabadulni nem lehet egykönnyen. Sőt, sehogy talán. Nekem
már nem, az orvos megmondta. És, hogy még minek tudnám nevezni a rákot? Egy csúnya féregnek,
ami belülről rág, és már azt sem tudom, hogy mim van meg, és mim nincsen, hiszen akármire
rákérdezek, az orvos csak húzza a száját, ebből tudom, semmi jó hír, nincs javulás, az állapotom
menthetetlen, a folyamat nem megállítható, nem fordítható vissza. Esetleg lassítható, így kaptam
még két évet. Nem valami sok.

Liza elment, mondta, majd este érkezik. Egy édes csókot adott nekem, ez fogja szolgáltatni az
erőt szerintem a mai estén. Amint a barátnőm eltűnt a kijárat csapóajtaja mögött, és láttuk elmenni a
villamos megálló felé, Colloredo barátom azonnal ott termett előttem, és elkezdett aggodalmaskodni.

- Haver, te ma tényleg fel akarsz lépni velünk? – kérdezte, és kételkedve mustrált.

- Persze, miért is kérded, nem tudom. – jelentettem ki makacsul. Persze éreztem én magamon,
hogy  nem  vagyok  éppen  a  helyzet  magaslatán,  de  annyira  sosem  rongyolódtam  le,  hogy  azt
mondjam, kész, vége, hazamegyek.

- Hogy nézel ki? – förmedt rám régi jó barátom.



- Hát, tudtommal, mint régen is. Kicsi vagyok, ami miatt annyira szerettek ugratni, de emellett
kék a szemem, Liza azt mondja, úgy világít, mint a türkiz, és világos barna a hajam. Kicsit tömzsi is
voltam, de az az idő már elmúlt. Szóval röviden ennyi. Na, mennyire ismerem magam? – imádtam
ironizálni, és bár nem voltam jól, mindig azt tanították, poénnal lehet legyőzni bármilyen ádáz kórt.
Tehát nem szakadtam bele a mélabúba.

- Istenem, Marc, olyan vagy, mint rég! – sóhajtott fel Colloredo, megfordult félig, de visszajött
hozzám, nem hagyott ott. Jó barát, sosem hagyott magamra, és ezért annyira tudtam tisztelni. Bár ő
volt talán Liza előtt az egyetlen, aki mellett hű szívvel ki tudtam állni, és nem hagytam magára, ha
bajban volt.

- Te is, Colloredo, te is. – motyogtam magam elé.

- Ja, ha zavarok, elmehetek. – habogta, de a mellettem lévő székre böktem.

- Ülj le, barátom, ülj csak le mellém. – mondtam, mire ő engedelmeskedett is, hiszen tudta, mikor
ilyen vagyok, mindig egy komoly beszélgetés következik. Hagyomány volt ez már köztünk, és az a
legszebb benne, hogy mindig számíthattunk egymásra. Talán ez az egyetlen érték, ami szükséges,
hogy meglegyen egy emberéletben, és én nem szalasztottam el.

- Ugye megint az? – kérdezte.

- Igen, barátom, az. – feleltem. – Te már tudod, és ez így van rendjén, de, fogalmazzunk úgy, hogy
lenne egy utolsó kívánságom. Hiszen neked sem volt állandó kapcsolatod, és most sincsen. Amikor
én elmegyek –  mert  nagy sajnálatomra ez  be  fog  következni  -,  fogadd magadhoz  Lizát!  Nagy
valószínűséggel azt fogja mantrázgatni, hogy ő ebbe belehal. De te nem hagyhatod, hogy meghaljon.
Mert akkor annyi szent visszajövök, és kinyírlak téged is, Colloredo, akármilyen jó barátok vagyunk!

- Értettem, Marcus. – felelte Colloredo, de egyáltalán nem érezte olyan jól magát, mint amilyen
hangulatot kifelé sugárzott. Hogy is érezhette volna jól magát? Hiszen ő egyike volt azon kevés
embernek, akik tudták, hogy nekem már alig van vissza két évem az életemből.


