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I – Kígyózó sors

"Úgy hozta a sors, hogy kígyónak születtem" - sóhajtott fel a laposkúszás fejedelme. Miért

nem tudok kegyes lenni rágcsafogú, bájosan ciporgó, vihánc táncot járó, cincogva esdeklő

kis lényekhez, mondd, főúrnőm, úrnőm fője!? Mi lehet oka annak, hogy ilyen szívtelennek



teremttettem? Ízét  miért  nem érzem,  hogyha már  így  esett,  hogy  vagyok,  aki  vagyok,

étkeimnek? Hisz ízetlen tréfa ez Tőled,  kedvesem! Én nem tudok bőrömből kibújni,  ha

mégis, akkor annak vedlés a vége. -  Hagyj már aludni! -  ocsúdott fel álmából a rémes

asszony. - Elnézést, csak azt álmodtam, hogy függetlenedtem tőled. - És mióta beszélsz

álmodban? - Mióta fejedre nőttem. - Eddig nem hallottam. - Mert a többiek itt mellettem

horkoltak, míg vedlési apnoéjuk volt, ám meggyógyították őket fejtetveid. Mindegy is, jó éjt!

- Jó éjszakát - majd ledőlt Medúza. Erre a kígyó gondolt egyet, majd kihurcolta testét a

fejből.  "Hogy erre eddig nem gondoltam" -  majd vígan továbbkúszott,  önfeledt árnyéka

osonó csíkot húzott maga után. Sajnos pár vásott perc múlva egyre gyengült, akár minden

erejét a sárga gömbből nyerő Föld - Napja nélkül. Egykor öltögetve tapogató nyelve úgy

lógott, mint véletlen szaunába került, majd ott ragadt kutyának. Hamarosan egy egeret vélt

érzékelni.  A  rágcsáló  kiröhögte,  majd a  kígyó útközben lehullott  bőrét  magára öltötte.

Tetszelegve pördült egyet, majd elszaladt. "Jobb lett volna, ha úrnőmön maradok, és nem

pattanok ki fejéből" - sopánkodott a kúszómászó.

Ekkor jött egy hintó, a kígyó észre is vette, de ereje már kevés volt. Minden igyekezete

ellenére alig bírt mozdulni: földbe gyökerezett a... vagyis földbe gyökerezett az, ami maga a

láb. Halk koppanás, döccenés hangja, és ki is terült az egykor medúza fején élő, egeret evő,

ízt nem érző, majd ezeken sajnálkozó, álmában beszélő állat. Pallasz Athéné, az öszvérhajtó

azonnal megállt, s elborzadt tette láttán. - Baleset volt - szólt odaföntről Zeusz, az a főisten,

aki egy vadállat. Persze, egyetlen kivételezettje legjobban szeretett gyermeke volt, bölcs



Athéné. - De akkor is, ez a lelkiismeretem szövetét szaggatja. - De hát köd van! - Szegény

pára!  Meg kell  mentenem!  -  azzal  sziréneket  hívott  csettintéssel,  hogy  azok  főnixeket

kérleljenek az újjáélesztésre. Mert Hellászban bizony túl kevés volt a gyógyító, Zeusz még a

főnixadót  is  bevezette,  háborogtak  is  erre  az  Olimposz  alatt  serénykedő  halandók.

Meglepően hamar és minden ellenállást nélkülözve jöttek a segítők, így sikerült visszahozni

az életbe a kígyót.

Lassan, lomhán kúszott tovább, miután köszönetet mondott Pallasznak és a többieknek.

Hamar erőre kapott, megdöbbentő sebességgel, így még szinte duzzadt is az életkedvtől,

már-már kevély is lett, így hát ösztönein nem felülemelkedve, hamar bekapott egy egeret.

Ahogy szunyókált másnap a porban, messziről valami irgalmatlan zaj vert visszhangot; éles,

csikorgó  hang és  megmagyarázhatatlan  eredetű  neszek  váltották  egymást.  Nagyothalló

barátunk jobbára csak a rezgéseket észlelte. Kíváncsi "testtartásban" kémlelte a külvilágot,

majd állat rándítva visszafeküdt. Amint visszatért volna az alváshoz, egy iszonyatos dologra

lett figyelmes. Olyan dologra, aminek súlya olyan számottevő, amitől a visszaút szó a nincs

szörpjét kortyolja. Nem volt választása.

II - A „Z” betű átka

A kígyó képzeletében fejét vakargatta, és egyre súlyosabb kövek zúdultak rá lassan dobogó

szívére. Hogy mit látott? Nos, egy hatalmas, ködbe gyúló, szétterülő dombon a következő

felirat volt megtekinthető: "HUSZONEGYEDIK SZÁZAD". Se egy kedves szó, se üdvözlet,



csak így, szikáran, mintha az álmaiban látott távoli városka, Gegrecen két idősík közötti

szellemiségét vélte volna felfedezni, ahol is a vendégek szeretete annyival volt alacsonyabb

fokú  az  öszvérek  szereteténél,  akár  pajkoskodva  ugrándozó  bolhák  távolsága  az

istenbogártól. Márvány éjek patyolat álmai sem szólhattak volna szebben, mint amennyivel

kivételesebb élete volt eddig az előrevetíthető kornál. Lám-lám, az idő kereke nemcsak a

legendákban pörög gyorsan, néha megeshet, hogy egyik pillanatban itt, másikban hopp,

máris ott vagyunk, egy másik életbeli évadban. De a halandók világában is ekképp működik:

csak a külső körülmény változik, az acélmag nem degradálódik csak úgy műanyaggá, és ez

az acélmag épp az ember. * Talán megérzés volt, talán csak a mindig félelmetes ismeretlent

kísérő  balsejtelem  beigazolódott  rettegése,  de  amint  vette  a  kíváncsiságból  rügyező

bátorságot,  s  közelebb  kúszott  a  betűket  végigtapogatni  idegen  kultúrák  szavait  nem

beszélő nyelvével, az egyik betű - pontosabban a "Z"- ráesett. Azonnal elájult, csak feküdt ott

sápadtan,  aléltan,  akár  gyönyörűségtől  lemerült  energiaakkumulátor.  Pegasus,  e  fehér

szárnyas paripa épp ebédjét fogyasztotta - természetesen a levegőben. Pácolt füvet evett,

mert már megcsömörlött felesége, Pegacer általános főztjétől, a rántott unikornisszarvtól.

Hiába, haladni kell a korral, és az égi konyha szeretettel várja - akár mosogatásra is - a

pegazurakat is.

 

Úgy látszik, a kígyó egyszerre volt Pandora és Fortuna szülötte, vagyis szerencsésebben



fogalmazva épp a szerencsétlenségében rejlett szerencséje, így történhetett meg, hogy a

Pacifi meglátta felülről - noha békésen szendergő, szimpla kígyónak vélte, nem tudhatta sem

különlegességét,  sem különösen nagy átkát.  Úgy hitte,  hogy mivel a "Z" betű esett  rá,

"Zzzz", szundít, minthogy az ábécé utolsó betűje és az éberség vége rejtetten összefügg. -

Mekkora  szőke  vagy,  kisapám!  -  szólt  oda  férjének Pegacer  -  Nem alszik,  hanem egy

betonból készült "Z" betű sújtott le rá! - Komolyan? - azzal a "férfi" nyerített egyet, majd

szórakozottan pislogott.- Hiába, mindig te voltál az ész a családban. - Cselekedj már, te

kótyagos félnótás! - Pedig egész értékűek a dalszerzeményeim - replikázott Pegasus, majd

látva, nem talált célba, fintorodott egyet, majd leszállt a kígyóhoz. Mikor meglátta, először

az undortól, majd a sajnálattól elfordította holtfehér fejét. Lassan leszállt hozzá "madárkája"

is,  és  a  kezében levő,  páctól  picit  zölden csepegő fakanalat  elejtette.  A látvány húsba

hökkenő volt.

III – Tényapó és Tépanyó

Ifjabb zöldszakállú  Tényapó sosem volt  töprengő küklopsz:  mindig a  kézzelfoghatót,  az

olykor határokba fagyó ésszerűt helyezte előtérbe. Ezért sem értette, hogy a TRTK, azaz a

Torz Racionálisok Torzsalkodó Klubja miért is változtatott egynémely helyesírási szabályon,

de ez maradjon csak a fiatal, zsenge nemzedék gondja - gondolta, majd hörpintett egyet

kedvenc italából, a borzkönnyből. Mindamellett ugyanis, hogy rendkívül reális típus volt,

idősebb zöldszakállú Tényapó halálát sosem tudta feldolgozni, de még együtt élni a tudattal

sem igazán.  Érzékeny  volt  ő  a  maga  módján,  de  ezt  sosem mutatta  küklopszcimborái



körében: különben küklopsziatlannak tartották volna. Ha viszont borzkönnyet ivott, saját

fájdalma cseppző lenyomata felszívódott, minthogy bánata is enyhült valamelyest.

Felesége, Tépanyó épp az ellenkezője volt: művészi vénája olykor más zöld színű szerek

elszívásával párosult, de remekül kiegészítették egymást. Támogatta őt, mikor hazatért a

Hatodik  Ragnarökről,  és  ami  megannyi  lelket  küldött  a  Valhallába.  Ugyanis  hatalmi

harcokból és mérhetetlen, megkérdőjelezhetetlen otrombaságból kifolyólag a szellem egyre

enyészett, csak a gőg, és a nagyság teljes hiánya maradt hátra. Mikor kitört a HR, rögtön

behívták,  s  legszebb  éveit  töltötte  ott,  de  ráktípusú  belpuha  külkeménysége

megakadályozta,  hogy  egyetlenegyszer  is  panaszolkodásra  adja  fejét.  A  legeszesebb

küklopszként gyakran csapta arcul furfangjával a bamba főnököket, akik főleg Fenrir, az

álságos farkas "emberei" közül kerültek ki.

A farkas mancsához túl sok vér tapadt ahhoz, hogy egyáltalán farkasszámba lehessen venni

őt. Pusztította ő az elfeket, a küklopszokat, de még a pegazusokat is - minden létezőt, akivel

fiatalkorában  összetűzésbe  került.  A  származási  hiba  nevezetű  érvelési  tévedés

következtében  kellett  halnia  a  szépnek,  a  sokszor  jónak,  és  a  néha  igaznak.

Száraz  tényeket  félreteendő,  nosztalgikus  érzelemvilágát  Tényapó  mégsem  a  csatákra

terjesztette  ki,  sokkal  inkább  arra  a  bizonyos  napra,  mikor  is  először  megpillantotta

Tépanyót. Bazsalygó volt, szórakozott és tökéletesen sugárzó. Épp Audhumlát fejte, hiszen

Tépanyó ápolóküklopsz volt,  mégpedig a legkiválóbb az egyszeműek között,  az esendő,



harcisebesült népségek körében pedig a legkedveltebb. Tényapó érzései hamar viszonzásra

találtak,  ugyanis  Tépanyó  rögtön  félrefejte  az  őstehenet,  mikor  meglátta  élete  párját,

szegény tehén bociszemekkel nézett le enyhén sérült tőgyeire, amivel később törpéket, és

egyéb lényeket is táplált ínséges időkben, s mindent keblére ölelő mentalitása miatt.

Tehát  visszatérve,  ahogy  Tépanyó  élt,  szöges  ellentétben  állt  későbbi  másik  fele

felfogásával, mégis kiegészítették egymást. Lila ködének eloszlatója volt ő, míg Tényapó

tanult felesége mellett egy kis bohémságot, és színes, sokrétű látásmódot.

A harcok óta sok dermesztő láva szétfolyt szerte a világban, de az emléke mégis élesen

hasított a Küklopszfejedelembe.

Ilyenkor gyakrabban is ivott borzkönnyet,  Tépanyó rá is szólt,  féltette férjét a túlzásba

viteltől, ugyanis bármely zöld-ségnél károsabb volt , de csak nagyobb mennyiségben.

-  Tedd már  le  azt,  teringettét!  Együtt  öregedtünk meg,  erről  mégsem tudtalak  sosem

leszoktatni!

- Te beszélsz, mennyit szívsz egy nap?!

- Tudod jól, a kettő összehasonlíthatatlan. Mivel az enyém erősebb, kevesebb adag is elég, a

tied viszont csalókán erőtlen, ha túliszod magad, végzetes is lehet!



- Tudod jól, hogy nosztalgiázom, és ilyenkor nem várt könnyek is feltörnek. A szememre

pedig vigyáznom kell, hiszen csak egy van belőle.

- Mint ahogy az életedből is - noha újjászülethetsz -mondta a misztikusabb fél - de az én

férjem, s nem mellesleg saját mostani magad csak egyszer lehetsz!

- Ne házsártoskodj, inkább rakd oda az alsómat mosni!

- Azt a bébikrokodiloktól nyüzsgő vacakot? Álmodj tovább! Add ide azt a...

- Neee...- azzal kiborult az üvegcse egész tartalma, le, a távoli földre. A küklopszok ugyanis -

főleg a fejedelmik- akár a tíz méteres magasságot is elérhetik.

- Mi az ott - hördült fel Tépanyó - egy kígyó, egyenesen Medúza főjéről?

- Honnan tudsz te ilyeneket?

- Én olvasni is szoktam.

- Rendben - vett mély levegőt a küklopszfi - leszek én a bölcsebb, mint mindig. Béküljünk ki!

- Még a látszólagos békés szándékoddal is csak bántasz.

- Jól van na, vicc volt.

- Hanem miért mozog olyan lomhán? Mi az a “HUSZONEGYEDIK SZÁAD” ? És egyáltalán -



mit keres szabadon?

- Gondolkodik ezen a fene - azzal vállat rándított és nyúlt a következő üvegcséért.

- Meg ne próbáld!

- Jól van, ismét bölcsebb leszek. Meg hát kezdek bódulni rendesen.

Azzal lefeküdtek.

A  kígyó  odalenn  halkan  mocorgott.  A  másik  fajbeli  házaspár,  Pegasus  és  Pegacer

értetlenkedve álltak az eset előtt. Mi ez a bűz?

És miért ébredt fel?

Képtelenek voltak összekapcsolni a kettőt.

Így hát bősz itatgatásba kezdtek, lázasan takarították fel a cseppeket - a kígyó szeme előtt

pedig egyre markánsabb ködfátyolnak tűnt a külvilág...

IV – Józanságcsenő cseppek

A kék és a piros, ami a lila homály színének alkotóelemeit képzi, hirtelen vált ketté a kígyó

tekintete előtt. Vibráltak a borzkönnycseppek, ezer színben lüktetve, s a zsongó dobogás,

melyet a fejében érzett, az idő múlásával nemhogy csökkent volna, hanem egyre kínzóbb



töviskötéllel szorongatta.


