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1.

 

Végre megjött a kávém.

Szeretem a fehér porcelánt.

Milyen figyelmesek, még külön tejszín is van, és cukor is.

 

A világ változik, de bizonyos dolgok ugyan olyanok maradnak. Van, mi felett telhetnek az

évek, századok, ha  kell,  ezredek vagy évmilliók, akkor sem változik meg. Az a valami, vagy

helyesbítsek, talán valaki – az emberek szemében: isten.

A szakadó esőbe kinéző öltönyös férfi lassan kavargatja a kávéját a kis kávézó egyik

asztalánál ülve. Megvillanó i‒padjára néz, majd felsóhajt és belekortyol a kávéba.

Minden egyes csodájára emlékszem. Sok van, miről az emberek nem is tudnak. Van,

amiről  csupán  találgatna,  és  akad,  mit  bőszen  tagadnak.Ilyen  volt  például  az  ember

teremtése.  Mikor  Ő  azt  mondja:  „teremtsünk  embert.”  Addig  csupán  voltunk.  “Saját

hasonlatosságunkra.” Ez azt is jelentette akkor, hogy vagyunk és örökké lenni is fogunk.

 

A férfi a kávéra néz, majd elmosolyodik.



 

Ki hinné, hogy az ember olyan, mint a kávé? Vigyázni kell, hogyan készítjük el. Mennyire

érett mikor learatod, mennyire pörkölöd, hogyan darálod, és mikor főzöd ki. Erős legyen?

Vagy gyenge? Selymes, aromás? Édes? Keserű? Vagy víz ízű?

A legrosszabb a víz ízű kávé.

 

Ez a világ így tökéletes. Akkor is, ha az embernek túlzott a fantáziája. De mi akartuk,

hogy ilyen legyen. Hogy felfedezze a világot, mit neki szántunk.Az egyedüli, ami mindent

képes elfelejttetni az emberrel, az az állati ösztöne. Mikor lelket adtunk a majomfajtának,

próbáltuk minél jobban különlegesre formálni. Ennek ellenére sokszor elveszti az ember a

lelkét.

 

 

Emlékszem a nagy bukásra… Egy kígyó idézte elő…

 

Mosolyodik el a férfi, majd újra kinéz az ablakon.

 

Egy kígyó? Érdekes jelképe a gonosznak, pedig csupán az ismeretlent testesíti meg.

Engem, személy szerint szórakoztat, mikor az emberek felsikoltanak egy kígyó láttán. De

ha tudnák, vagy talán elfogadnák végre, hogy az a hüllő jobban fél tőlük, más volna a világ.

Pedig  a  kígyó  erős  állat.  Évmilliók  óta  fennmaradt.  Túlélt  világokat,  járványokat,

viharokat,  embereket,  és  semmit  nem változott.  Ugyan úgy,  kúszik,  ugyan úgy  vedlik,

táplálkozik és pusztul el.

Mikor egy kígyó ki  kel,  a tojásból, már a nagyvilág vár rá. Senki és semmi nem mondja,

neki mit tegyen vagy mit ne. Nem tanítják vadászni, nem tanítják vedleni, sem életben

maradni…

A kígyó erős.



Érdekes, hogy az emberek pont vele jelképezik a Sátánt.

A férfi újra elmosolyodik, majd belekortyol a kávéjába.

A Sátán, Lucifer, Belzebub, Hadész, Helel Ben Shakar, a  kísértő, az árny, az ördög… óh,

és megannyi név, meg jelző, mit ragasztottak rá az idők során.

Pedig, csak az emberről van szó. A kíváncsiságról mi állandóan felbuggyan bennük. Ez a

kíváncsiság pedig a tudásszomjból fakad, mi keveredik ösztöneivel. Helel... ő...

Egy  időben,  az  Autista  emberre  azt  mondták  ördög  szállta.  Ugyan  ezt  mondták  a

hiperaktív, csintalan gyerekre is. Ha valaki hibákkal született, az az ördögtől volt. Pedig a

világ jól ki van találva. Minden tökéletesen működik, minden sejt, minden kis szikra.

De az ember fél a kígyótól. Fél a nem megszokottól és az ismeretlentől.

Annak  idején  okkal  ültettük  el  az  emberben  a  tudásszomjat.  Ha  mindentudóvá

teremettük volna, nem akarja felfedezni a világot. Nem születtek volna különböző növény és

állatnevek. Nem lettek volna fajok, sem generációk, népek és hatalmak.

Nem lett volna egy idő után semmi.

Az ember tehát fél az ismeretlentől. Ezért születtek a szörnyek.

 

A férfi megissza utolsó korty kávéját. Ujját emeli, hogy a pincérnő hozza a számlát.

 

A szörnyek… vicces mennyi  alakja van annak,  amitől  az ember fél.  Kétfejű lények,

szárnyasok, vicsorító éles fogakkal, szőrösek, erősek, óriásiak, gyorsak, van halálos patájuk,

erős bikaszarvuk… Ezt mind összegezték az évszázadok folyamán, majd megalkották a pokol

urát.

 

A férfi elmosolyodik, mikor a pincérnő hozza a számlát neki. Borravalót hagy. Feláll,

felveszi zakóját, táskájába beteszi i‒padját, majd elindul kifelé.

Mikor az ajtóba ér, kinyitja fekete ernyőjét, és elindul a mágnespályán haladó villamos

felé.



 

A kígyó alakú pokol ura, aki bűnbe vitte Évát… Pont egy nőt? Aki, Ádámot taszította

bűnbe? Erre csak mosolyogni tudok.

 

Felszáll, leül egy fiatal nővel szemben. A nőnek vastag könyv van a kezébe, szemüveggel

olvas, elmélyedve, mire a villamos elindul és ernyője eldől. Utána kapna ijedten, de a férfi

gyorsabb.

‒Elnézést  –  szólal  elvörösödve.  Előrehullik  szőke,  göndör  haja.  Finom,  elegáns

mozdulattal  teszi  füle  mögé.

‒Tessék – a férfi elmosolyodik, és a nő jobban elvörösödik, mikor elveszi a felé nyújtott

piros ernyőt. Kissé kétségbeesve keresi a sort, ahol abbamaradt olvasása.

 

Ó, a nő meg a kígyó. A sivatagi nomád népek kincse és szörnye. Az egyiket kívánja, a

másiktól retteg.

Nincs csodásabb érzés, mikor olvashatnak a nőről. Annak óvatlan, lassú reakcióiból, mi

mindent képes elárulni.

Tetszik‒e neki az illető férfi? Fél‒e tőle, tán megijedt vagy meglepődött? Hogyan reagál

egy érintésre? A férfi hangjára? A tekintetére?

Közben a nő is mérlegel. Mennyire erős az illető? Érett–e, hogy megtermékenyítse, hogy

megvédje?

Ezek, mind ösztönök.

A nagy „bukást” pedig az ösztönök váltották ki.

A  félelem  az  ismeretlentől,  az  erőszak,  mit  a  védelem  érdekében  alkalmaztak,  az

erőszak, mit a féltés és féltékenység váltott ki. Mit minden az ismeretlen, a másság, az új

idézett elő.

Néha azért zavar, hogy egyesek a régi emberek fantáziájába menekülve írt történeteit

képtelenek  jelképesen  értelmezni.  Szép  történetek,  mik  fennmaradtak,  szájról  szájra



terjedtek, csiszolódtak, majd valaki leírta őket.

 

A tudás fája…

 

Csak néz a férfi  az olvasó nőre, mikor váratlanul az feltekint  rá. Ahogy tekintettük

találkozik, a férfi elmosolyodik, s a nő vörös arccal visszamosolyog.

 

Ha lett volna olyan fa a világon, és a hőn‒hitt első emberpár evett volna róla, most talán

léteznie kéne egy nemzetnek, akik mindent tudnak.

Talán, vagy egyesek azt vallják: kihaltak a sumérokkal… De, nem látom érelmét a mai

napig sem, hogy az ember mindent tudjon…

 

A villamos megáll. Kinyílnak az ajtói, és leszállnak páran. A nő hajt egy lapot és hátradől.

A férfi megforgatja vizes ernyőjét, és mikor a nő újra tovább olvas, ránéz.

 

A törvények.

Az  ember  előszeretettel  fajtalankodik.  Szereti,  ha  valami  csak  az  övé,  és  ennek

érdekében képes volt, ha kellett a nő gyerekeit, férjét is megölni...

Egy idő után saját nemükhöz nem nyúltak, mert mikor a fiúból férfi lesz, erősen tud

visszaütni. A világ állandóan változik. A természet törvényei még sem: a gyengék csak az

erősek védelmében maradhatnak fenn.

Ó, a híres vezetők! Azok az erős férfiak, akik szerették lábuk alatt tudni mások fejét.

Azok,  akik  bátrak  voltak  szembeszállni  az  ismeretlennel,  mert  tudták,  megtanulták,

hallották, hogy az ismeretlen jobban fél tőlük.

Az egyetlen, mindennél hatalmasabbal mögöttük, pedig támadtak.

Ennek a hatalmasnak ezer és ezer neve volt az évmilliók folyamán. Volt már Zeusz, volt

Rá, Jehova, volt a természet ereje, ős anya, Allah, és tudnám még sorolni.



Pedig mind az Egyről szól: a szikráról, mi lánggá válik. Az Erőről, mi hajtja tovább és

tovább az embert. Róla, Rólunk szól.

Egyiptomtól kezdődően, sok féle hatalmak léteztek sok féle vezetőkkel. Kik többnyire,

99%‒ban  férfiak  voltak  persze.  Elvégre  ők  sokkal  erősebbek  a  nőknél.  Ők  sokkal

erőszakosabbak tudnak lenni, és az ő kezük képesek csontot törni.

Emlékszem mikor egy sivatagi nomád nép kicsúszott öregedő vezetőjük kezei közül.

Akkor születettek meg a parancsolatok. Egy olvasott, erős férfi kezei által, kit egy idegen

nép törvényei szerint nevelt egy nő, és kit egy másik, népe történeteivel altatott el.

Érdekes hogyan maradtak fenn egyes történetek… Hogyan vált a háborúban gyilkolt

emberek vére által vörössé a nagy folyó vize. Hogyan pusztított a hőség miatti éhínség, majd

az oszladozó hullák szennye ragályokat idézett elő…

Ó, sokszor elmosolyodom ezeken a történeteken.

Adjuk isteni hatalmat egy férfi kezébe… és a világ fizikai valósága teljesen eltörlődik.

A minden joghoz elsőbbséget élvező elsőszülötteket pedig adjuk a halál  angyalának

kezébe.

 

A villamos újra megáll, és egy részeg, fiatal férfi száll fel. A komolyan olvasó nő mellé ül,

majd elvigyorodik.

A  nő,  az  erős  alkohol  illatára  összehúzza  szemöldökét.  Jobban  az  ajtóválasztó

üvegfalához  húzódik.

 

A halál angyala, aki az Úr parancsára veszi el az elsőszülöttek életét… Miből persze

kivétel csak az elnyomott, rabszolgasorsba taszított nép volt, kinek jogaik a nullával voltak

egyenlők. Kik éheztek, nem kaptak elsőre sem ételt, sem tiszta vizet.

Emlékszem a parancsra mi elhagyta az akkori vezető száját. Bárány vérrel jelölt ajtók…

Az éjszaka leple alatt feketén villant a vér, mikor számolták a népet.

Számolták…



A számok, a szabályok, az összegek, hatványok, osztók, gyökök, integráltak, deriváltak…

mik a mai világban már kódokká váltak, egy nagy rendszer részei… az élet rendszeréé.

 

A részeg férfi felhorkan, majd megszagolja a nő ruháját. Az elsápad ijedtében.

‒De kérem!

Senki nem lép védelmére.

Az idegen egy másik férfira néz, aki megszólal, megfogva a részeg vállát.

‒Hagyja a hölgyet! Üljön át! –, majd körül néz, de nincs szabad hely. A részeg hangosan

szidja a férfit, aki elemeli róla kezét. A karika gyűrűje, még új, megvillan a kék fényben,

mire az idegen elmosolyodik.

 

A férfi védelmez. De főként csak saját tulajdonát.

 

A részeg újra a nő felé fordul. Ráteszi vizes kezét a nő lábára.

‒Nem játszunk egyet?

Az idegen mérgesen vonja össze kék szemeit. A nő nem mer megszólalni, csak könnyek

gyűlnek szemeibe, majd végre az idegen vele szemben feláll.

Erősen ragadja meg a részeg kabátjának gallérját, majd áthajítja a helyére.

‒Ott maradsz! –  parancsol rá erélyesen. Láthatóan megijedt, kezeit maga elé tartja,

majd összekuporg kabátjában.

A férfi nem ül le a nő mellé. Megáll az üres hely előtt, és megkapaszkodik a korlátba.

 

Ha mindenki értené a számok díszes világát, az ember végre rájönne a nagy titokra.

Az egyedüli, mire akkoriban nem gondoltak a csillagok voltak.

Bizony a sivatag nagy…

 



A nő felnéz végre a férfira, aki bátorítóan elmosolyodik.

 

A sivatag hatalmas…

Ami akkor biztos volt, csak a nép volt. Mely ott bolyongott a semmi közepén. A dűnék

vonultak, a vörösen izzó homoktenger hullámzott, a szél változott. Semmi nem volt biztos.

Emlékszem, hogy időközben más tájakon háborúk dúltak. Háborúk a tudatlan népek közt

a termékenyebb talajért.

Voltak akkor is, akik rájöttek a titokra a számok világából és haladtak. Öntöző rendszert

építettek, hangos helyeket, piramisokat, sziklába vájt otthonokat. Közben imádták az eget, a

Napot,  a  természet  minden  élőlényét  és  minden  jelenségét.  Mert  tudták,  hogy  az  az

egyedüli, mi fölé nem kerekedhettek.

A mai napig sem…

A vérengző háborúk és a természet változó alakja végül a kihalás szélén lévő népnek

támponttá vált.

Míg egy nemzet kénes levegőt szívott és hamu temette el, az a rabszolganép megtalálta

otthonát. Akkor is, ha harcolnia kellett érte.

Mert az embernek birtokolnia  kell,  ahhoz, hogy úgy érezze: létezik.

 

A férfi kinéz az ablakon, és az ajtó elé áll. A villamos lassan megáll, és ő leszáll. Mikor

kinyitja ernyőjét a fiatal nő ijedten botlik bele, neki esve a férfi a hátnak.

‒Elnézést – mondja újra elvörösödve.

‒Semmi baj – mosolyodik el a férfi, majd felé fordul. A nő kinyitja piros ernyőjét. – Önnek

itt kell, leszállnia?

‒Óh, ‒ szégyelli el magát a nő, majd elteszi a könyvét a táskájába – Még mennem kell,

egy megállót.

‒Elkísérhetem?

‒Biztosan van más dolga is…



‒Ami azt illeti, ‒ mosolyodik el jobban a férfi, karját a nő felé nyújtja. – El sem hinné,

mennyi dolgom van…

A nő óvatosan karolja át a felé nyújtott kezet,  majd a magas férfire néz és tovább

indulnak.

 

Emlékszem a hangokra a pusztákból.

 

A vezetők mind hiúk, önzők és dicsvágyók.

Mikor hatalmat kaptak, mind megváltozott. Nem volt olyan felkent, melyik ne bukott

volna el a népe előtt. És nem volt olyan nép sem, mely mindenben engedelmeskedett volna.

A görögök aztán rájöttek: az igazi hatalom a népben van. Mindig is bennük volt. A

tömegben. A halmazban, melyben nem egy szám van, hanem százak, ezrek, milliók.

A hangok mindig lázadtak. Hol a nép, hol a vezetők ellen. Emlékeztették az embert, hogy

por és víz. Hogy haladni, csak egyszerre lehet. Félretéve minden dicsvágyat… De a népek

sokszor elfojtották a hangokat.

Emlékszem  sok  felkentre.  Hadvezérekre,  királyokra,  nemesekre,  papokra…  minden

mögött pedig: Ő állt. Akkor is mikor veszély támadt. Ott állt az emberek közt.

Még mindig nem értem, miért nem veszi észre az ember, hogy a világon minden róla

szól? A Korán, a Biblia, a szentkönyvek, a tekercsek, a hieroglifák, egészen vissza a barlang

rajzokig…

Minden az emberről szól, és a benne lakozó, a mellette álló, az őt vezető Fényről.

 

2.

 

Az idegen megáll a hatalmas, fekete háztömb előtt. Kék szemeivel felnéz, majd meglátja

az alig pislákoló lámpa fényét.

‒Várjon meg itt – mondja halkan. Elengedi a nő kezét, és átadja neki a kis aktatáskáját



meg ernyőjét. – Csak öt perc.

A nő elcsodálkozik, majd megáll.

*

Kong a lépcsőház az ürességtől, mikor a férfi felfelé indul. A vaskorlát mintha vibrálna

erős fogása alatt,  majd végre megáll.  Elindul a szűk folyosón. Mikor egy szürke, fehér

mintás ajtóhoz ér, újra felnéz az számra.

 

307.

Filippa Reif

 

Nem kopog, sietve nyit be, de síri csend fogadja.

‒Iráel! – mondja hangosan, széjjelnézve a homályos fényben lévő rumlis, és elhanyagolt

lakásba. – Iráel! – mondja hangosabban, majd benyit a hálóban.

A koszos ágyon, a szobában terjengő kábító füstben, a férfi szemei nyomban kiszúrják a

nő lángvörös haját. Mikor elkapja a karját és felülteti, a nő nagy, beesett kék szemekkel néz

rá.

‒Gábriel? – kérdezi kábán a férfi kék szemeibe nézve.

‒Mit tettél magaddal?! – Rázza meg a férfi a nőt, aki csak úgy kábán ejti ide‒oda fejét.

‒Hagyjál… ‒ mondja lassan elhúzva száját, majd kikapja karját a férfi kezeiből, és elrejti

a tűk vörös, sebes nyomait.

‒Te drogozol? – kérdezi csalódottan a férfi. A nő véreres kék szemeivel néz rá.

‒Te nem is lehetsz itt… ‒ mondja mosolyogva és visszaveti magát az ágyba nevetve –

Gábriel  nem jön  csak  úgy  a  semmik  közé!  –  nevet  tovább,  majd  hasra  fordul,  és  az

éjjeliszekrényén pihenő tű után nyúl.

‒ELÉG! – zendül rá a férfi. Megfogja a nő haját, és lerántja az ágyról.

‒Gábriel! Ez fáj! – kiált fel Filippa, miközben botladozva megy a férfi után.



Mikor a fürdőbe érnek, a férfi megfogja a nőt, vállára teszi és beállítja a kétszemélyes

kádba, ráengedve a hideg vizet.

‒HIDEG! – kiált fel a nő reszketve a jeges víz alatt. A férfi mérgesen néz rá.

‒Hol a gyerek, Iráel?

A nő felnéz rá vacogva ölelve magát.

‒Milyen gyerekről beszélsz?

‒Arról, akiért ide küldtek – válaszol a férfi, jobban kinyitva a csapot. – Halljam!

‒Furcsán viselkedsz,  Gábriel… ‒ mondja  vacogva,  majd  a  törölközőér  nyúl.  –  Nem

gondolod, hogy elfelejtettél valami fontosat?

Remegő lábakkal lép ki a kádból, s lassan leveszi a vékony, szennyes, nyári pizsamát.

Csontos, sovány válla sápadtan bukkan elő a felső alól. Aztán veszi le a nadrágot is.

‒Gyűlölöm ezt a testet… ‒ motyogja meztelenül ölelve libabőrös testét.

‒Mit felejtettem el? – kérdezi mérgesen  a férfi a köntösbe bújó  nőre nézve.  –  Hogy

süllyedhettél ilyen mélyre?

A nő elé áll, komolyan néz szemeibe beesett kék szemeivel.

‒Engem megőrjít a tudat, ha nem sugallhatok! A létem határára taszít,  már csak a

gondolata  annak,  hogy  újra  meghalhatok!  –  mondja  gúnyosan  Filippa,  majd  elindul  a

szobába, és rágyújt egy cigarettára.

‒  Nem mindenki  a hatalmas Gábriel… ‒ mondja kifújva a füstöt.  Mérgesen néz az

ajtóban megálló férfire. – Ez ám a test… – mondja elmosolyodva a 183 centi magas, sportos,

festett szőke férfit végig mérve. – Valószínűleg azt felejtetted, hogyan zsugorodtál abba a

testbe… ‒ Újra a cigarettába szív. – Ne próbálj meg vele repülni, mert míg ez a világ forog,

azt a testet nem emeled fel az anyagról! – folytatja Filippa, majd a nappali asztala felé indul.

– Kössünk egy jó kis alkut...

Az asztalról egy borítékot vesz fel, és a férfi felé nyújtja.

– Én ezt neked adom, te meg elfelejted, amit láttál…

A férfi elmosolyodik, majd a borítékér nyúl.



‒Az egyedüli, mi megmaradt nekem, az az érzékenységem a lelkekre. Emlékszem milyen

fényt  és  rezgéseket  bocsájtottak  ki  egyesek.  Volt  egy,  mire  még  én  is  jobban

összezsugorodtam.  –  folyatja  a  nő,  és  a  szekrény  felé  indul.

– Ne akadj abba a lélekbe Gábriel… Túl erős. Valószínűleg az általad emlegetett gyerek

is már az ő kezeiben van.

A férfi kinyitja a borítékot, elgondolkodottan néz a képekre.

‒Az a gyerek amúgy már harminchét éves – folytatja Filippa és közben felöltözik. – Mi

több… Okos, és nagyon jól tudja, mit csinál. Utolsó hír szerint, a vezetője egy távoli városba

akarja vinni a holnap déli géppel.

A férfi elkomolyodik a képek láttán, majd zakója belső zsebébe teszi a borítékot. A nő

leül a kanapéra kopott melegítőjében, felsóhajt és újra a cigarettában szív.

Mikor a férfi elé áll, felnéz rá.

‒Még egyszer mérgezed ezt a testet, ha csak még egyszer… rágyújtasz… ‒ mondja

kivéve a nő kezéből a cigarettát, és közelebb hajol az arcához, mire az az arcába fújja a

füstöt. – Még az előtt darabokká törlek, hogy hazamehetnél… Atomjaid remegő porszemeit

évekig gyűjthet majd… ‒ mondja elhalkulva,  majd elindul  az ajtó felé.  ‒  Nem érdekel,

mennyire nem bírod! – mondja megfogva a kilincset. – Ne felejtsd el, honnan jöttél!

‒MIÉRT ANNYIRA FONTOS NEKED EZ A TEST? – kiált utána a nő, a férfi megáll,

visszanéz rá.

‒Ezért a testért egy óriás feláldozta magát! – mondja mérgesen, és a nő elmosolyodik.

‒Egy óriás… Persze…

Az ajtó becsukódik, és a férfi halkan indul lefelé a lépcsőn.

 

 

3.

 

Soha nem értettem, miért annyira esendő az ember? Miért nem hallja meg a hangunk,



válaszaink? Miért nem veszi észre, mennyire hasonlóak hozzánk?

Emlékszem mikor Ő elmosolyodik a fiatal nő láttán. Már abban a pillanatban tudtam,

hogy valóra váltja az emberek gyermeteg fantáziáját.

Hogy mi volt abban a nőben annyira különleges? Mai napig nem tudom. De az biztos,

hogy nem csak azért lett ő a kiválasztott, mert egy Számára kedves, hajdani király lelkének

leszármazottja.

Valami más volt benne…

Talán az ártatlansága, a naivsága… de lehet, hogy lelkének apró remegése volt az, mi

mosolyt csalt az Ő ajkaira.

Nem akartam egy létnyi pillanatig hinni fülemnek, mikor az üzenetet lelkemre tette.

Tisztán emlékszem a nő megszeppent tekintetére is. Közben az én lelkem már előre

sajnálta. Az óriás anyjának nem volt könnyű dolga. Sokan rossz szemmel néztek rá. Sokan

háta mögött beszéltek és sokan megvetették. Pedig annak egyetlen bűne a tisztasága volt.

Egy igen erős lelket adtam át neki. Hatalmasabbat mindennél…

Rábíztam az Úr lelkét egy halandó, gyermeteg lélekre…

Mikor szülei jegybe adták, az a lány remegett. Ugyan úgy félt a változástól, mint minden

ember. Pedig férje dolgos, erős ember volt, komoly, megfontolt lélekkel. De sokkal idősebb

nála. Kinek mit jelent a biztonság? Az a gyermek hallgatott. A rábízott lélek pedig testé lett.

Emlékszem a fáradt  lányra mikor  az  óriás  megszületett.  Emlékszem félve elsuhanó

gondolatára is… Már akkor összeszorult a lelke… De a fényből született óriás elvette minden

félelmét.

 

A férfi kinyitja a lépcsőház ajtaját, az őt váró nőre néz, és elmosolyodik.

‒Ez kicsit több volt öt percnél… ‒ mondja mosolyogva a nő, a férfi felé nyújtja a kis

táskát.

‒Sajnálom. Mehetünk? – nyújtja a nő felé karját.

A nő elvörösödik, és átkarolja a férfi karját, kissé közelebb bújva hozzá.



‒Csak nem fázik?

‒Tudja…  Valamiért ön vonz engem… ‒ mondja halkan a nő, majd jobban elvörösödő

arcát előre hulló haja mögé rejti. – Ami nem baj… De a nevét igazán elárulhatná…

A férfi megáll. A nő lehajtott arcát maga felé emeli. Mélyen néz a zafír szemekbe a

vastag keretű szemüveg mögött. Elmosolyodik. Leveszi zakóját, és a nő vállaira teszi.

‒Csak fázik.

A nő egy pillanatra még áll. Beleszagol a kellemes, meleg zakóba, elvörösödik, mikor

szíve gyorsabban kezd verni, majd a férfi után indul.

‒Várjon meg!

A férfi felé fordul.

‒Hol is lakik?

 

4.

 

Minden megváltozott akkor. Talán nem is hinnék el, hogy az az óriás ugyan úgy nőtt fel,

mint minden ember. Ugyan úgy sírt, nevetett, ugyan úgy esett el és ugyan olyan akaratos

volt.

Egy egész mennyei sereg őrizte minden pillanatban. Akkor is, mikor kint játszott a többi

gyerekkel, akkor, mikor anyjának  segített, még akkor is, mikor először fogta kezében a

kalapácsot apja műhelyében.

Nem volt angyal, mely ne őrködött volna felette. Ő pedig, bizton tudom, hogy érezte.

Az óriások, akik fényből születnek, azonban: a magtalanok. Soha nem élt a földön olyan

óriás lélek, melynek leszármazottjai lettek volna.

Adhatunk mi erős lelket, bátrat, de az sosem fog tovább adódni. Dolguk végeztével,

minden óriás visszakerül a mindenségbe.

Emlékszem egy kedves szomszéd ajánlatára. Akkoriban nagy kiváltság volt házassági

ajánlatot kapni… A már akkor anyját és testvéreit egyedül eltartó, húszas éveiben járó óriás,



ugyancsak lázadt. Mégis elfogadta az ajánlatot anyja könnyes szemei láttán.

Volt bizony menyegző, és az óriás lassan kezdett munkálkodni.

Az óriás lelkek mások az ember lelkéhez képes. Főképp az Úr óriása volt más. Emberi

akaratos, vezető személyiségét erősebbé tette lelke fénye, rezgése, kiváltva minél több jót az

emberekből, kik körül vették. Ő váltott ki először mértéktelen önzetlenséget.

Emlékszem a pillanatra mikor a régi hagyomány szerint el akarta bocsájtani a feleségét.

Az egyetlen nőt, ki képes volt megkérdőjelezni tetteit, akkor is, ha tudta, hogy a férje előre

figyelmeztette.

Még cseng a fülembe a nő síró, remegő hangja mikor imádkozott, hogy ne tegye, ne

bocsájtsa el. A levél nem is látott sokáig napvilágot. Csupán abban a pillanatban, mikor a

nekiszánt megjelent az ajtóban évekkel az óriás halála után.

 

5.

 

‒Nem árulja el a nevét? – kérdezi hirtelen a nő, mikor elérnek a kis négyemeletes

háztömb elé.

A férfi elmosolyodik, elengedi a nőt.

‒Elárulni? –, és kinéz az ernyő alól, majd összecsukja azt. – Kérje másképp.

‒Másképp? – kérdez vissza a nő. Felnéz az épületre. – Nem jön fel megmelegedni?

Készítenék egy forró teát… ‒ mondja mosolyogva, s jobban a zakóba bújik. A férfi felemeli

érdeklődön szemöldökét, majd széles mosoly jelenik meg ajkain.

 

Ne. NE!

Higgadj le, még mielőtt hozzáérnél!

 

‒Nos? – a nő elindul felfelé a lépcsőn.

‒A zakóm! – szól utána a férfi, majd fellép a lépcsőre.



A nő léptei halkan hallatszanak a vaslépcsőkön, mikor felszalad az első emeletig, és a

kulcsát kezdi keresni nagy válltáskájában. Miközben kotorászik, a könyve kiesik, és a férfi

nagy keze emelik fel.

A nő már a kulccsal áll az ajtóban, mikor a férfi csodálkozva olvassa az újság papírba

csomagolt könyv belső lapjáró a címet.

‒A vonzás? – kérdezi a nőre nézve. Az kikapja a könyvet a kezéből, és visszagyömöszöli a

táskába. Szorosan fogja meg a zakót nyakánál, és kinyitja az ajtót.

A lakás fényei lassan kapcsolnak fel. A férfi egy pillanatra megszeppen. Fáradt könyvek

illata csapja meg orrát a könyvtár szerkezetű lakásba lépve.

Az előszoba, a nappali, a háló falai is könyvespolcok szűk soraiból állnak. Az ablaknál

hagyott  kis kockában, mit  ugyancsak könyvek formálnak,  egy kis cserépben korallvirág

árválkodik, rajta élénksárga, apró csillagvirágaival.

‒Most már igazán levehetné a zakóm – szólal meg, majd elindul a konyhában a pultot

támasztó nő felé.

‒Ne haragudjon rám, Urs... – mondja halkan a nő a férfi felé fordulva, annak tárcájával a

kezében. A férfi kissé szigorúan néz rá egy pillanatra, majd közelebb lép, ahogy a nő lassan

leveszi a zakót, és a tárcával együtt visszanyújtja.

‒ Ez, igaz nem számít lopásnak, nyomozó úr? – Elszégyelli magát, mert úgy maga után

csalta a férfit. – Ezt igazán elkerülhettük volna, ‒ mondja, majd lassan a teafőzőbe vizet

enged, – ha elárulja nekem, és nem játszik a szavakkal. – Folytja, majd a szekrénybe nyúl,

közben kapcsolja  is  be  a  villanyfőzőlapot.  ‒ Ki  után nyomoz,  hogy ennyire  elhagyta  a

Főhivatali negyedet? – Kérdezi, majd a férfi felé fordul, aki még mindig nem szólalt meg. –

Menta vagy eukaliptusz?

‒Menta – mondja a férfi, és komolyan néz igazolványára.

‒Úgy nézi, mintha sosem látta volna. – Nevet a nő, majd leveszi vékony őszi kabátját, és

a cukorért nyúl a férfi melletti szekrénybe.

A farmerébe gyűrt, egyszerű nyári ing, finoman simul karcsú testére. Göndör, hosszú,

szőke haját felkontyolja, majd a pulton pihenő jegyzetfüzetről elveszi a ceruzát, és feltűzi



kontyát. Szemüvegét leveszi, kissé megnyomja fáradt szemei gödrét, és visszateszi.

Halványpiros ajkai lassan nyúlnak mosolyra fehér fogain, majd a teafőző sípolni kezd.

A férfi  pupillája  hirtelen kitágul,  és  elmosolyodik.  Elteszi  pénztárcáját  zakója  belső

zsebébe, és a hozzá képest alacsony, 160 centis nőre néz.

‒Ha már tudja a nevem, ön nem mutatkozik be?

‒Bemutatkozni? – kérdezi mosolyogva a nő, a csuprokért nyúl. – Ezt a szót várta, nem? –

fordul felé a nő, majd a tálcára teszi a csuprokat a cukorral. Elindul a nappali felé.

‒ Heidi Luthi. Ellenben önnel, én csak egy fizika tanár vagyok a Luganói főiskolán. –

mondja letéve a kicsi kávézó asztalra a tálcát, majd kezet nyújt.

‒Örvendek. – mondja a férfi kezetfogva a nővel, ügyelve, hogy ne szorítsa meg jobban a

nő puha, finom és gyenge kezét.

Leül a kopott bőrkanapéra.

– Kicsit  nem zsúfolt  ez a lakás? – kérdezi a tea után nyúlva,  közben a földön lévő

könyvkupacokra néz.

‒Szeretek tanulni – a nő elmosolyodik, és leül a férfi mellé a teás csuporral a kezébe. –

Elhinné nekem, ha azt mondanám: az ember mindent tud? – kérdezi belekortyolva a forró

teába.

A férfi hallgat, majd ő is iszik.

‒Képzeljen  el  egy  óriási  könyvtárat,  egy  hatalmasat,  miben  az  információ  nem  a

könyvekben van, hanem a levegőben.

‒A levegőben? – Urs a nőre néz. – Van fantáziája…

‒Komolyan! Mi van, ha valami felsőbbrendű lények azokban az információkban járnak,

amiket mi, emberek írunk meg?

‒Ne haragudjon, ‒ mondja a férfi újra kortyolva – de biztosan fizikus? Nem hallottam

még fizikust felsőbbrendű lényekről beszélni, akik információkban járnának.

‒Nézzen csak hülyének! – vágja rá a nő, majd elhallgat egy ideig. Urs ajkain kellemes

mosoly jelenik meg. A nőre néz. – Lehet, hogy könyvbolond vagyok… ‒ mondja halkan Heidi,



majd kiveszi táskájából i‒padját, és a férfi felé nyújtja – Ez – mutat a közeli könyvespolcra –

0,0000001 százaléka annak, ami ebben a kütyüben van! És ahhoz, hogy elolvassam, semmi

mást nem kell, tennem, csak bekapcsolnom. Ami ezt jelenti, hogy energia kell, ahhoz, hogy

hozzájussak az információhoz, amit tárol.  Arról már ne is beszéljek, hogy elég egy wifi

csatlakozás,  és  a  hálón  csak  információ  jelenik  meg:  képekben,  karakterekben,  más

formátumokban, amiben ugyan úgy áram cikázik.

‒Elnézést, de mi is a végzettsége? – kérdezi halkan a férfi, majd lassan közelít hozzá

letéve csuprát a tálcára.

‒Doktorátusom van, mint vezető atomfizikus.

‒Hány éves vagy? – kérdezi egyre közelebb hajolva a nő ajkaihoz, és sunyi szemekkel

meredt annak kék szemeibe.

‒Huszon…hét… ‒ sóhajtja halkabban Heidi – De illetlenség ilyet kérdezni. – Urs kiveszi

kezéből a teás csuprot. Az asztalra teszi, majd kezét lassan emeli a nő elvörösödő arcához.

‒Most  inkább hagyjuk,  hogy mi  az  illetlenség… ‒  mégközelebb hajol,  orra a  Heidi

orrához ér, és lassan megcsókolja a piros ajkait.

Az óvatos csók egyre forróbb kezd lenni, mikor viszonozva van. Heidi szinte beleszédül,

majd érzi az erős, ölelő karokat testén.

‒Ne – mondja kissé elhúzódva, de Urs leveszi a szemüvegét.

‒Ez zavaró… ‒ mondja halkan, forró sóhajjal.

‒Engem is zavar, de elvesztettem a konyaklencsém, mikor… ‒ mondja, majd elhallgat.

Jobban elvörösödik, és eltolja magáról a férfit.

– Nem vagyok az egy‒éjszakás kalandok híve!

‒Én sem – vágja rá a nyomozó. Elkapja a dús, göndör hajat, és hevesen megcsókolja a

nőt.

Ezt a csókot már érintések erős sora követi. Erős és óvatos érintések, mibe a nő akarata

ellenére beleremeg. Kibomlott haja elterül a kanapé karján, majd a férfi ölbe kapja, feláll, és

a háló felé viszi.

Ijedten sóhajt Heidi, mikor Urs beledobja a puha, meleg takaróba, és rámászva kezdi



lefejteni róla a szűk farmert.  A csókok egyre hevesebbek, és ő akarata ellenére reagál

minden egyes birtoklást kifejező érintésre.

 

Fájdalom. A férfinek nem esik nehezére rájönnie, hogy az alatta remegő nő, szűz teste

lángol a fájdalomtól, de képtelen megálljt parancsolni magának. Ez a tény, csak jobban

felizgatja, és megadja magát az ösztöneinek.

*

Oldalra fordul, és próbálja elrejteni könnyeit. Urs elégedette és fáradtan sóhajt, és az

éjjeliszekrényen pihenő csoportképre néz.

‒A francba! –kezébe veszi a képet, és idegesen ül fel. – Ne mond, hogy apáca vagy!

‒Négy éve már nem… – mondja síró hangon Heidi, és jobban összekuporodik.

‒Négy év alatt egyetlen nemi kapcsolatod sem volt? ‒ Kérdezi visszatéve a képet Urs.

‒Nem azért léptem ki a rendből, mert szexre vágytam volna – mondja halkan Heidi, majd

magára húzza a takarót.

 

6.

 

Szemei fájni kezdenek, akárcsak mikor a vízbe egyre mélyebbre úszott, és telement apró

porszemekkel.

 

7.

 

Reggel hat órakor zavaróan kezd csörögni az ébresztőóra. Urs hirtelen nyitja ki zöld

szemeit a kanapén, majd gyorsan bemegy a hálóban, hogy leállítsa az ébresztőt.

Álmosan megy a konyhába reggelit készíteni, majd karórájára néz.

Heidi  a friss pirítóson olvadó vaj illatára nyitja ki szemeit,  mikor a férfi  leül mellé.



Elvörösödve néz kisírt szemekkel a férfire, majd az órára.

‒Tíztől órám van – mondja halkan lassan felülve, ‒ Nem látok jól.

‒Hozom a szemüveged – mondja Urs, majd elindul a nappali felé. – Sajnálom, ami az este

történt – folytatja nagyon halkan, majd a nőnek nyújtja a szemüveget. – Én, életemben nem

gondoltam volna, hogy egy doktori címmel rendelkező atomfizikus tanár… valaha apáca volt.

Heidi elvörösödik, újra a férfire néz.

‒Egy reggel,  mikor  imádkozni  kellett  menni,  arra  ébredtem,  hogy olvasnom  kell,  –

mondja halkan, majd a meleg tea után nyúl a tálcán. – Ezért a könyvtárba mentem. Tudja,

egy apácát huszonöt évesen avatnak fel. Egy évem volt csupán, mit türelmetlenül vártam.

De, napokkal később, éjjel arra nyitottam ki a szemem, hogy az agyam nem nyugszik meg.

Furcsa gondolatok keringtek bennem a világról. Arról, hogy mi is tulajdonképpen az ember.

Arról, hogy a csodák nem is olyan rejtélyesek. Hogy mindennek, ami a világon történik, van

magyarázata. Meg kellett tudnom az igazat.

‒Az igazat? – kérdezi komolyan Urs. – Ezért léptél ki a rendből?

Heidi elmosolyodik, majd a pirítósba harap.

‒Tudod mi az isteni hatalom? – kérdezi majszolva. – Irányítani a villámot. Megmondani a

szélnek merre fújjon. Lelassítani egy tomboló vihart. És, hogy ez, mind hol valósul meg?

‒A levegőben? – kérdezi fanyar mosollyal Urs, mire Heidi arca felderül.

‒Bizony. A levegőben. Tudtad,  hogy a levegőben terjengő atommolekulák mozognak?

Zabolátlanul,  állandóan  cikáznak  irányíthatatlanul,  mégis  egy,  megadott,  pontos

matematikai  rendszerben,  mitől  az  oxigén  oxigén  marad.

‒Nem mondták már neked, hogy  zakkant vagy? – kérdezi  Urs  mosolyogva, leül a nő

mellé az ágyon, és beleharap a pirítósába.

‒A vonzás az,  ami mindent elindított.  Ami mindent,  ami egyben tartja a világunk  –

mondja mosolyogva a nő, közben a férfi egy leheletnyi csókot ad az ajakaira.

‒Túl merész a fantáziád – mondja, majd letöröli a nő ajkáról a morzsát.

‒Nem hiszel nekem, igaz? – kérdezi kissé csalódottan a nő – Az apácák sem hittek.

Pedig, mindent belehet bizonyítani, a számítások mind pontosak, az elmélet makulátlan.



‒Igen, csak az egyedüli, ami hiányzik, az maga az isteni, nem? – kérdezi a férfi, majd

elmosolyodik.

‒Az energia – vágja rá Heidi komolyan. – Az az energia, ami nem vezetőkön megy át.

‒Vezetőkön? – kérdezi Urs, ‒ Mármint dróton?

‒Az ember, hidd el nekem, mindent tud. Mikor megteremtettünk, mindent megkaptunk!

Csak… elfelejtettük. – mondja halkan a nő, majd újra felvirul –  De, már közelítünk! Már

feltalálták a műholdakat, a wifit, a mágnesvezetést, és megannyi mindent. Képzeld csak el,

hogy talán csak évek választalanak el minket az energia puszta kézzel való irányításától!


