Születtem Budapesten, 1981. szeptember negye~én. Azóta
különösebbmotiváció és cél nélkül sodródomaz életben. Sok mindenbe
belekezdtemmár, az írásraegy barátomösztönzésérevágtambele. Ha sokjó
nem is sült ki belõle, legalábbrájöttem, hogy milyen nehéz egyedinekés
kreatívnaklenni. Ezekutánmár nemfikázok le egy könyvetse, mert vannémi
sejtelmem róla, mekkora munka van benne. Csodálkomék, ha elsõ és
valószínûlegutolsó próbálkozásaimvisszhangralelnének.

Kár
ÕSZ
van. Mindent falevél és szemétborít. Kár. Kár, hogy nem képeseklegalább
arra ügyelni, hogya kukát telibekapják. Hiába, méga teremtéskoronái semhibátlanok.
Rég jártam erre, sok minden megváltozott.A játszóteretellepte a gyom és a
kutyaszar,gyereketmár nemis látni. Talán emiatta zajosépítkezésmiatt néptelenedett
el
a játszótér.Igen, megintépítkeznek,de ehhezelõbb szépenlerombolnakmindent,tisztára
törlik a lapot. Innen a mászókatetejérõl jól belátni az építkezésegészét.Mint egy felbolydult hangyaboly,csak sokkalhangosabbés kevésbéhasznos-máraz én szemszögembõl nézve.A hangyáklegalábbösszehord
ják a magokat.Valahaegydomb,mögöttepedig
egy kisebb park állt, ahol most fémszömyekmarják a földet. Kár. Kár, a dombért,ahová
kisfiókkoromban annyiszorfelugfáltam, kár a parkért, ahol annyitjátszottam,kapirgál-

tam.
Egy kutya szaladfelém,próbál elijeszteni.Vadulcsahol,de hiába.Hol van az már
amikor meg tudott ijeszteniholmi korcs! Fiatalkorombanmég elszórakoztamvelük, az
ostoba négyIábúakkal,ha tehettem elcsaltamõket egy macskához.Aztán élveztema
mókát. Gyûlölöm a macskákat!Alattomosak.Úgy lopakodnakmögéd, hogy észresem
veszedés máris a nyakadbanvannak.Sunyi dögök. Ezt az ugató vakarcsotpislantásrase
méltatom.
Azért tértem vissza, hogy utoljára még elbúcsúzzakszülõotthonomtól,de már
eltûnt. Magával sodortaa mindentfelemésztõemberimohóság.Nem mondom,hogy én
szentvagyok,de eddig csaka falánkságbûnétróhatják fel nekem.
Nos, lehet, hogy az emberek mindent elpusztítanak maguk körül-gyakran
önmagukatis-, de nélkülük sosemrészesülnékily mennyeilakomában.A konténerzsúfolva van mindenjóval: egy fél zsömle,egy kis sajtmaradékegy olajjalleöntött pizzásdobozban,egymár penészedõbanándarab,
és Nini egy nagyhalomturhászsebkendõalatt
még egy kis kolbászféleségis akad.Kár. Kár, hogy már többé nem élvezhetemhanyag
tékozlásukgyümölcseit.
Meg kell hagyni, tudják ezek, mitõl döglik a légy. Ezért szeretemõket, tökéletesenellátnak a mindentfelülmúló pazarIásukkal.Szeretemõket, mert mindig újat mutatnak, én pedig kíváncsi vagyok minden újdonságra. Bár a kíváncsiság korántsem
egészséges.
A minap két suhanclégpuskávallövöldözöttrám. Készcsoda,hogy megúsztam
épségben-bár, lehet, hogy az a zacskóis besegített,amibõlfelváltva szippantottakegyetegyet.Miután végreeltûntek,közelebbrõlis megvizsgáltama félredobottzacskót.Valami
nyúlós nyálszerûcsordult kí belõle, ahogyodébbráncigáltam.Megkóstoltam,de meg is
bántamegy életre: fertelmesíze volt, valami vegyszerlehetett,a csõrömis összeragadt
tõle. Rögtöna legközelebbipocsolyáhozrepültem,de inni nem tudtambelõle.
Most itt gubbasztoka régi mászókánés várom a halált. Kár. Kár, hogy ilyen
hamarvége.Kár, kár, kár, hogy már csakgondolatbankároghatok.

Veledis megeshet
Színek. Kavarognak. Arcok! Valahonnan ismerõsek. Egy másik életbõl, egy másik
világból. Mosolyognak, biztatnak, bátorítanak, szidnak. Már nem tudnám megmondani
kik voltak, noha valaha életem szerves részét képezhették. De nem érzek semmit, mikor
elsuhannak elõttem. Azaz, mégis érzek valamit, de már nem tudom azonosítani az érzést.
Rég volt, hogy utoljára valaki... Törõdött volna velem. Ez az érzés, hogy foglalkoznak az
emberrel, egészenaddig megfoghatatlan, míg az ember magára nem marad. És még ekkor
sem tudatosul benne. Elõször azt hiszi, megszabadult. Megszabadult az örökös felügyelettõl, a szidalmaktól, az erõltetett bátorításoktól, a teljesíthetetlen elvárásoktól. Úgy
érzi semmi sem állhat útjába. Most végre azzal foglalkozhat, ami igazán érdekli. A gond
csak az, hogy õ maga sem tudja, mi érdekli igazán. Sok míndenbe belevág, de rendre
kudarcot vall és egyre nehezebben áll talpra. Mert níncs segítõ kéz, mely felsegítené,
támogatná. Csak beléd rúgnak, kínevetnek, kihasználnak!
De most jól érzem magam. Igen, boldog vagyok. Körülöttem a régi ismeretlenismerõsök megínt mellettem állnak. Mínden színes, sõt illatokat is érzek: parfüm (valami
virágfélét utánozhat), frissensült csirke (összefut a nyál a számban), és... igen, a nõ illata. Csodálatos!
Ú gy érzem, lebegek, sõt repülök. Alattam, a mélyben ismerõs tájak suhannak el
hályogos emlékezetem ködébe rejtõzve: Egy tisztás egy fenyves közepén, hó borít míndent. Két gyerek játszadozik, hóembert építenek, boldogok. Az egyre vastagodó ködön
keresztül még eljut hozzám egy-két hangfoszlány, "Ugyse kapsz el" "De elkaplak,
min... ". És már tova is tûntek.(Vajon engem kergettek ott lenn?).
Egy völgy felé suhanok tovább. A hó már olvad. Érzem a nap szívmelengetõ
fényét hátamon. Egy kis patak aranyló szalagját követve jutok le a völgybe. Odalent
tipikus kisváros fogad, ahol csak fóldszíntes, kertes házak vannak, akár a monopolyban.
Az emberek, apró, szorgos hangyákként igyekeznek dolgukra. Míndenki boldog (én is az
lehettem, de, akkor miért hagytam ott ezt a helyet?). Az egyik házacska felé közelítek,
nem tudom miért, de míntha valami vonzana (Nem! Taszítanak!) Érzem, hogy közeleg.
Valami Rossz. Hátra tekíntek a vállam felett, mialatt tovább közelítek a ház felé. Sötétedik. Míntha tintát öntenének a völgybe, úgy ömlik felém a sötétségés vele együtt, mintha
a tél hidege is visszatéme- metszõ hideg vág ahátamba!
Tudom, ki kéne szállnom, de kíváncsi vagyok, mi van a házban. Közeledek, és
hangokat hallok. Egyre hangosabbak, kiabál valaki (érzem a dühöt a hangjában, a felháborodást). Egy másik íngerült kiáltás is megcsapja a fülem: "Nem érdekel, mit akartok,
teszek rá!" "Takarodj! Takarodj a házamból, kitagadlak!".
És ezzel megroppan a tudatomat béklyóba szorító homály. -Én veszekedtem
odabenn, engem tagadtak ki! De ezeket a gondolatokat szorosan követi az emlékek által
felidézett fájdalom is. Az a fekete szirup, mely beért, míg én feszülten hallgatóztam. Rám
.,
,
veti magat

És felébredek!Áldásosképesség(talán az egyetlen,mellyel rendelkezem),bármikor fel bírok ébredni, ha veszélyt érzékelek álmomban. Így megmenekülheteka
rémálmokelõl, de az emlékei elkísérnekaz ébrenlétbeis. Ellenük a rég bevált módszert
alkalmazom,elõkotrombatyumbóla pálinkámat(Ajjaj, már majdnemkifogyott). Mi ez a
bûz!? Ja persze,csak én vagyok, meg a sikátorom.Minden szürkea mocsoktól (Én is).
Szemét,mocsok, bûz, rothadás-ezekotthonom legfõbb jellemzõi. Nedves a kabátom
(kissészakadt,erõsenbüdös,néholmég látszik egy-kétkék folt az eredetiszínébõl),tehát
vagyesett,vagy megint lehugyozottvalaki-márnem tudommegállapítani.
Mihez is hasonlíthatnámaz életet?A boldogságkötelén egyensúlyozunkmíndnyájan,néhányunknaksikerül rajta maradni,másokvéletlenülcsúsznakle, vannak,akiket
a Sorstaszítle, és egypár hülye magátólugrik fejesta nyomorposványába,melybõl csak
kevesenbírnak kilábalni.

Az emberaki...
Sötét, nyirkos pince. Penész bûze lengte be a levegõt és valami másé, valami
édeskés, de egyben émelyítõ szagé. Vér. Sok vér. A mennyezetrõl csöpögõ vízcseppek
kopogó zaja volt az egyetlen harmonikusnak nevezhetõ hang idelenn. Próbáltam erre koncentrálni és kízárni a többiek sikolyait és nyöszörgéseit. Csekély sikerrel. Megpróbáltam
hát a saját fájdalmamra koncentrálni, szerettem volna egyszerûenelájulni, hogy legalább
egy kis idõre megmeneküljek ebbõl a pokolból. De nem hagyták! Addig meghalni sem
engedtek, amíg nem beszéltem nekik! Pedig megesküdtem nekik a hazámra. anyámra, a
pokolra és a mennyek országára, hogy nem tudok semmit! Elfelejtettem! Ez az igazság!
Legalábbis az én szemszögembõl nézve. Nincs értelme, hogy hallgassak, nincs kit védenem, nem vagyok hazafi, nem vagyok becsületes, még ravasznak se mondanám magam.
Persze erre õk nem kiváncsiak.
Felpislákol egy pókhálós 100 wattos égõ a pince közepén -megint hoztak valakit.
Egy koszos képû kölyköt, alig lehet 14. õ is egy a tucatnyi civil közül, akiket összefogdostak, mert "vélhetõleg" láttak valamit. A gyerek meg se mukkan, csendbenkönnyezik,
bár még nem nyúltak hozzá. De a szeme... Úristen, a szemei! Feketék! Semmi nyoma a
fehérjének! És a könnyei! Azok is feketék, mint az olaj. Érzem, ahogy újra eluralkodik rajtam a rettegés. Mit tettek ezzel a szerencsétlensráccal? Ez vár mindannyiunkra?
VIllanás. Szédülök, csak a láncok tartanak a fal mellet, a lábaim összerogynak, de
ez már nem tudatosul bennem. Emlékezek.
Épp egy rosszul sikerült randevúról igyekeztem hazafelé, jobban mondva egy
motelt kerestem, ugyanis a randim azon bukott el, hogy a feleségembebotlottam, aki úgy
tudta, hogy túlórázom. Mondanom sem kell, nem nagyon értékelte, hogy a túlóra tárgya
egy szöszi titkárnõ.
Korom sötét volt, sehol egy lélek. Már egy óra fele járhatott az idõ, amikor valami pislákolásra lettem figyelmes. Egy kamion lángolt az út szélén, az utánfutónak mintha
lerobbantották volna a végét. Félrehúzódtam a kocsimmal és kiszálltam körülnémi.
Ahogy közeledtem a kamionhoz valami zajra lettem figyelmes, egy mély zúgásra, ami
egyre erõsödött. Benéztem a lángok mögé és... Valami megmoccant bent. Egy éjfekete
szempár meredt rám! A zúgás hirtelen fülsüketítõ visításba csapott át...
Nem bírom, nem bírom! Hallgattassák el! Nem bírom elviselni! Megsüketülök! A
láncaimat rángatom, próbálom befogni a fülem, de nem érek el hozzá. Kínomban vonaglok, ide-oda rángatom béklyóimat, hasztalan.
Aztán hirtelen csend. Fel sem fogom, egybõl, hogy végre abbamaradt ez az
idegtépõ visítás. Lassan kinyitom akintól
összeragadt szemeimet. Vörös homály.
Próbálom kipislogni a szemembõl a vért és a csípõs izzadtságot. Lassan tisztul a kép.
Még mindig a pincében vagyok, de a többiek nem moccannak. Erõtlenül lógnak
a láncaikon, szemükbõl és fülükbõl vér patakzik, arcukon a szenvedésmementója. Halottak, mind. Az õreink a földön hevernek elgyötört rongybabákként, vérbe fagyva. Szájukon

és orrukon vér ömlik folyamatosan,tengemyivénövelve a pince padlóján felgyülemlett
életet. mely émelyítõ örvénybentávozik a lefolyón keresztül. De valami mozdul! A
szemköztisarokbanfelegyenesedikegy árnyalak.
A fiú az! Rám meredazokkalaz éjfeketeszemekkeléskinyitja a száját Értem!

