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an egy férfi. Vezet. Magányosan, erősen. Azt mondja az ajtaja mindig nyitva. Még sem tér 
be hozzá senki. Pedig ő segítene. Még coach képzésekre is elment, hátha. Aszt’ semmi. 
Egy hosszúra nyúlt tréningnap végén a kollégák közül az egyik félénken érdeklődik, milyen 

az imént kínált saját főzésű pálinkája. Jó. Hallgat sokatmondóan. 

Van egy férfi. Vezet. 30 tonnát. 10 éve. Azóta megházasodott, elhízott, visszeres lett. Pedig az 
elején, amikor a srácokkal még gyúrtak, hogy kevesebbet packázzanak velük az úton, akkor milyen 
jól nézett ki. Berlinből jön. Második napja. A tahográf - milyen hülye szó is ez - szerint már rég meg 
kellett volna állnia, de szarik rá. Még ma oda akarja adni Robikának a kint vett legófigurát.

Van egy férfi. Vezet. Puskával a kezében. Ül beosztottaival a Balaton közepén egy ringatózó 
vitorláson és afrikai vadászélményeiről mesél. Megállíthatatlanul. Csőre töltött történeti mögül 
nem látja, hogy gazellák lesik remegve.

Van egy férfi. Vezet. Ordítva a reggeli gyárban. Elsőként ért oda hajnali fél 6-ra. Hogyan várhatna el 
különben fegyelmet. Pedig ő vidékről jár a gyárba. Fél 4-kor kel. 28 éve. Egyszer sem késett el. 
Még akkor sem, amikor éjfélig a falakat véste az épülő házon, hogy olcsóbb legyen a 
villanyszerelés. Nem csak a gépek miatt ordít. Sok a stressz. A munkások isznak, és 
figyelmetlenek. Ki nem rúghatja őket, mert nem találna újakat, vagy ha igen, még hülyébbek 
jönnek. Az ő vállán az egész. A gyár, a ház, a család. Csak a gyerekek egyetemét kibírja 
egészséggel, gondolja.

Van egy férfi. Vezet. Sípját büszkén és hosszan fújja. Kezdődjön a mérkőzés. Itt az van, amit ő 
dönt. Az lesz amit ő akar. Igaz a szabályokat nem ő állította, de ő értelmezi. A valóság az ő 
szűrőjén keresztül lesz történelem. Sporttörténelem. Az is fontos, ahogy ő is.  Itt nem nyomja el 
bőbeszédű apja, itt nem terrorizálja sunyi félmondatokkal az asszony, és a  főnöke sem 
torkollhatja le. Ahogy a szusz kifogy tüdejéből, küldetéstudattal fut a labda irányába. Most 
megmutatja. Most rajta a sor.

Van egy férfi. Naplót vezet. A plébános javasolta Marika elvesztésének egy éves megemlékező 
miséjén. Tudja, hogy csak unta az ismétlődő sirámokat, de hát el kellett mondania valakinek. 62 
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évig éltek együtt. Tízenévesen szertett belé, 16 volt amikor elvette. Az évtizedek múlásával csak 
nőtt a szeretete. Volt egy kihagyhatatlan szokása. Minden nap mondott neki valami dicsérőt. Nem 
volt nehéz. Marika jó asszony volt. A spirálfüzetbe is ezt írja. Meg azt, mennyire hiányzik. 
Versben. Mert a próza nem elég.

Van egy férfi vezet. Vezetve, bizonytalanul. Mindig az után, aki legutóbb nagy hatással volt rá. 
Megy a mások feje után. Nem, ő nem bizonytalan. Aránytalanul asszimilál. 

Van egy férfi. Vezet. Erős kézzel, tekintélyből. Ahogy az apjától látta. Néha lekever egy-egy pofont 
is. No nem fizikai értelemben, csak úgy “átvitten”. A fizikai dolgokat a családnak tartogatja. 
Otthon kőkemény. Nem engedheti meg a kételyt. Rendíthetetlennek, kérlelhetetlennek és 
tévedhetetlennek kell lennie. Különben mit szól Apu.

Van egy férfi. Vezet. Diákok tucatjait évről évre. Első éveiben megtanulta, hogy friss osztálynál a 
jegyzeteléssel kell kezdeni, nem  a mitokondriumokkal. Néhány órán át egyfajta javaslatként ő is 
jegyzetel a táblára. Ha másképp jobban esik, csináld másképp - bíztat -, de le ne írd szó szerint, 

amit mondok. Aztán írja tovább a címszavakat. Délután meg focizik a srácokkal, szigorúan 
magázva. Így jobban tudnak vigyázni egymásra.

Van egy férfi. Vezet. Időről időre kissé ismert, és teljesen ismeretlen csoportokat. A munka első 
éveiben azt hitte szórakoztatnia kell. Az ő felelőssége az, hogy mindenki jól érezze magát. Aztán 
egyre bátrabban engedte a dolgokat “félre siklani”, és figyelni mi lesz belőle. Bízott az erejében. 
Bízott abban, hogy tudja majd a történetet arra terelni, ahol az indulatokon túl a tanulás kezdődik. 
Ha kezdődik. Ha van egyáltalán. 

Van egy férfi. Azt hiszi vezet.
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