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A nap fénye

 Ludmilla  Mahinecka  Csajekova  egy  péntek  reggel
elindult  a  munkahelyére.  Semmi  furcsa  nem  volt
ebben,  minden  pénteki  napon  ez  szokott  történni,
időtlen  idők  óta.  Kivételt  talán  csak  azok  a  napok
képeztek  a  monotónia  alól,  amikor  egy  ünnepnap
pontosan a szombat előtti napra esett.

 Csajekova  a  Bútorcski  Fabrika  utcában  dolgozott,
nevezetesen a Gyôröcskei Nemzetova Színház műhely
dómjában. Itt dolgozgatott egy fantasztikus agysebész
irányításával, vagy anélkül ezt azt, meg amazt. Jelen
esetben  Jánoská  Hárecskova  című  darab
utómunkálatait végezték a csapattal.

 Egy  félköríves  zártszelvény  szerkezetre  rögzítettek
rétegelt  lemezből  kivágott  kis  váracskákat  sorban
egymás  után,  ezeket  miután  megalapozták  ében  és
paliszander lazúr titkos, keverékével, majd megszórták
parmezán... nem az más szakma,... tehát megszórták
egy kis világosszürke pöttyözéssel, megfestették a pici
deszkaburkolatot, ajtócskákat kedvesen.

 Ehhez  a  művelethez  szükséges  volt  egy
sablonrendszert beüzemelni.
Rozsovitsova  Tünderecskova  kollegina  szorgalmasan
rajzolta a jeleket egyik műveleti egységként, Csutkov
Robertov címzetes tanácsos úr, pedig ott tüsténkedett
mellette  vagy  egy  méter  távolságra.
 Rozsovitsova  megkérte Ludmillàt,  hogy  a  munka



gyorsítása céljából végezzen el bizonyos méréseket a
felületen. Mahinecka felkapta a kb. egy méter magas
rétegelt-lemez  sablont  aminek  egyik  vége  egy
tűhegyes  tornyot  formázott.  Ebben  pillanatban  a
tanácsos  úr  lehajolt.  Csajekova  felemelte  a  tornyos
sablont  aminek  vége  a  legcsúcsosabb  hegye  fejbe
szúrta  Csutkov kollégát,  úgy,  hogy a férfi  a  fejéhez
kapott,  szemét  félig  eltakarva  és  üvölteni  kezdett,
hogy auú!

 Csajekovában megálltak az élettani  folyamatok egy
pillanatra,  az  emésztés  és  anyagcsere  kivételével,
mert az felgyorsult többszörösére.
Elkapta  Robertov  fejét  és  rémülten  magához
szorította,  ezzel  nyomorult  ember  kobakját  is
majdnem letépte.

A tanácsos most már azért  üvöltött,  hogy Csajekova
azonnal  engedje  el  a  nyakán  hordott  golyóbist.
Szerencsére  egy  apró  ponton  kívül  semmilyen  más
maradandó sérülés nem képződött Csutkov fején. 
Ludmilla megkönnyebbülve fújt egy nagyot és lépett is
előre. Ezzel a lépéssel egy lécdarabot röptetett útjára
amivel  az  előtte  haladó  kolléganőjét  Nellicskova
Petúnia  kisasszonyt  találta  bokacsonton  majdnem.
Éppen alig mellette suhant el a darab léc. Csajekova
újra kapkodni kezdte a levegőt.

Ez  nem lehet  igaz.  Robert  Csutkov  tanacsos  ur
eppen  hogy  meguszta  a  koponyalekelest,  vagy
szemkiszurast.  Ez  az  ember  aki  tele  van
tetovalasokkal  amik  persze  tobbnyire  vitorlas
hajokat formaznak, es annyi lexikalis tudas van a



fejeben  tobbek  kozott  a  sajkatol  kezdve  a
katamaranokon  at,  (ami  nem  egy  lexbikus
tortenet marmint Kata Maran hanem egyben irva
egy  hajofajta,  vagy  tipus)  a  harci
tengeralattjarokig, hogy most majdnem megkapta
a fekete szemkotot, -amit az egyik alkarjan visel
eppen  a  kaloz  szakember  -Csajekova
segitsegevel.  Mahinecka  szerencsere  a  delelott
folyaman  mar  csak  maganak  artott.  Egy
zsanerdarab  kitepte  a  nadragjat,  miutan  lazan
nekiesett,  par  csepp  ver  es  szines  folt  volt  az
eredmeny. 
 
 Munka  után  hivatalos  volt  az  Író  Alkotók  Klubja
megalakító  gyűlésének.  Annyit  tudott  a  helyszínről,
hogy  melyik  városrészben  található.  A  bizonyosság
kedvéért  azért  megkérdezte  kollégáját  Istvanov
Bonradovitsot,  hogy  melyik  utcában  kell
lekanyarodnia. Bízott a férfi helyismeretében hisz ő ott
lakott.  Nem  a  könyvtárban,  dehogy  ott  csak  a
könyvmolyok  laknak.  Istvanov  a  Marcalkovits
városrészben  élt.  Ő  is  szorgalmas  könyvtárlátogató,
csak  a  folyékony  olvasmányok  terén  végez  doktori
kutatásokat. A disszertációt sikeresen megvédte több
ízben  pl.  barack,  szilva,  körte,  vegyes  és  ezek
kombinációiban.

 Csajekova behajtott az első utcába hátulról. Egy fia
könyvtár nem jött vele szemben. Az idő sürgette, már
késésben  volt.  L.  Asszony  soha  nem  késett  el
hanyagságból  sehonnan,  nem szerette  mások  idejét
rabolni.  Tiszteletlenségnek  tartotta.   Ezért  éberen



fürkészte az utcát, hol talál egy interjúvolható alanyt.
Ki  is  szúrt  egy  középkorú  értelmesnek  látszó
tereptárgyat,  ahogy  neki  háttal  a  kulcsot  próbálta
bedugni a zárba. Lassított, majd megállt és kiüvöltött
az autó leeresztett ablakán a lehető akaratlagosabban.
 -  Jó  napot!  Hölgyem,  meg  tudná  mondani,  merre
találom a könyvtárat?
A  kulcsos  nő  megfordult.  Csajekova  kedves  arcába
nézve elindította  a "  Mit  ismerek én itt"  programot.
Válaszából kiderült, hogy nem sok mindent legalábbis
ezen  a  területen.  Mert  ugyanis  első  kőrben
megpróbálta  elküldeni  Ludmillát  Oxfordba  illetve  a
hasonlatos  nevű  nyelviskolába.  Csajekova  finoman
erősködött, hogy nem azt keresi, különben is az nem
könyvtár.
 A  kulcsos  középkorú  még  próbálkozott  pár  fáradt
mondat erejéig, aztán feladta.

- Hát lehet rosszul tudom. - bizonytalanodott el. - ..de
az  én  lányom  már  30  éves  és  jobban  szeretjük
megvenni a könyveket – mondta, és sarkon fordult.

 Mahinecka  továbbindult.  Bekanyarodott  egy  másik
utcába, gondolta itt több sikerrel fog járni. Meglátott
egy rengeteg gyereket sétáltató, vonszoló, babakocsit
toló,  ahhoz  kutyát  pórázon  hozzákötöző  anyuka
droidot.

A kérdés ugyanaz volt. A rengeteg gyerekes, és egy
kutyás kismama erre nem tudott válaszolni, sőt az is
felmerült  a  fejében,  hogy  egyáltalán  van  -  e  itt
könyvtároló egység, mert ő nem hallott róla soha.



Mondhatta  volna  neki  Ludmilla,  hogy  a  tudatlanság
nem mentesít, de neki is lekókadtak a reményei annak
okáért,  hogy  egyáltalán  megtalálja-e  a  találkozó
színhelyét. Belső sugallatra visszakanyarodott az első
utcába  ahol  a  kulcsos  nő  lakott  a  harmincéves
lányával. Leparkolt az úttal merőlegesen és kirángatta
a  szundikáló  mobiltelefont  a  táskájából.  Hívta
Bonrádovitsot, telefonos segítséget kérve útbaigazítás
céljából.  Kikereste  a  férfi  nevét,  aki  mellékállásban
csupa jószívűségből a mikulás szerepét is eljátssza egy
évben egyszer  azon a  bizonyos napon a Nemzetova
dómban. Legutoljára ezért szóbeli megrovást is kapott.
Sajnos.  L.  Asszony  a  füléhez  emelte  a  készüléket,
előre nézve megmerevedett majd hirtelen kinyomta a
hívott számot.
A  filmekben  nyilvánvaló  ilyen  esetekben.  Amikor
megbűvölve néznek a semmibe, hogy a főhős valamit
látott. Vagy egy elkóborolt tirannasaurus  rexet, vagy
egy penészes teknősbékalábat a levesbe, vagy hasonló
furcsaságokat. Itt sem történt ez másképp.

Ludmilla  Mahinecka  Csajekova  az  út  túloldalán
meglátott valamit.  A NAP FÉNYE  pontosan rávetült a
ház falára, ahol az  ott elhelyezett betűkön ragyogott a
lemenő NAP FÉNYE.

A betűk a következő feliratot mintázták.  Marcalkovitsi
fiókkönyvtár.


