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Kivételes helyzet

Fenn, az elvetemült sötétség homályában, ahol még a
denevérek  is  ritkán  hálnak,  és  ahová  a  holt  lelkek
visszajárnak,  nos,  itt  fenn,  ezen  a  padláson,  ahol
mégis  létezik  kivételes  hely,  és  itt  akik  ettől  távol
vannak,  előbb  vesznek  el  az  irigység  martalékában,
mintsem a természetes elmúlás rendjében. Igen, itt is
létezik  kivételes  hely,  ahogy  a  világon  mindenütt
vannak,  kitűnve  a  középszerűség  és  az  átlag
szintjéből. És eme kivételes hely a padláson, nem más
mint  ott  lenni,  ahonnan  a  bedeszkázott  padlásablak
egyetlen részéből elér a nap sugara, amikor odakünn
is  szép  idő  virrad.  Épp  ezen  a  vonalon,  egy  doboz
tetején várta sorsát a karfa, a sámfa, és a parafadugó.
A padlás összes népe szívesen pályázott  volna az ő
helyükre.  Hiszen  ki  ne  vágyna  arra,  hogy  szinte
naponta legalább egyszer,  hacsak néhány percre, de
belekaroljon  a  nap  fénylő  sugara,  és  melegen
simogassa cirógassa az összes testrészét.  Egyedül a
doboz tetején lakóknak jutott ebből a jóból. A többiek
számára  csak  a  padlásajtó  nyílása  hozott  némi
világosságot,  ám  az  huzattal  és  cúggal  érkezik,  és
inkább  hoz  baljóslatot,  mintsem  megváltást,  hogy
újból  hasznát  veszik  és  kikerülhet  a  padlás  dohos
rabságából. 
A  padláslét  legádázabb  ellensége  a  por,  az  sosem
kímélt  senkit.  A  por,  mely  mindent  betemetett,  és
képes volt napról napra újratermelődni. Amikor kinn is
vihar dúlt, akkor összeverődve, mint a sivatagi homok



az  orkánban,  özönlöttek a szél  minden irányába,  és
végigvertek minden egyes tárgyat. Gyűlölte mindenki
az enyészet apró részecskéit, a természet eme elemét,
mely az utolsó leple is egyben a megsemmisülésnek...

A  karfa,  a  sámfa  és  a  parafadugó,  ők  is  ádáz
ellenségnek  tartották  a  port,  de  sosem  bántották,
hagyták  a  porszemeket  is  játszani  a  napsugárban,
mely ünnepi felvonulással birtokolta a fény nyalábjait,
mert  ilyenné  vált  a  sötétségből  való  kiruccanásuk.
Művészi  képet  varázsoltak.  Amikor  vége  lett  a
napsugárzás  szeánszának,  a  három  barát  annak
melegségéből táplálkozva, meséltek egymásnak a még
hasznosnak vélt éltűkről. 

A  sámfa  egy  kaptafát  emlegetett  a  műhelyből,  ők
alkották Rómeót és Júliát, hiszen a sámfa és a kaptafa
családfája  örök  ellenségek  voltak  a  favilág
útvesztőjében, állandó harcban álltak, hogy melyik faj
szolgálja jobban és hasznosabban az ember lábbelijét.
Ám  ők  egyedileg  lettek  gyártva,  nem  holmi
csúcstechnikából  sarjadtak.  Pityergett  sokszor  a
sámfa.  „Ó,  ha  itt  lehetne  újból  mellette  a  kaptafa,
akkor  az  örök  szerelem  boldogságában  együtt
halnának.”
Ilyenkor  a  szószóló,  a  parafadugó vigasztalta,  aztán
ámulattal mesélte a bor jótékony hatását, akár búra,
akár vigalomra, de intett is hogy túlzásokba itt  sem
szabad esni, ahogy a jóból is megártson a sok... Ám a
parafa  arról  hallgatott,  és  hiába  faggatták,  sosem
árulta el, hogy milyen rossz körülmények után került
a padlásra. 
A karfa egy moziban tengette életét, a filmen láthatta



a rengeteg öldöklést, amiről csak nagy ritkán mesélt,
nem kell, hogy pánikot keltsem, elég volt éreznie az őt
szorító  emberi  markokat.  Inkább  kalandozott  el  a
romantikus  filmek  a  szerelemes  jeleneteire,  amit
saját  részről  sosem  tapasztalhatott,  hiszen  ő  balos
karfaként a jobb felétől örökre eltaszajtva, köztük állt
az  ülőke,  így  sosem  lehettek  egymás  karjaiban.
Idegen karfával pedig sosem barátkozott. 

A nap ma is bekukucskált, és kivételesen olyan forró
sugarakat eresztett, hogy a porszemek is szalutáltak
neki. A tiszta fény végig pásztázta a karfát, a sámfát,
és a parafadugót. 

– Éreztétek? Mint egy finom női kéz –  ámuldozott
a karfa.

– Ettől még a palackos bor is felforrhatott volna  –
viccelődött a parafadugó.

– Csitt, halljátok, recseg a lépcső... félek, nagyon
félek – suttogta a sámfa.

– Mondanám, ne fesd az ördögöt a falra, ne légy
betojó alak! – hurrogott a parafadugó.

– A kutyafáját! Dugulj el parafa, a padláson nem
szégyen félni! – ripakodott rá a karfa.

A  lépcső  vékony  nyikorgása  feszítette  bennük  az
idegrostokat.  Minden  csikordulást  egy-egy  halk  jaj
kísért  a  szürke  homály  vesztőjében.  Ahogy  nyílt  a
padlásajtó,  a homályról  neonfény húzta  le  a fátylat.
Hűvös  lehelettel  kiűzte  a  karfából,  a  sámfából  és  a
parafadugóból  a  napsugár  meleg  ölelését,  ami  még
bensőjükben  áradt.  Az  ember  közeledett  feléjük,
minden egyes lépésnél a porszemek is felriadtak. Tán
félve attól, hogy valamelyiket összetapossa végleg és



végérvényesen. A hideg áramlat nem kímélte a padlás
egyetlen zugát sem. Aztán az ember egy nagy zsákot
tett az egyik sarokba, és egy tárgyat, a sámfát kicsit
félretolva. Aztán elment megint a homálynak adva át
sejtelmes  szerepét.  A  por  ismét  letelepedett,  és
odakünn  is  újra  galambturbékolás  hallatszott.  A
tárgyak,  limlomok  félelme  is  alábbhagyott,  mert  kit
innen elcipelnek, olyan bitófán is végezheti, mint egy
erjedő  szemetesdomb,  vagy  egy  lángoló  tűz
martaléka. 
A  nyugalom  és  a  megkönnyebbülés  perceiben
feleszmélt  a  karfa,  a  sámfa és  a  parafadugó,  ekkor
döbbentek rá, hogy az ő kivételes helyükre új tárgy
került,  felmérve a helyzetet,  így éppen a sámfa fog
lemaradni a nap sugarának meleg örömeiről. Búsult a
karfa és a parafadugó, hiszen sajnálták a sámfát, hogy
kimarad  a  jóból,  ami  még  eddigi  ittlétében
megadatott. Síri csendben várták a következő napot.
Csak vihar ne jöjjön! Csak az ne, rimánkodott a karfa
és a parafadugó. Ám a nap fényétől is tartottak, hiszen
nem tudhatták, ki az az idegen, kitolta ki a helyéről a
sámfát.
Nehéz pillanatok voltak ezek. 
A nap aztán megérkezett és benyújtotta fényes karjait.
Megbabonázta  őket,  és  fényében  meglátták  az
idegent,  a  kaptafát.  A  sámfa  boldogabb  volt,  mint
valaha.  Hiszen  a  nap  sugaránál  még  a  szerelme
közelsége is jobb és felemelőbb érzés.

Ezt  látva  a  karfa  és  a  parafadugó  is  ráébredt  arra,
hogyha  valamire  nagyon  vágynak,  akár  nekik  is
teljesülhet. A karfa a jobb felére, a parafadugó pedig
egy újabb borospalack szorító nyakára áhítozott, ami



akár  meg  is  történhet  egy  kisemmizett  és
hasznavehetetlen  tárggyal  is,  itt  a  padláson,  az
utolsónak hitt végállomáson. 
A  sámfa  és  a  kaptafa  egymásra  találása  bizonyítja,
hogyha nem veszik félvállról a reményt, akkor bármi
teljesülhet, akár itt is, az élet poros, dohos poklában. 




