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Usenet

Talán egy gépkocsiból pillantjuk meg két akácfa között azt a kis
tisztást, ahol meg kellene állnunk. Talán a szögletes villamosról II vén
udvart, melyben az a lekvármaszatos kislány bámul kifelé. Talán az esti séta
idején közeledik hozzánk egy ember, aki üzenetet hoz s közvetít. Minden
és mindenki üzen. Mindig és míndenkinek. A szó egy fajtája csak az üze
netnek. A legfontosabb üzenetek használták ugyan a szót, de örökké túl
áradnak a szón, Az emberek az életükkel üzennek, és az életüket üzenile.
1\. dolgok a lét üzenetei. Az ember a létet magára korlátozza, úgy üzen,
rnintha ő maga volna a lét, mert kiszakadva a csillagok közül, már elfelej
tett "csillagul", a távelságai már nem mérhetetlenek, szótlanul már csak
üzenni tud, lenni nem; a létet életeként üzeni. de megdöbbentő egyszerű
séggel, amit viszont a szónak köszönhet; például így: "Jó estét. Kicsit leve
gőzöm. Megkapta a kiskabátot?" Miközben válaszolsz. hogy .,JÓ estét, kö
szönöm, meg", nem a kérdést, hanem a kérdés körül gyűrűző üzeneteket
fogod föl: a kérdező bal válla oly csapott az utóbbi időben, a gyász súlya
húzza le, a szeme oly éles és betegesen csillogó; könyörög az együttlétért.
Gondozatlan a ruhája, nincs, aki rendbe tegye, a várakozása tartózkodó és
támadó egyszerre, fél a visszautasítástól, néhány szut remél. Lesben áll a
csöndjével, akár egy fegyverrel.

A "kiskabát" a jel, vele üzen az özvegy szabómester élete. Az öreg
szótárából úgy ugrott elő ez a szó, mint egy vedlett, hosszú szőrű puli, gaz
dája szomorúságát terelgetve felém, s ha kitérnék, döhösen rám vakkantgatna.
Fölidézi a sötét műhely ollócsattogását, a villogó, súlyos zörejt, ahogy a
vattával, szövettel burkolt vasalódeszkára lecsapja hatalmas szarszámát az
öreg, míg kiszabta a kiskabát elejét. Fojtó, kesernyés, kokszgáz meg csiriz
szagú ez a szó itt, az utcai lámpa fényében; mutatja, szagoltatja magát egy
kicsi homályos pince, amely a benne eltöltött élettől apránként ragyogni
kezd az öreg mögött, ahogy kimondatott a szó, Látjuk az üzenetet, nemcsak
halljuk, ahogy beszélni kezdünk.

];':S igen, igenis, ez a fasor, melyet mintha törzsenként fölgyújtana a
bekanyarodó autó reflektorfénye, a csillagos ég, ahogy lassan elúszik a fe
jünk fölött, az öreg fölizzó cigaretta parazsa, meg döcögő, apró nevetése és
az unokája, aki piros papucsában lábujjhegyre áll a dróttal megrősített

kapuban, a macska a MOS 6 kupakjával a mancsai között, ők mind, együtt,
egy megkomponált és fontos üzenet szereplői; a lét maga üzen, élőkkel és
élettelenekkel.

Tessék komolyan venni azt a tisztást a két akác között. Tessék leszállni
a villamosról a tűzfalak közé préselt udvarnál. Tessék szót váltani a kis
kabátról. a légcsőhurutról, a rossz kapuzárról. Tessék tágra nyitott figyelem
mel élni, mert a világegyetem ionizáló áramlasát elmulasztani, lekésní vagy
átaludní nem ajánlatos. A dolgoknak sugarai vannak. Az élőknek üzenetei.
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