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VE RE BES ER NÕ

Mond juk ok tó ber,
szá mo zat la nul

Egynapló

Az el al vás ban van min den re mé nyem, gon dol ta reg gel, amint ki nyi tot ta a sze mét, s 
ahogy ott fe küdt a sa ját ágyán, hal lot ta, hogy mel let te szu szog va la ki egy má sik ágyon, 
s tud ta, hogy az nem le het más, mint az egyes szám el sõ sze mély, va gyis õ ma ga, il let ve 
én, te hát ott szu szog tam a má sik ágyon, míg az egyik ágy ról ma ga mat hal lot tam szu-
szog ni-él ni, na most ak kor ki nek a ne vé ben is be szél jek, gon dol ta to vább, gon dol tam 
to vább, ki nek a ne vé ben mond jam el, hogy az el al vás ban van min den re mé nyem, hisz 
reg gel van, s ilyes mit nem mond hat csak úgy akár ki éb re dés után, hogy az el al vás ban 
van min den re mé nyem, csu pán az, aki va la mi ért nem akar fel kel ni, s még csak gon dol ni 
sem akar sem mi re, még ar ra sem, hogy az el al vás ban van min den re mé nye, ha nem alud-
na to vább, na de így már ez sem megy, mert mi helyt kí ván juk az el al vást, nem al szunk, 
mi helyt ki mond juk az el al vást, már nem va gyunk csend ben, va gyis az al vás óhaj tá sa 
ál tal al ha tunk még egy csep pet, de pont ez az, ami fel éb reszt: az al vás aka rá sa, amit az 
a gon do lat elõ zött meg, hogy az el al vás ban van min den re mé nyem.

El dön töt tem, hogy a má sik ágy ról né zem vé gig, csend ben pi heg ve, ahogy fe lém san-
dít va nagy kín lód va fel kel, saj nál tat va ma gát a má sik ágyon ké nyel me sen el ter pesz ke dõ 
egyes szám el sõ sze mél  lyel, va gyis ve lem, aki nek im már esze ágá ban sincs fel kel ni, 
hogy vé gig csi nál ja ezt a na pot, ok tó ber – vagy nem is tu dom, oly mind egy – valahanya-
dikát, ez most alig ha fon tos, ez a dá tumkér dés, vi szont elõ ször ver ti ká lis hely zet ben kell 
lát nom az egyes szám har ma di kat, va gyis õt, amint fel kelt, s meg bi zo nyo sod nom ar ról, 
hogy vég leg el dön töt te, igen, ne ki megy e nap nak, e valahanyadikának, s vé gig csi nál ja 
mind azt, amit tar to gat ne ki, min den elõ re tu dott dol gá val és min den meg le pe té sé vel 
együtt, mert mi lyen is egy nap, akár az élet ki csi ben, mond ta egy nagyvalaki, olyan 
„carpe diemes”, te le ra ga dós pil la na tok kal, ame lye ket ne künk kell meg ra gad nunk, mert 
ha nem, õk ra gad nak meg ben nün ket, mint ahogy az most is tör té nik az egyes szám 
har ma dik kal, csak né zem a má sik ágy ról, az el sõ pil la nat már meg is ér ke zett, s most 
lök dös né õt elõ re a töb bi, so rá ra vá ró pil la nat fe lé, tusz kol ná be le a dél elõtt li la fod ros 
re mény fo lya má ba, köz ben lá tom, amint az egyes szám har ma dik idi ó ta vi gyor ral ve ti alá 
ma gát az öröm te li kö te les sé ge ket hor do zó pil la na tok ka ján csá bí tá sá nak, s egy re ener gi-
ku sab ban tesz-vesz a szo bá ban, a ga tyá ját ke re si, az tán hir te len a má sik zok ni ját, mert 
az egyik min dig meg van, csak a má sik nincs, ál lan dó an elveszkelõdik, akár csak én ott, 
a má sik ágyon, már nem szá mí tok, ész re sem vesz, csak a má sik zok ni ját ke re si, hogy 
azu tán a fi ó kos szek rény bõl egy tisz ta pá rat húz zon elõ, a ga tyá já ról tel je sen meg fe led-
kez ve, s így, mez te len fe nék kel sza lad jon a für dõ be fo gat mos ni, ott döb ben ve rá ba ná lis 
ga tyát lan sá gá ra a ki al vat lan ar cát mu ta tó tü kör elõtt, sa ját bí rá ja elõtt, ahol a hom lo ká ra 
csap va egy túl sá go san ko rai, ám an nál vész ter he sebb Alzheimer-kór eset le ges ki ala ku lá-
sá nak ve szé lyé vel is szem be sül nie kell, még reg gel van, de jé zus má ria, hol van még az 
ebéd idõ, hol a jól el vég zett mun kát kö ve tõ ebéd emész té se so rán be kö vet ke zõ, kel le me-
sen le zser agyi reny he ség, ami re hol nap még csak em lé kez ni sem fog, vagy ho vá tûn het 
egy po hár sör be ful ladt légy hét köz na pi lát vá nya, mi köz ben az új bó li esz mé lés ká vé il la-
tú don gá sa ma gát a fe le dést fe led te ti, s lát szó lag min den rend be jön, csak még egy rö vid-
ke de pres  szió elõ zi meg a ko ra est men tá lis revitalizációját, azu tán kár tya vagy do mi nó, 
a ha szon ta lan ság ne to vább ja, mert lé tez nek sem mi be fu tó nap szak ok, me lyek mint ha 
nem is egy nap, de az örök ké va ló ság ré szei vol ná nak, ilyen kor rend sze rint do mi nó zik 
az egyes szám har ma dik, to lo gat ja a pi ci, tég la test ala kú la pocs ká kat mint ha dol goz na, 
meg té vesz ten dõ al te re gó ját, az el sõ szám el sõt, aki még min dig az ágy ból fi gye li õt, 
amint ap ró pöt  työk bõl ki ra kott szám áb rá kat ha son lít gat ös  sze, mint ha szá mol na, köz ben 
ér zi, a zsi ge re i ben ér zi az egy re fe szí tõbb hi á ba va ló sá got, mérgesgázként höm pö lyög a 
vanitatum vanitas, vé get kell en nek vet ni, mi e lõtt úgy ma rad na az em ber, le bé nult lég-
zõ szer vek kel, egy ap ró tég lács ká val a ke zé ben, va la mi be fe jez he tet len imát mor mol va, 
négy és öt kö zött, dél után.

Egy re job ban saj nál tam. A má sik ágy ban még min dig reg gel volt, õ pe dig már be lát ha-
tat lan nap szak ok su nyi la bi rin tu sá ban ver gõ dött! Nem le het egy sze rû mez te len fe nék kel 
sza la doz ni mun ka köz ben, ügyintézni, meg gyõz ni, meg gyõ zet ni, kár hoz ni, kár hoz tat ni, 
ami kor mind ez ben ne fog lal ta tik egyet len pil lan tás ban, az ügy fél ében, a fõ nö ké ben, a 
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di á ké ban, a pá ci en sé ben, egyéb ként fo gal mam sem volt, hol dol go zik, dol go zik-e egy-
ál ta lán va la hol, vagy mind ez csu pán ré sze egy „út ban le vés” ko re og rá fi á já nak, csak azt 
lát tam, hogy sze mér me sen ta kar gat ja ma gát, amíg min den ki száj tát va né zi, mu to gat nak 
rá, hi á ba a hó fe hér selyemzokni, meg a ve le har mo ni zá ló, hó na pok óta fe hé rí tett fog sor, 
a me ló az me ló, õ meg így, ko moly ta la nul, mint va la mi ámok fu tó ro han, tö ke it mar ká ba 
rejt ve át a mun ka idõn, ke resz tül ezen a szin te le raj zol ha tó na pon, ezen a bi zo nyos valaha-
nyadikán, mi köz ben én szív szo rí tást ka pok a szo ron gás tól, a saj ná lat tól, len nék in kább 
én a he lyé ben, igen, in nen a má sik ágy ról át él ve mind ezt, ha bár tud ván tu dom, hogy õ 
is én va gyok, én va gyok az egyes szám har ma dik, aki ép pen most tisz táz ta ma gá ban, 
hogy azért ma radt itt e fény év nyi tá vol ság ból moz du lat lan nak lát szó sem mit te vés ben, 
mert lát nia kel lett, ho gyan ala kul ez a nap, lát ni mind ezt mes  szi rõl, on nan, ahol még reg-
gel van, ami kor csak egy idõ elõt ti, té to va gon do lat dúl ja fel a rész vét tel át ita tott agyat, 
tud ni il lik, hogy az el al vás ban van min den re mény, a má sik ol dal ban, a sö tét fél te ké ben, 
ahol nincs ga tyá zás a me ló ban, csak tisz te let re mél tó szem pont ok van nak, ilyen az 
éj sza kai mû szak, csi kor gó sö tét ben oso nó el va rá zsolt idõ, még is in kább ház épí tés, mint 
do mi nó zás, a kisem ber ál má ban épít és éb ren rom bol, nem is bír ja to vább néz ni, ahogy 
ut cá kon, te re ken fut ko som, ka pu kon ki-be, kö szön ve és haj bó kol va, ar com ra szá radt 
kön  nyem-tak nyom vi asz fény ében, ahogy most is, e pil la nat ban is ro ha nok az est fe lé, 
hogy egy szer majd meg ér kez zek vég re, ha za ér jek, be vág jam ma gam mö gött az aj tót, s 
li heg ve ves sem ma gam az egyik ke re vet re, hogy a má sik ról meg fi gyel hes sem, pon to san 
men  nyit öre ged tem, hát nem egy na pot, de töb bet, an  nyi val töb bet, mint amen  nyit pil la-
nat ként nem ra gad tam meg a nap ból, an  nyi val töb bet öre ged tem, mint ahány pil la na tot 
nem tu da to sí tot tam ma gam ban, de így is ma radt még an  nyi idõm, hogy ne ki is jus son ott 
a má sik ágyon, hogy mi e lõtt új ra el al szik, vé gig gon dol ja, mi ben is ve he tett vol na részt 
az nap, en gem kö vet ve, mi ben is le he tett vol na sze rep lõ.


