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LÁBASS ENDRE

Útszeretkeződés
Eltévedés pipacsmezőn

Szerettem	elindulni	a	városból	kifelé	vezető	utakon,	kanyarogni	az	árnyékos	sikátorok	mé-
lyén,	aztán	a	fényre	érve	a	város	szélén	megállni.	Nézni	a	végtelen	mezőket	és	távoli	üveghe-
gyeket.	Ez	volt	az	életem.

Napkelet	felé	két	nagy	áruház	búcsúztatja	a	várost,	csillogó	termekkel,	folyosókkal	teli	két	
elvarázsolt	kastély,	az	egyiknek	Ázsia	a	neve.	Két	egyforma	ház	ez,	tükörkastélyok,	sárkányos	
kapu	őrzi	a	bejáratukat	és	egy	ágaskodó	ló.	Pár	száz	méterrel	odébb,	Nyugat	felé	áll	a	másik	
monstrum	épület,	ő	csak	egymaga,	kettőjük	közt	virágzó	gyomokkal	benőtt	senkiföldje.

Messziről	is	jól	látszik,	ahogy	a	kicsi	emberalakok	processziójukat	járják,	a	két	épület	közt	út-
jaikat,	és	lassan-lassan,	de	szépen	és	megállíthatatlanul	kitapossák	vékony	ösvényeiket.	Szeretem	
a	Senkiföldje	végtelen	mezőt	a	két	elvarázsolt	kastély	között,	télen	is	átvágok	a	sivatagon.

Már	este	van	ezekben	a	nekem	legkedvesebb	pillanatokban,	az	ég	sötétjét	itt	nem	zavarja	
egy	darabig	semmi	lámpa,	fekete	ég	alatt	megyek	csöndben,	nem	messze	húznak	el	autóikban	
az	emberek,	de	alig	hallatszik	ide	útjuk	zaja.

Meg	szoktam	állni	az	ösvény	közepén,	félúton.	Ott	már	távoli	az	egyik	épületóriás	és	még	
kicsi	lámpasor	a	másik.	–	Még	élek	–	szoktam	gondolni	–,	és	itt,	ebben	a	pillanatban	és	ebben	
a	 sivatagban	megállni	valami	gyönyörű	csillagutazás.	Nem	 is	vágytam	 ilyen	gyönyörűszép	
életre,	ezt	nem	lehetett	elképzelni,	az	Életet.

Szóval	az	összes	évszak	álmai	ott	vannak	körülöttem,	amikor	idén,	nyár	elején	megint	arra-
felé	megyek.	Reggel	van,	forróságot	jósoltak,	a	táj	valóban	forró	és	üres.	A	dolgok	átgondolá-
sához	megfelelően	egyedül	vagyunk	hármasban,	az	éggel	meg	a	földdel.	

Az	égvilágon	semmit	nem	gondolok.	Halvány	vágymotoszkálások	futnak	csak	át.	Néze-
getem	a	bokáig	érő,	 ragyogó	virágokat.	Bal	oldalon,	a	házak	mentén	megyeget	egy	öregúr	
szalmakalapban	honnanhová.	

Ekkor	térek	le	az	ismert	útról.	
Nem	megyek	tovább	a	két	szomszéd	kastély	között.	Elkanyarodom	Kelet	felé.	Csupa	tor-

zsák,	 vastag,	 szúrós	 növényszártöredékek,	 a	 vékony	 talpú	 tornacipőben	 pokol.	 Nem	 tűnik	
messzinek	a	rétet	szegélyező	bozót,	csak	ahogy	közeledek	felé,	nem	közeledik.	

Acélkemények	és	élesek	a	levágott	növényszárak.	Már	ebben	a	pillanatban	érzem,	ahogy	a	
Nap	lassan	gyilkosan	fölém	emelkedik.

Nehezen	érek	az	árnyékba,	ahol	már	van	ösvény.	Azon	jutok	el	az	ikertornyok	mögé,	ott	fel	
kell	menni	egy	töltésszerű,	hosszanti	dombra,	és	végre	megpillantom	a	Szilas-patakot.	

Itt	árnyék	van,	sokkal	hűvösebb,	illatosabb,	elviselhetőbb.	Ember	sehol.	Vagy	száz	méterre,	
jobb	kéz	felé,	kissé	déli	irányban	hidacska	látható.	Átkelek.	Kellemes,	hűvös	bozótba	vezet,	ott	
az	ösvény	már	egyenesen	Kelet	felé	halad.	Néhol	nagy	pocsolyák	gyűltek	agyagos	gödrökbe	
a	fák	alatt.	Oldalt	áthatolhatatlan	dzsungel,	tornamutatvány	továbbhaladni.	–	Hová	mész,	kis	
majom?

Aztán	véget	ér	az	árnyas-párás	jutalomutazás,	a	köderdőből	végtelennek	tűnő	kukoricatáb-
lához	ér	az	út,	előre	tehát	nem	mehetek;	csak	jobbra,	balra	és	hátra	között	választhatok.	

–	Vissza	pedig	nem	megyek!	Hiszen	még	csak	most	indultam	el.	Mind	ezt	mondják,	nagyon	
kiszámítható	az	egész.

Martin	sosem	állítja	meg	a	horpadt,	öreg	vasutasórát,	és	előre	lehet	látni,	hogy	majd	szépen	
fel	kell	szállnia	neki	is	a	Pokolba	tartó	vonatra,	ami	Délről	jön,	mindig	és	örökké	Dél	felé	ha-
lad,	kicsit	a	sínek	fölött	jön	–	de	ezt	csak	az	látja,	aki	a	vágányokhoz	közel	áll.	A	lépcsőn	egy	
sapkás,	egyenruhás	alak,	sapkáját	mintha	kicsit	megemelné	valami.

Megyek	hát	jobbra,	ekkor	a	Nap	éppen	szembesüt.	Balra	bozótos,	jobb	kéz	felé	rengeteg	
pipacs.	Megyek	pár	tíz	métert,	vívódom	–	pipacsfényképezés,	vagy	már	semmi	–	gondolatban	
évek	óta	hanyatt	fekve	repülök	át	az	életen.

Győz	a	fölöslegesség,	hasra	fekszem	és	bemászok	a	mezőre,	a	pipacsok	közé.	Ha	lefekszel,	
a	mezei	virágok	hatalmasak	lesznek,	napernyők,	persze	sajnos	örökre	ott	fekszik	a	halott	ka-
tona.

Innen	már	nagyon	nehéz	a	bekövetkezett	dolgokat	leírni,	mert	elérzékenyülgethetek	a	nyo-
morult	érzéseimen	–	ez	megy,	egyebet	se	teszek,	ebbe	a	gusztustalan	gyakorlatba	bármikor	
belépek	–,	de	ha	össze	kellene	szednem	magam...	képes	lennék-e	életemben	legalább	egyszer	
igazából	leírni	a	rettegést?	Mindennek	a	végét.	Amikor	meghalsz	egy	helyben	állva.	Dermed-
ten	állsz,	minden	oldalról	elönt	ugyanaz	a	biztos	érzés,	és	a	szélrózsa	egyetlen	irányából	sem	
jön	remény.

Ugyanis	elkövettem	azt	a	hibát,	hogy	előrementem	a	pipacsmezőről,	az	ösvényen	tovább.	
Balra	kanyarodtam,	aztán	jobbra,	talán	egy	egész	óra	eltelt,	ne	nyissunk	ki	a	közben	eltelt	gon-
dolatok	idejére,	ne	nyissunk	a	végtelen	félelmetes	tájra,	itt	képtelen	vagyok	egy	részt	leírni,	de	
mivel	vannak	ebben	a	mesében	olyan	részek,	amelyek	felidézésére,	úgy	érzem,	képes	vagyok,	
ami	nem	megy,	azt	meg	kihagyom,	jöjjön	a	kukoricatábla.	

Már	vad	forróság	volt,	és	nagyon	régen	mentem	sehová.	Kezdett	rettenetes	lenni	a	ragyogás.
Már	árnyékok	után	nézegettem,	kerestem	körben	valami	emberjárt	utat,	házakat.	
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Nem	tudom,	mennyi	 idő	 telt	el	a	Pipacsmező	óta.	Egy	út	kifeszített	 fehér	szalagok	közt	
vezetett,	lebegtek	a	szélben,	a	néma	forróságban,	akkor	egy	dobogás	hirtelen,	és	elrohant	mel-
lettem	egy	nagy	fekete	ló.	

Aztán	egy	másik.	Elállt	a	lélegzetem.	Egyik	oldalamon	száraz	voltam	és	forró,	a	másikon	
izzadtam,	nagyon	megijesztettek	a	hirtelen	lovak.	Szabadon	futkostak	elektromos	kerítéseik	
között,	érezték,	hogy	övék	a	táj.	Egyáltalán	nem	törődtek	velem.

Ekkor	pár	kilométert	egyenesen	keleti	irányban	kellett	tovább	mennem.	Megművelt	termő-
földek	jöttek,	jobbra-balra	meg	kellett	őket	kerülnöm,	nagyon	durva	feladatnak	látszott	átvágni	
rajtuk.	Ezek	sokszor	pókmezők.	

Választhattam,	jobbra	vagy	balra	megyek	tovább,	naná,	hogy	eszembe	jutottak	a	kereszt-
utak	forgószélben	táncoló	tündérei.	Mentem	megint	a	Nappal	szembe,	tovább	Dél	felé.	

Akkor	 egyszer	 csak	 véget	 ért	 a	 göröngyös	 földút,	 előttem	 sűrű,	 tüskés	 bokrok	 végtelen	
sivataga.	Egyetlen	útirányt	adott	már	csupán	a	táj,	balra	kellett	fordulnom,	aztán	megint	balra.	
Azaz	szépen	visszamentem	körülbelül	oda,	ahonnan	egy	órája	elindultam.	Épp	csak	egy	má-
sodik	laza	óra	volt	a	tűző	napon.	

Nem	idegeskedtem,	olyan	ez,	mint	a	leesett	kristálypohár,	ha	már	egyszer	szilánkokra	tört,	
nincs	mit	szomorkodni	rajta,	a	kristálypohár	szilánkjait	különben	is	illőnek	éreztem	az	égető	
Nap	szúrásához.	Kezdtek	fájni	a	vállaim.	A	szürke	pólóban	voltam,	amit	pár	éve	egy	tóban	
találtam.	Az	ösvény	nem	kegyelmezett.	Ebben	az	irányban	is	véget	ért.

Nagy	nehezen	leltem	egy	olyan	ösvényt,	ami	lassacskán	kissé	emelkedett,	onnan,	gondol-
tam,	majd	szétnézek	a	tájon,	merre	lehet	innen	menekülni.	Körülbelül	félóra	múlva	valóban	
magasabbra	értem,	messziről	megláttam	az	országutat,	fényes	kis	bogarak	voltak	a	megcsillanó	
autók,	ritkán	jöttek,	és	messzire	futottak	el	céljaik	felé.	Robinson	nézi	a	távolodó	vitorláshajót.

Akkor	 jutottam	 el	 a	 leghatalmasabb	 kukoricatábla	 szélére,	 amit	 valamerről	 meg	 kellett	
megint	kerülni.	Sóhajtva	megálltam.	Elindultam	balra,	mert	arrafelé	mintha	láttam	volna	egy	
kicsi	hidat	az	országúton	át...	de	elvezet-e	odáig	az	ösvény?	

Na	nem.	Megint	 egy	 jó	negyedóra,	 akkor	 az	ösvényem	véget	 ért,	 és	 jött	 a	 kétségbeejtő	
rádöbbenés,	ez	itt	egy	számítógépes	játék,	és	valahonnan,	egy	játékokkal	tömött,	koszos	kis	
szobából	játszik	velem	egy	gonosz	gyerek.	A	meg	nem	született	fiam.	

Vissza	ugyanazon	a	göröngyös	úton,	ahol	már	az	összes	ágra	emlékeztem,	épp	csak	a	másik	
vállamat	szúrták	össze.	Lassan	kezdett	feltorlódni	a	félelem,	de	még	nem	volt	az	igazi.

Végre	 rátaláltam	 egy	 földútra	 a	 kukoricatáblák	 és	 dzsungelek	 között.	 Elindultam	 rajta.	
Mentem	a	fészkes	fenébe,	a	csodába,	de	ez	a	mondat	csak	úgy	menekül,	úgy	nyer	el	valamiféle	
szépséget,	ha	 itt	 tényleg	fészekre	gondolunk,	meg	csodára.	Egyébként	annyira	nyomorult	a	
mondat	is,	mint	az	életünk,	és	csak	a	semmi	derül	ki	megint.	

Ezen	az	úton	ért	el	a	Halál.	Nem	teljesen,	de	mivel	voltak	már	találkozásaink,	nagyon	is	
bátran	mondhatom,	hogy	nagyon	is.	Nem	álltam	meg	dermedten,	ez	itt	ennek	az	egész	iro-
mánynak	a	célja,	 ez	a	pár	 tornamutatvány	mondat,	vajon	képes	 leszek-e	visszagondolni	 és	
átélhetően	leírni	azt	az	ijesztő	régi	délt…

Nem	 álltam	meg,	 de	 elöntött	 a	 reszketés	 a	 kukoricatáblák	 és	 dzsungelek	 közt	 a	 tájban.	
Eszembe	 jutott	egy	versrészlet	–	visznek	a	 lábaim,	visznek	–,	kétségbeesetten	gyalogoltam	
a	reménybeli	menekülés	felé.	Már	elkezdtem	félni.	Mert	mit	mondok	például	telefonon?	–	Itt	
vagyok,	meghalok,	gyere	értem.	–	És	hol	a	pokolban	vagy,	öregem?

Helyzetem	meghatározhatatlan	már	a	tájban	is,	nem	csak	az	időben.
Nem	tudom,	néha	 talán	kicsit	megálltam,	 lélegzetet	venni.	Körbenéztem,	kicsi	 rágcsáló,	két	

lábon	állva	a	tájon.	A	nagyvilágon.	Ha	itt	nem	bírok	továbbmenni,	lefekszem,	erre	mennyire,	de	
mennyire	vágyom,	akkor	itt	maradok	a	göröngyök,	mezei	virágok	és	kukoricatáblák	között	a	föl-
dön,	és	soha	többet	senki	nem	jön	erre,	én	voltam	egy	személyben	az	első	és	utolsó	a	mélyben.

Hatalmas	 lett	a	Táj.	Az	agyagos,	homokszínű	földút	végtelennek	bizonyult.	De	 legalább	
megvolt	az	irány.	Mi	az,	hogy	megvolt?	Nem	tudom,	valahogy	bíztam	benne,	úgy	tűnt,	vala-
hová	vezet.	Megint	elcsodálkozom	egy	primitív	kis	dolgon,	hogy	az	út	vezet.	

Már	nem	siettem.	Csak	mentem.	Vittek	a	lábaim	örökre	Dél	felé.Félelmetes	volt	arra	gon-
dolni,	hogy	nincsenek	is	igazán	távol	az	emberek,	csak	itt,	körülöttem	van	ez	a	kis	helyi	végte-
len,	ők	ott	autóznak,	kirándulnak,	élnek,	versenyeznek,	büszkélkednek	körben,	pár	kilométer-
nyire	tőlem,	én	meg,	vagy	akárki,	meghalok	a	sehová	vezető	ösvényen.	

–	Soha	nem	jött	rá,	hogy	az	ösvény	a	civilizációba	vezetett.	Csak	pár	száz	métert	kellett	
volna	mennie.

(Napház,	2016.	06.	21.,	kedd–2017.	04.	09.,	vasárnap)

RIP, Mr. Chinedu Henry Odugwu
Pár	hete	pár	hétig	nem	tudtam	járni.	Éjszaka	boszorkányok	lovagoltak	rajtam,	elszáguldot-

tak	nyomorult	testemen	a	Gellértre	szombatéjen,	a	nagygyűlésre,	leadták	undorító	szavazata-
ikat	a	kondér	körül,	majd	zuhanórepülésben	visszabuktak	az	önkiszolgáló	életterembe,	Pest	
pogány	 lapályára,	Rákos	mezejének	port	hordó	perverz	 forgószelei	közé,	 ahol	ők	 is	valódi	
lidérces	otthonukra	találtak,	nem	véletlenül	itt	szedik	áldozataikat.	

Az	ős-Duna	mára	csak	pár	patakot	hagyott	hátra.	A	Rákos-patakról	majdnem	minden	vá-
roslakó	hallott,	a	Szilas-patakról	már	csak	a	környékbeliek.	Ahogy	tovább	haladunk,	napkeleti	
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irányba,	Csömör	felé,	 lankás	dombokhoz	érünk.	Egészséges	ember	számára	még	épp	meg-
mászhatóak,	de	például	a	Timúr	utca	vagy	az	Állás	utca	emelkedőjét	már	nem	bírják	végig	a	
szívbetegek.	Pedig	odafönt,	a	Csömöri	út	tetején	is	túl,	csobog	pár	fahíd	alatt,	kerteken	át	a	
tisztavízű,	kicsi	Mókus-patak	–	Pest	városának	utolsó	vízi	védvonala	Kelet	felől.	

Legkevésbé	sem	véletlen,	hogy	a	Timúr	utca	elején,	a	Legenda	sörfőzdén	is	túl,	a	napos	
kertikocsmának	Netovább	 a	 neve.	Odáig	mentem	 régen	 is	mindig,	még	 a	 halálom	 előtt,	 a	
Timúr	utcai	Netovább-ba.	

Bementem,	megnéztem	a	régi,	Bandi	nevű	vendég	szárítottvirág-koszorúját	meg	a	Neto-
vább	mélyére	is	behatoló	napfénytől	fakult	színes	fotóját	a	pulton,	mellé	könyököltem,	balra	
tekintettem,	Magyarország	dombornyomásos	térképére,	és	rendeltem	egy	sört,	biztos,	ami	biz-
tos.	Most	ezekről	a	régi	dolgokról	jelzésnek	ennyi.

Ha	a	Népszínház	utcán	elindulok	Kelet	felé,	és	a	Köztérről	indulok,	vagyis	nagyjából	az	
elfeledett	sugárút	közepéről,	idén	nyáron	jobb	és	bal	kéz	felől	is	egy	dagi	afrikai	srác	képét	
tették	majdnem	minden	poros	kirakatba.	

Az	afrikai	rasztahajak	félhomályos	boltjának	üvegén	is	ő	nevet,	ugyanannak	a	fényképnek	
másik	nyomatát	ragasztották	az	éjjel-nappali	kirakatára,	ahol	a	vénember	kinézetű	lakosoktól	
hajnalban	átveszik	és	papírtálcára	gyűjtik	pár	forintért	a	kisüvegeket,	erről	mindig	a	Dianás-
üvegek	jutnak	eszembe	–	Diana,	a	Hold	az	égen,	a	fekete	ember	pedig	Mr.	Chinedu	Henry	
Odugwu	az	éjjel-nappali	kirakatán.

Ha	továbbmegyek,	el	a	Kis	Varsó	legközepéig	–	már	majdnem	a	Teleki	térig	–,	a	fodrász,	a	
kocsma	és	a	többi	bolt	kirakatán	ott	mosolyog	a	holdvilágképű	szerecsen.	Nigériai	volt,	ha	jól	
emlékszem,	35	éves.	Az	egész	utcánk	őt	gyászolja	napok	óta.	

Amerre	 járok,	 elszóródott,	 széttaposott	 koszorútörmelékek.	A	 kirakatokon	 kalligrafikus	
arab	betűk.	

A	fénymásolatokon	már	kissé	ki	is	fakult	Mr.	Odugwu.	Fura	nekem	ez	a	miszter.	Hiszen	
olyan	fiatal	volt	a	fekete	fiú.	Egy	igazi	miszter	meg	valami	öregember.	De	ez	persze	gyere-
kes	 tévedés	csupán.	Az	élelmiszerboltok	kirakatain	 is	egyre	 többször	azt	olvasom:	–	ÉL	E,	
MISZTER?

Ahogy	hazaérek	a	Napházba,	fogom	a	krétát	és	felírom	magamnak	itthon,	fejmagasságban,	
a	fekete	anatómiatáblára:	

RIP,	Mr.	Chinedu	Henry	Odugwu.	
Érjen	el	hozzám	minden,	amit	az	utcánk	mélyen	érez.

(Napház,	2016.	08.	10.,	szerda)

Életem izzó
Belépek	a	végtelen	univerzumból	magamhoz,	előszobám	van,	még	mindig,	meg	ilyenek.	
Felkapcsolom	a	 lámpákat,	 hogy	 legyen	kedvem	élni,	már	 amennyi	 életkedvet	 át	 tudnak	

belém	sugározni	szegények.	A	fény	hullámtermészete.
Az	egyik,	a	bejárati	ajtó	melletti	körte	egyből	felragyog,	veszi	a	lapot,	a	másik,	a	tonettfogas	

ruhabányáját	megvilágító	szalmaernyős,	alufóliával	spotosított	körte	egy	modern,	ő	hosszúnak	
tűnő	pillanatokig	nem	reagál,	aztán	egyszerre	kigyúl,	és	akkor	a	fejemben	is	vele	együtt	kigyúl	
a	fény:	hogy	ez	hogy	nem	jutott	eszembe	eddig,	ez	a	kényszerből	becsavart	időkompatibilis	
körte	vagyok	én!	Igen,	a	modern!	Én	már	sajnos	nem	az	a	körte	vagyok,	aki	egyből	felragyog,	
már	várni	kell	rám,	amíg	leesik	a	tantusz…	ez	a	szép,	kifejthető	képzavar	tetszik	is,	érdemes	
lenne	többet	foglalkozni	vele,	de	már	bejöttem	a	szobába.	Ekkor	még	van	szobám.	

(Napház,	2016.	08.	10.,	szerda,	Ördi	napja)

Ördi és a méregpohár
Elindulok	reggel	a	netuddhovába,	a	Táboritól	hétvégén	kapott	villanyszámlapénz	egy	kö-

rülírható	részét	szándékozom	fényképezési	célból	elinni	valahol	szigorúan	errefelé.	Nem	bírok	
már	annyit,	mint	régen,	de	a	gyogyószerek,	ezt	megfigyeltem,	sokat	segítenek,	egész	meglepő	
köröket	bírok.	Persze	tartalékolni	kell	a	szent	célra,	a	számlákra	is.	

Első	sör,	villanásnyi	jókedvhullám,	csak	mint	egy	csiga	idegdúcának	elektromos	ingerekre	
adott	válaszai	az	oszcilloszkópon,	nem	valami	vontatottan	hosszúak.	A	csiga	gondol	egy	rövi-
det,	és	az	egyből	tökéletes.	

Megyek	valamerre,	főleg	délnyugati	irányba,	egy	pár	szem	eső	esik,	szeretem,	szitál. El-
jutok	egészen	a	Baross	utcáig.	Ott	a	régi,	vászon	napernyős	kocsma,	monarchiabeli	ősdarab,	
ötvenéves	műbőr	kanapék	kígyóznak	benne	rengeteg	szerelem	emlékeivel.	Szarvas	igyekszik	
egyhelyben	a	polcon.	

Az	 ajtó	 előtt	 nádszálvékony	 nő	 cigizik.	 Időközönként	 hangosan	 kacag,	 általában	 nyolc	
hangból	áll	a	kacagása.	Megszerzek	egy	üveg	sört,	ládából,	elheverek	a	sarokban	diszkréten	a	
műbőr	S	egyik	kanyarodásában.	
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Oldalra	nézek,	jobbra,	mögöttem,	a	sarokban	fénykép,	gyászszalaggal	átkötve.	Virágzó	fa-
ágat	ábrázol	a	kép,	jobb	sarkában	egy	öreg	pali	feje,	aláírva,	Ördi,	1941–2014	–	azaz	41–14,	ha	
jól	emlékszem,	ezt	nevezik	palindrom	számnak,	oda-vissza	tükörbe	néz.	

Erről	eszembe	jut,	hogy	környékem,	vagyis	a	kis	Varsó	időszámítása	szerint	5775-ben	kel-
lett	volna	meghalnom,	ez	is	egy	éppen	ilyen	oda-vissza	szám,	csak	talán	még	szebb,	mert	57-
ben	születtem,	és	57	éves	lettem	volna	5775-ben,	ha	valóban	el	tud	vinni	az	ördög.	

Nade nem. 
Most	meg	már	elmúlt	a	mágikus	számkereszteződés,	és	már	a	sehovában	élek.	Megiszom	

a	sör	felét.	
Nézem	az	öregördi	fotója	mögött	a	virágzó	faágat,	ismerős.	Hát	azt	meg	én	fényképeztem,	

ezek	szerint	még	halálom,	vagyis,	istenem,	valóban	2014	előtt	valamikor,	azt	hiszem,	a	Köz-
társaság	téren.	

Még	majd	ellenőrzöm,	de	elég	biztos	vagyok.	Ez	volt	Ördi	mai	üzenete.	Már	ezután	hazaté-
rek,	hiszen	még	el	is	kell	érnem	haza.	Útközben	találok	egy	kicsi	zöld	poharat.	

Ekkorán	szedte	fel	édesanyám	a	harisnyaszemeket,	úgy	nevezték,	szemfelszedés.	Apáink	
munkanélkülisége	esetén.

(Napház,	2016.	08.	10.,	szerda)

Hien tükrei 
Mivel	a	napokban	kaptam	egy-két	váratlan,	kedves	dicséretet,	és	más	előremutató	dolgok	is	

történtek,	reggel	összeszedtem	magam,	és	hetek	óta	először	elmentem	világgá	megint.	
El	is	jutottam	a	Lehel-piacig,	ezt	valahogy	sejtettem.	Na	ja.	Pillanatokon	belül	vettem	egy	

varázslatos	szemüveget	az	emeleten.	Életemben	nem	állt	még	ennyire	jól,	előnyösen	szem-
üveg	–	aki	próbálgatott	már	a	fejére	szemüvegeket,	az	pontosan	tudja,	ez	akár	több	órás	és	re-
ménytelen	folyamat	is	lehet,	a	fejünk	ilyenkor	mintha	össze-vissza	tágulna,	szűkülne,	nyúlna,	
rövidülne	gonoszul.	Nincs	olyan,	hogy	egyből.	És	igen.	Lehulltak	az	idő	láncai,	kinyílt	az	ég	
abban	a	pillanatban.	Madárdalt	zenélt	a	kettévágott	mellkasom.	Az	élet	ilyen.

Új	szemüvegemben	tisztán	látja	magát	mától	fogva	a	Világ.	
Megkérdeztem	a	kicsi	kínai	nőt,	mi	a	neve,	mert	róla	szeretném	elnevezni	a	szemüvegemet.	

–	Hien.	
Ez	volt	a	kajapénzem,	meg	egyáltalán,	ebből	szándékoztam	Jamaikára	utazni.	De	még	ma-

radt	valami	apró,	gondoltam	egyet,	megünneplem	a	maradékból	a	felesleges	szemüveget.	
Kikérem	italomat,	ekkor	egy	pali	kijelenti,	hogy	megvenné	a	szemüvegemet.	Kedvesen,	

félve	mondom	neki	–	édesem,	még	boldog	vagyok	vele,	nem	szeretnék	megválni	tőle	máris.	–	
De	hogy	igen…	és	ennyit	meg	annyit	ad	érte.	Hm.	Végül	az	utsó	ezresemért	vett	olasz	dizájn	
tükrösszemcsit	eladtam	neki	ötezerért,	mert	erőszakoskodott.	

Ott	ültem	tükrök	nélkül,	és	nem	tudta	már	megnézni	magát	a	szemeimben	a	nagyvilág.	
Ekkor,	tőle	jöhetett	a	mentőötletem.	Megittam	italomat,	visszamentem	Hienhez,	vettem	egy	má-

sik	tükröt,	és	a	maradék	négyezremből	bevásároltam	egész	hétvégére.	Tanulság…	semmi.	Viszont	
érdemes	volt	az	utolsó	filléremet	is	elkölteni,	mert	így	lett	ennivalóm.	És	egy	szemüvegem	is.	

Vizes	kézzel	hátrasimította	ősz	haját,	jobbra-balra	forgott	egyet,	és	nevetett	a	Nagyvilág.	Az	
urak	csak	mosolyognak,	elegánskodnak,	az	Uralkodó	sírva	röhög.

	(Napház,	2017.	06.	18.)

Ha meghal a fűtő, meghal a Nap
Már	gyerekként	is	rossz	voltam.	A	tanárnő	ki	is	ültetett	büntetésből	a	tűző	napra	délben,	és	

nem	mehettem	a	többiekkel	játszani.	Nem	volt	játék	az	a	pár	óra	a	fényben.	Mentősök	vittek	
el.	És	ráadásul	szinte	semmit	nem	javultam,	csak	a	tűszúrásokra	emlékszem	örökké,	ahogy	
beledöfnek	először	a	vállamba,	aztán	fura	módon	a	hátamba	is,	pedig	az	árnyékban	volt	–	a	
fejem	is	forró	lett	–,	ma	már,	hideg	öreg	fejjel	persze	tudom,	forognom	kellett	volna	a	padon,	
hogy	egyenletesen	süljek,	mint	a	karóba	húzott	csirkék,	egész	kis	napraforgó	 lettem	volna,	
kész	életrajzi	adat.	Akkor	később	ájulok	el.	

Nem	így	akartam,	mit	akarat,	nem	így	sejtettem	előre,	most	betolakszik	a	szép	emlék	az	
itthoni	liftből	–	maga	tényleg	fával	fűt?	–	Hát…	igen.	Erre	futja,	de	szeretem	is!	Finom	illata	
van,	és	a	lakásban	építettem	fáskamrát	vörös	falakkal.	Vörös	vasoxid,	szinte	Mars-beli	az	a	
kamra.	–	Tudja,	hogy	maga	az	utolsó,	aki	fűt	a	Napházban?	Ez	azóta	is	mindig	eszembe	jut,	
főleg	a	liftben	–	elképzelem	a	Napházat,	persze	mint	nagy	sajtot,	lukaiban	a	lakókkal,	és	vala-
hol	középen	élek,	és	én	vagyok	a	fűtő.	Ekkor	röpke	vigasztalásként	végre	nem	a	saját	nyomi	
halálomra	gondolok,	hanem	a	szép	Oriana	Fallaci	űrhajósokról	 írt	 regényére,	Ha meghal a 
nap.	Vagyis,	ha	nem	leszek,	meghal	a	Nap.	

	(Napház,	2017.	06.	25.,	vasárnap)
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Kus-solj
Már	egészen	kisgyerekként	is	rossz	voltam.	A	tanárnő	be	is	ragasztotta	számat	szigetelő-	

szalaggal,	keresztformában,	és	a	pad	vascsövéhez	madzaggal	hátrakötötte	a	kezem.	A	gom-
bolyagot	és	a	szigetelőszalagot	én	hoztam	neki	futva	a	tanáriból,	közben	az	iskola	órák	alatt	
holtüres	folyosóin	össze-vissza	bolyongva.	Sajnos,	akkor	már	a	Winnetout	olvastam,	és	való-
ban	zavarhattam	szövegelésemmel	az	olvasni	tanuló	többieket	–	ab-lak,	aj-tó,	kín-zás,	nyú-zás,	
skal-po-lás.

Nagyon	szeretem	a	kék	madzaggombolyagokat,	vettem	is	egyet	felnőtt	fejjel	a	Rákóczi-téri	
csodaboltban,	a	csarnok	sarka	mellett	–	nem	maradt	bennem	gyűlölet	sem	a	gombolyagok,	sem	
a	szigetelőszalag	iránt.	

Még	viccelek	 is	komoly	dolgokkal,	 béna,	karikatúrapali	 áll	 egy	 labirintusban,	virsliujjai	
közt	–	az	ember	ujjai	a	sok	vándorlástól	virslik	lesznek	–,	madzaggombolyagot	tart	párnás	te-
nyerén,	a	buci	feje	felett	gondolatfelhőcske,	mint	lehelet,	miközben	az	isteni	gombolyagra	néz,	
és	a	felhőben,	leheletben	felirat:	–	Imádlak!	ha	nem	lennél,	ki	kéne	találni.	

(Napház,	2017.	06.	25.,	vasárnap)

Fasces
Fiatal	szüleim	néha	még	buliztak.	Egy	este	összetöltögettem	a	kristálypoharak	aljáról	illatos	

italaik	maradékát,	és	megittam	az	összes	cseppeket.	Apám	elővette	a	prakkert,	jól	kikaptam,	
aztán	visszament	és	keringőztek	tovább.	Sírtam	és	az	asztal	alatt	miszlikbe	törtem	a	prakkert.	
Pedig	szerettem,	gyönyörű	arabeszk	volt.	Emlékszem	a	keringő	távoli	hangjaira	és	a	reccsené-
sekre.	Édesanyám	nevetett,	szemében	fura	kis	fölénnyel	büszkén	felnézett	apámra,	majd	leha-
jolt	hozzám	és	megcsókolta	a	homlokomat.	Valamiért	fontos	lehetett	nekem	ez	a	régi	mese,	ha	
emlékszem	rá	még	öregen	is.	De	ez	a	pár	sor	csak	a	rövidített	változat.	Az	igazság	a	következő.	

Mikor	szüleim	a	verés	után	visszamentek	keringőzni	a	könyvtárszobába,	én	nem	bújtam	
egyből	a	kerek	asztal	alá,	hanem	a	hármas	társbérlet	négy	égtája	felől	összehívtam	tizenkét	
fiamat	 és	megparancsoltam	nekik,	 hogy	 jól	 figyeljenek,	 amit	meg	 is	 tettek	mindannyian	 a	
játékmedvék.	Legidősebb	 játékmedvémnek	ezután	 azt	 parancsoltam,	 fogja	meg	 a	prakkert,	
és	 törje	 ketté	 a	 fonott	 nyelét.	Ő	meg	 is	 próbálkozott,	 de	 hiába	 erőlködött.	Ekkor	 ugyanezt	
parancsoltam	a	többi	tizenegy	medvének	is,	de	egyiküknek	sem	sikerült	az	összecsavart	vesz-
szőket	eltörnie.	Ekkor	kezembe	fogtam	a	prakkert,	eltörtem	az	arabeszket	a	tetején,	ahol	csak	
két-három	vékony	vesszőből	áll	a	szövedék.	Majd	mikor	így	már	szét	lehetett	fejteni	a	mintát,	
kibogoztam	a	vesszőcsomót,	és	végül	szétcsavartam	a	prakker	acélszilárdságú	nyelét	is,	amit	a	
tizenkét	játékmedvém	együtt	sem	lett	volna	képes	eltörni,	ha	összefognak.	Ekkor	mint	Király,	
azt	mondtam	fiaimnak,	látjátok,	ha	a	látszólag	széttörhetetlen	szövedék	egy	darabját	meglazít-
játok,	összeomlik	az	erő	hitvány	látszata.	Ha	mindegyikötök	csak	egy	kicsiny	darabot	tör	ketté	
a	prakkerból,	végül	szálaira	hull	az	egész,	mintha	sosem	létezett	volna.	

(Napház,	2017.	07.	03.,	hétfő)
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Ölveczky Gábor: Hommage a Couperin




