
Seprősi-Czárán György

Pasziánsz
CSAK AMI NINCS
(rondó)
Mostanában eg\Te gyakrabban ór/ek indíttatást, hogy arról

írjak, ami nincs. Ami van. a/t megírják a lipok (napi, heti,
havi folyondárok). Amit persze a/ ellenlel (ellenség?!) kapás-
ból megcáfol és vis/oni. És a/ ami-van-csatározásba egyre
többen éreznek késztetést belepofazni. Lassacskán mindenki-
nek mindene van. Véleméme és iga/a - ahogy mondják. A
dolog logikája itt ke/d elcsús/.ni. a hangnem fél hanggal fel-
hangolódni, ami éppen elég ahhoz, hogy ne élvezzük ezt a
játéknak már semmiképpen nem nevezhető fogvicsorgatást.
Legalább dorong szorongna az ajkak között! En nemcsak a
politikusokat, de a közélet minden egyéb (ön)jclölt lovagját
beíratnám a zeneiskolába, összhangzattant tanulni. (Ha mára
politika tanodában nem okítható.)

Tehát. Induljunk ki abból, ami nincs. Például a szélből,
merthogy az sincs. Még mielőtt megköveznének a kijelenté-
semért, s cáfolatául a szél szinonimáit sorolni kezdenék, meg-
magyarázom. (Te jó ég. mar én is! Pedig amikor az írógé-
pembe befűztem a lapot, még azt gondoltam, legalább én
tiszta maradhatok. Hogy nem kell magyarázkodnom, hiszen
az mindig gyanús. Hiába, ilyen időket élünk!)

Fúj a szél. Túl a megállapításon: fújni csak az tud, aki/ami
van. (Szelni meg talán bizony a fúj.) De félre a tréfát! Tegye
föl a kezét aki látott már szelet! Áhá, szóval te láttál! És
mondd csak, milyen von: riat, izé... A szemembe fújta a
homokot és belefütyült a kéménybe. Barátom, te nem a szelet
láttad, hanem a fölkavart homokot, a bőrödön érezted az apró
szemcsék sercegését, a szemgolyódon meg a szúrást. A ké-
menyfütty ügyében pedig nem lehettél szem-, csak fültanú.

Hát igen.
Márpedig szél akkor is van.
De nem úgy, barátom, ahogy annak minden hordaléka! És

most érkeztünk el a - számomra - lényeges kérdéshez.
Volna-e szél hordalék (matéria, anyag) nélkül?! (Meg-

jegyzem, a levegő is anyag, szemnek láthatatlan alkotókból
tevődik össze, ám ennek magyarázata legyen a tudósok dol-
ga, én most arról írok, ami nincs.)

Szerintem szél - az nincs.
Fölkavart, vágtázó homoktenger, száguldó száraz falevél,

fodrozó, olykor csapkodó víztükör - az van.
Nem akarok sem a vágtázó homoktenger porszeme, sem

„ágrólszakadt" őszi falevél lenni. Nem kívánom én a háborgó
tenger hullámmoraját, sem a Ti.sza mocsoktól habos vízfelü-
letét. Legszívesebben magam is szél lennék, vagy szerényen:
szellő. Fuvallat, ha így jobban tetszik. De - sajna - én nem
lehetek szellő, fuvallat, szél, vihar, orkán. Merthogy szél - az
nincs. Én pedig vagyok.

Sajnálom. Komolyan, nagyon sajnálom, hogy magam is
csak hordalék. De azért van a szeleknek egy fajtája, ahol nem
érzem vágtázó homokszemnek (stb.) magam. Ez pedig a for-
gószél. Úgy gondolom, forgószél - az van.

És ott állunk a forgószél közepében, ketten, te meg én,
arcunk egymáshoz simul. A forgószél - természeténél fogva,
szclscgcből következően - hordja a szemetet és sendergeti
körülöttünk, körbe-körbe. Mi csak állunk, mint két összera-
gasztott kőszobor, azzal a különbséggel, hogy hajunkat össze-
kócolja, aztán egymáséba gabalyítja a forgószél. Nem látjuk,
csak érezzük egymást, s halljuk a körülöttünk tornyosuló sze-
métdarabok koppanását, zizzenését. Jó így nekünk.

Mindaddig, amíg el nem áll a forgószél (ami van). Akkor
(talán a távolból) alszél moraja hallik, érzik, amit már nem
is próbálunk hasonlítani kedves forgószelünkhöz, s megkü-
lönböztetésül egyszerűen csak úgy hívunk majd: fing.
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