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Mindazok, akik a következõ eszmefuttatásban alapgondolatot keresnek, elítéltetnek; mindazok, akik valós személyekre próbálnak 
következtetni, számûzetnek; mindazok, akik megtörtént események után kutatnak, agyonlövetnek.

Láttad valaha is érkezni?
Ugye, hogy nem?
Nem tudsz olyan korán jönni, hogy ne ülne már ott az elsõ sorban. Lehetõleg a baloldalon, középen. Ott szorongatja a kezében a gépét a

hosszú objektívvel. Vedd észre, õ itt és most fényképezni fog. Errõl a helyrõl. Õ innen nem mozdul. Akkor sem, ha táncosok potyognak a színpadról.
El sem kezdõdött az aktus, te már szívsz. Azt számolod, hogyan tudsz szögeket fogni, hogy ne zavard õt. Már bûntudatod van, mert tudod,

bele fogsz kattogni a fülébe. Ha mégsem, akkor bekerülsz a látóterébe, ezzel vonod el a figyelmét. Még azt sem tudod, mit fogsz látni, de biztos 
vagy abban, hogy vesztettél. Ma sem tudod lefotózni életed képét. Jobb lenne, ha indulnál haza, neked itt babér nem terem.

Persze, maradsz. Megpróbálod összehúzni magad, nehogy rád kelljen figyelnie, s közben reménykedsz, hátha… Hátha éppen elõtted mutat 
majd a táncos valami kunsztot, ami csak neked szól, csak akkor és csak ott, hogy végre, egyszer boldog légy.

Elsötétül a nézõtér, belenézel a keresõbe, hogy ettõl a pillanattól kezdve egész este csak keretezett világot láss, aztán leengeded a gépedet,
mert a hideg izzadság elkezd csordogálni hátadon. Eszedbe jut a telefonod, amit nem kapcsoltál ki, elõkotrod hát táskád aljáról, nyomkodod 
a gombokat, s közben konstatálod: a kunszt megtörténik, csak neked, csak akkor, és csak ott…

Lopva felé sandítasz, látod, hogy ajkát biggyesztve téged néz, aztán bólint. Tudod jól, megint leamatõrözött, elkönyveled az újabb veszteséget,
de nem mutatod, s mintha mi sem történt volna, a csata forgatagába veted magad. Tíz másodperc leforgása alatt leterítesz vagy száz képet, 
a hozzájuk rendelt táncosokkal együtt, lelked mélyén persze tisztában vagy azzal, hogy mind használhatatlan, de teljesítetted a mennyiséget.

Ismét rápillantasz, csak úgy, a szemed sarkából, s megdöbbensz: õ még mindig nem dolgozik. Lehet, hogy nem is akar? Felbátorodsz, hiszen 
nyílhat neked is tér.

Véletlenül elcsípsz egy jó mozdulatot, majd még egyet. Már egyet-kettõt odébb is lépsz. Hopp, elkaptad az újabb képet (ma még anyagod 
is születhet), na, errõl lemaradtál, de ott formálódik a következõ (hú, de elhagytad a helyedet!), és azt, azt még, de ehhez át kell kerülnöd a másik
oldalra, sebaj, majd röptében. Nekifutsz, dobbantasz, elrugaszkodsz, úszol a levegõben, hogy megfogd azt a minutumot, és akkor… És akkor,
mintegy öt centivel a hátad mögött, megszólal az a jellegzetes, mással össze nem téveszthetõ hang: fényképezõgépének kattanása. 
Ezt a pillanatot szívesen elcserélnéd egy életfogytiglani Gulágra, de legalábbis két év Recskre. 

Félszegen bocsánatot kérsz, hogy tönkretetted élete felvételét, de õ rád se hederít, inkább teátrális mozdulatokkal összecsomagol. 
Visszasunnyogsz helyedre, csak az est végét várod, meg azt, hogy a kocsmában a szto grammokkal le tudd mosni magadról a szégyent.

Reggel csatakosan ébredsz, azt álmodtad, õ játszotta a színpadon a nagyhalált, s ezt neked kellett fényképezned.
Késõbb végleg lefagysz, mert az összes lap az õ fotóit hozza (pedig nem is fényképezett), persze azt mind te szeretted volna elkészíteni, így 

az mind a te képed, de az õ interpretációjában. 
Aztán falra aggatja õket, rezzenéstelen arccal melléd áll; persze, belül vigyorog, tudván, hogy bár fogcsikorgatva, de gratulálni fogsz 

mûveihez, miközben megzabál a sárga irigység, mert te olyat, ha megfeszülsz, sem tudsz.

Gábor, gratulálok!

Elhangzott a Bethlen Galériában, Budapesten, 2009. február 6-án
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