
A megszabadított
gyöngyvirág

Köszönet C. S Lewisnak és József Attilának az idézetekért

Újra itt vagyok, Anya. A „Mama” megszólításon félig-meddig már
túlléptem. Szédelegjünk egy kicsit együtt, jó? Este moziban voltam.
Vacak, ócska filmet láttam. Nem találta a műfaját sem. Vígjáték és
dráma akart lenni egyszerre, aztán minden lehetőségről lemaradt.
Mindegy, utána eszembe jutott, milyen értelmetlen az életem. A ma-
gányosságom még csak hagyján, az idétlen szerencsém, a bájos
semmilyenségem, melynek segítségével felöltöm az adott karak-
tert. Ütődött kis sorsom van. Elment mellettem az élet, a gyengesé-
gemet jócskán megelőzte. Amatőr vagyok, ahogy Bud Spencer haj-
togatja folyton, amikor önmaga művészetéről nyilatkozik: dilettáns,
aki nem irigy senkire, mert semmiben sem profi. Soha nem is akar
az lenni. Egy kajla kamasz gyengesége bujkál bennem, félős kama-
szé. Ahogy mentem a szokásos gyávaságom riadt éberségével a
könnyű tavaszi szellőktől felfrissült esti vigalmi negyedben, Pes-
ten, tehát ahogy így mentem, egzaltált voltam, félénk, szétszórt, és
még ki tudja, a törékenység hányféle árnyalata fejeződött ki szóra-
kozott, áttetsző lényemből, amelynek éppen ihletet adott egy 1967-
es popszám, amire véletlenül találtam rá. Úgy éreztem homályo-
san reménykedve, hogy most élénkítően felkavarhatja létezésem
értelmét. „Lássuk miből élünk!” — mondtam magamnak „Szomorú
vagy a magányosság miatt, mert úgy tűnik, nincs senkid.” Igen,
ezerszer elmondtam már, de most egészen másképp hatott. Szo-
katlan hangulatom keltette új szerepemben végre férfi voltam, nem
én voltam az, de legalább férfi. Tudtam, hogy az életem egy rakás,
és jó érzés volt tudni. A séta egész ideje alatt, elhagyatottan, ébe-
ren, vissza-visszanéztem a régi kényszerességem szemével: „Min-
denki megvan? Nem történt baja valakinek?”

Túlságosan elvesztem, ezért van ez az elháríthatatlan bizonyta-
lanság. Átlátszó lettem. Nem öregszem úgy, ahogy kéne. Mibe ka-
paszkodjak, Anya? Valamiért még nem adtam fel a küzdelmet,
akármilyen elmosódott is legyen, a fáradtságommal összeolvadva
észrevétlenül átalszom az életem. Ha tudnád, milyen sötétség van
bennem, kísértet vagyok, Anya! Időközben végre rájöttem, hogy
gyöngyvirág illatod volt, sőt most is az van. Fogalmam sincs miért,
de a gyöngyvirágszappanunkat a WC-ben használtuk, mert úgy
éreztem, hogy a gyöngyvirág nem lehet a Te illatod, mivel túl nyers,
erős aromája van. Az imént már áttettem a fürdőszobába a szap-
pant. Most is szagolgatom a kezem, és ott a Te kezed. Nem tudom
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egyelőre tisztán kivenni, Téged sem, vak vagyok. Vannak tuti út-
vonalaim, nehogy nagyon összetörjem magam. Viszont, amikor
kézmosás után megszagolom a szappan illatát a kezemen, főleg a
kézfejemen, úgy érzem, hiszem, hogy foltokat már látok. A foltok
megmelengetik a szívemet, árvaságomat szeretetreméltónak, kü-
lönlegesnek mutatják. Itt vagy bennem, Mama! Próbáljuk meg így
is! Nem szégyen botorkálni, kitapogatni merre menjek, merre le-
hetsz. Ott vagy a hűségben, a túlélésben, a beájulás csodájában, a
vidám hangulatokban, a szerelemben, a három testvéremben, az
ételek ízében, azokéban, akik tudják jól, hogy 38 éves koromban én
is megszületek. Ember leszek, és viszem végre valamire. Néhány
dologhoz érteni fogok, faltörő kos leszek, mint Olivér. Nem nyug-
szom, „amíg arcom nem lesz”. A meghitt ételek érzik. Ezeknek az
ételeknek lelkük van, mint időnként a messziről idevándorló eső-
nek, szélnek, melyek simogatnak lágy, tartalmas, megértő oxigén-
nel, és ki tudja még mi minden mással. Megszületek, Anya! Már
nem számít meddig élek. Ráérzek a hűség ízére, megszeret a sze-
retet, megkedvel az idő, mely oly hamar elszállt gyengeségem fe-
lett, de ezúttal észrevesz, és megadja nekem, hogy legyek, itt és
most, bölcsen elmúlva, méltósággal letelve. Nem vagyok türelmet-
len, kivárom a soromat. „Az meglett ember, akinek / szívében nincs se
anyja, apja, / ki tudja, hogy az életet / halálra, ráadásul kapja, / s mint ta-
lált tárgyat visszaadja / bármikor — ezért őrzi meg.”

Attilának nem sikerült. Rohadt dolog, tudom. Nekem sikerülni
fog, drága Anya! Bízom Benned. Ez tart életben. A párom kutyája
nappal is gyakran elalszik, és édesen, alig hallhatóan horkol, ami-
vel jellegzetes szagot áraszt magából. Ilyenkor mindig kiszolgálta-
tott és szánalmas szokott lenni. A kegyelem fénylepte könnyűsége
szálldogál olyankor. Itt vagy mellettem, velem, az én anyukám! Sze-
retsz. Örökké, és én is szeretni foglak! Fiad leszek.
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