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Egyedi Márta 
 

Egyszer 
 
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Élet, ben-
ne, mint a csillagok, sok apró, más élet. Az Élet 
nem volt egyedi a sajátosságától, inkább a sok 
más élet tartalmától. 

A sok más tartalom külön eredetű volt és más
-más életből származott. 

A primális Életnek nagy energiával kellett bír-
nia, hogy a sok, magába fogadott tartalmat kielé-
gítse. 

Minden benne levő egyednek, amelyet egybe 
tartott és nagy közösséggé tett, amely őt képvi-
selte, egyazon eszközre volt szüksége: a pénzre. 

Az élet szükségletei igen csak összetettek, de a 
sok apró élet, amely az Ő tartalmát képviselte, nem 
igényelt egyebet, csupán a pénzt. Az eszközt. 

Ott volt, igaz, a sok más lehetőség, pl. az 
egészség, a barátság, az összetartás, a szeretet, 
de erre a sok jelentős kínálatra senki az Életből 
nem tartott igényt. 

Így az Élet, amely magába fogadta a sok apró 
életet, egyedet, amely tartalmassá tette Őt, kény-
telen volt a saját készletéből meríteni: a barátsá-
got, a szeretetet, a segítőkészséget, amely össze-
tartotta létformája lényegét. 

Az Élet kínálatait senki nem igényelte. A sok 
apró élet, amely hozzá tartozott, amely megalkotta 
Őt, elfordult a feltételeitől: a jóságtól, az igazságtól, 
az odaadástól, a megbocsátástól, a szeretettől. 

A pénz miatt. Az eszköz miatt... 
A pénzhajszoló Júdás nem tudott elég pénzt 

teremteni, hogy az Életen belüli életek étvágyát 

kielégítse. Így, s ebből kifolyólag, az egyedek ön-
állósultak: elfordultak egymástól, hogy senki ne 
zavarja egyéni életüket és egyedi lehetőségeiket. 

Az Élet, amely tartalmát képviselték, már 
nem érezte léte értelmét, főként azt nem értette, 
miért fordultak el egymástól az általa gondozott 
egyedek. 

Keretein belül nagy lett a káosz. 
A tartalmak egymás között nem érintkeztek. 

Olyannyira távolodtak el egymástól, hogy már 
fel sem ismerték az Életet, amelyhez tartoztak. 
Amely magában hordozta őket. Nyalta a sebei-
ket. Pótolta a hiányérzetüket. Ott volt mindig, 
ahol lennie kellett. Hiszen nélkülük, nem is léte-
zett volna... 

A másodlagos életek, amelyek nem törődtek 
egymással, idővel elidegenedtek és magukra ma-
radtak. 

Az Élet gyengült, elfáradt, elfásult, elkopott, 
de vonszolta a sok szép emléket, amelyről min-
denki megfeledkezett... Őt sem igényelte senki. 
Mindenki belemerítette kanalát azért a tartalo-
mért, amelyre szüksége volt. Akkor, amikor. Mi-
közben vissza se néztek Rá. 

Amikor a primális Életnek nem volt már mit 
adnia, teljesen megfeledkeztek róla. Arról, hogy 
hozzá tartoznak. Az ő részei. Hiszen nélküle nem 
is léteznének. 

Így az Élet kialudt. 
Az eltűnt idők tévedéseit senki nem tudja 

helyreállítani. Nem tudják pótolni a barátságot, 
az összetartást, a szeretetet. Egymagukban bo-
lyonganak az űrben, amíg ki ne alszik a fényük. 

Egyszer majd visszatér az Élet sok más apró 
élettel magában. S akkor minden újraéled... 

De ez már nem minket illet... 

Bugyács Sándor rajza 

 




