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FRISS FORGÁCSOK

Sokkal több embert ismerek, mint ahányat ismerek. Ezért van egy 
találkozásokra rendszeresített arckifejezésem, iszonyú barátságos 
és megnyerő vigyort villantok, nehogy lebukjak. Hiszen fogalmam 
sincs, az illetővel egymás nyakába kell-e borulnunk, vagy csak 
szívélyes, jó viszonyról van szó. Gyerekeim röhögnek, szerintük 
lazán csinálom, meg nem mondanák, hogy gőzöm sincs, ki 
az illető. Szörnyű, hogy nem akarnék hazudni, de még kevésbé 
kívánom megbántani azt, aki kedves emlékeket őriz rólam. Azért 
a tapintatosak ilyenkor hanyagul cseppentenek pici infót, amin 
el lehet indulni, egy helynevet, egy évszámot, valamit, és akkor 
a színlelések és hazugságok ingó jégtábláiról végre szilárd partra 
léphetek. Föld, föld!

Messzemenően elégedett vagyok a külsőmmel. Hiszen ez a lelki 
béke titka. Á, dehogy akarnék kétméteres lenni, hajkoronám 
ritkulása se izgat, lapátnagy tenyeret se szeretnék a nőiesen 
kicsi kezem helyett, és az ólábam se zavar, bár be lehetne közé 
tolni egy lovat, még csak észre se venném. Régebben beképzelt 
voltam, de most már tökéletes vagyok!

Hú, de idegesítenek a pillanatlovagok, a menőző, hánytató-
parfümös, méregdrága karórás, szedett szemöldökű gigerlik, 
felébresztik bennem az alvó piranhát. Hiába mantrázom, hogy 
ők is Isten állatkái, a kifogástalan külsővel sebeiket takargatják, 
azért, ha elszabadulnék, lemarnám pofájukról a húst. Amúgy 
békés, jámbor fiú vagyok.

Imponál, ha egy férfi egyszerre határozott és érzékeny. Ennél jobb 
koktél nincsen. Ha a tetejébe spontán is tud lenni, jó humorral 
megáldva, az már tényleg férfiideál a köbön. Semmi kuncogás, 
nem magamról beszélek! Egy nő esetében talán legvonzóbb 
a természetesség. Humorérzékkel és okossággal kombinálva 
verhetetlen. S ha még szép is az illető... akkor ő a feleségem, Juli.

Rám ragadnak szavak, poénosnak érzem őket, rendhagyónak, 
izgalmasnak. Aztán addig ismételgetem őket, míg papagájjá, 
automatává nem leszek, míg minden válaszom kiszámíthatóvá 
nem válik. Feleségem halálosan ideges lesz, ha arra kérem, „ne 
brékeljen”, mikor azt szeretném, kímélje magát. Lányaim szerint, 
akik már kész felnőtt nők, gáz, hogy még mindig „makinak” és 
„mazsolának” szólítom őket. Lépni kell, levetni a régi göncöket, 
vedleni, mint kígyó a bőrét. Huh, nagy levegő, mehet! Milyen szépen 
szállnak béna szavaim, elnézem őket a léghajó kosarából.  

Egy kérdőívben faggatnak, melyik élő embert csodálom leginkább. Hát amelyik még nem halt meg. Na jó, 
Lionel Messit. Ahogy sokáig csak egy mezszám a tizenegyből, aztán meg, mint akit áram ütött, bekapcsol 
egy pluszsebességet, megmajmolja a fél pályát, gólt lő, majd miután kiörülte magát, visszavedlik sétáló, 
orrpiszkáló óvodássá. Na jó, Mario Vargas Llosát. Hogy lehet ennyiféle könyvet írni ekkora profizmussal, 
ilyen lírával, ilyen fantáziával, ilyen robbanékonyan! És közben mint egy snájdig, ezüsthajú katonatiszt…

A JÁMBOR PIRANHA,  
AKI VAGYOK

RENDELJE MEG DECEMBER 10-IG 
20% KEDVEZMÉNNYEL 
A KEPMAS.HU/NAPTAR OLDALON.
1200 Ft helyett 960 Ft*
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