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Ha az embernek lányai vannak, az sok mindennel jár, 
azon túl is, hogy a nehéz napok száma egy hónapra 
vetítve meglehetősen magas. Pár éve a guta ütött meg, 
amikor a firenzei H&M kirakatüvegén át megláttam 
a Michelangelo-féle Dávidot, épp odalátszott. Mondtam, 
shoppingoljon, akinek hét anyja van, találkozunk fél óra 
múlva a kijáratnál! Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
akkor már régóta vonszoltuk őket templomról templomra, 
és mostanában mondják is, hogy Úristen, nemrég tanulták 
az egészet, akkor fogalmuk se volt, hol járnak. Ám amúgy 
főként itthon nyaralunk, paradicsomot termesztünk, 
én fürdöm a kertbe kitett szőlőskádban (népi nevén 
Zsámbéki Magyar Tenger, azaz ZSMT), vagy bámulom 
a fellegek végtelenül színpompás, akrobatikus formációit 
a teraszunkon csüngő függőágyból. Mondják, a felhőnézés 
a jobb agyféltekét mozgósítja, ilyenkor valóságos 
bodybuilderré duzzadhat elmémnek az a fele.

Rémálmom, hogy fulladás általi halállal végzem. 
Gyerekkoromban rettegéssel vegyes élvezettel olvastam 
újra meg újra valamelyik Flavius történetét, aki mint 
fogságba esett római nemes, büszkeségből úgy lett 
öngyilkos, hogy a börtönben visszatartotta a lélegzetét. 
Kicsi gyerekként kétszer ugrottam úgy a medencébe, 
hogy nem tudtam úszni. A leányfalui strandon voltaképp 
csak leguggoltam a sekély vízben, de nem tudtam felállni 
a sokktól, ott maradtam volna, szálltak a buborékok. 
Orfűn pedig ellestem a nagyoktól, hogyan kell fejest 
ugrani, aztán sutty. Első esetben anyám, a másodikban 
apám húzott ki... 

Nem szeretem, hogy csapongó természet vagyok. 
Nagy fogadalmakat teszek: „eztán soha nem szúrom 
el az időmet szókirakóval” vagy „eztán mindennap 
megtanulom egy madár latin nevét”. Aztán két perc múlva 
átlépem az egészet, és nyargalok a gazosban, mint egy 
hülye kutya. Így nem lehet élni... Így élek...

Elég háklis vagyok a modorosságokra, előszeretettel 
parodizálom is az ilyesmit. Olyannyira, hogy mint 
a légypapírra, rám ragadnak mások modorosságai, 
és folyton gunyorosan idézgetem szavuk járását: helóbeló 
e muelo, szióka-mióka, fini a kajci-majci, szervusz-vizibusz, 
hogy ityeg a fityeg, ha nem vagyok vindisgréc, gályázunk 
látástól mikulásig. Aztán egy szép napon elfeledkezem 
az irónia hozzáadagolásáról, és ott állok talpig mások 
rettentő modorában, mint egy levitézlett karácsonyfa.

Nagy forradalmár vagyok, annyi szent. Míg egyetemen 
tanítottam, somlói galuskát is vettem az ebédhez, és azt 
ettem meg előbb, nem a főételt. Közben elvonult előttem 
szüleim, nagyszüleim, óvodapedagógusaim és tanáraim 
arcképcsarnoka, amint száztagú kórusként áriázzák, hogy 
ELŐBB A SO-HÓS, AZTÁN A BEFEJE-HE-ZÉS! És a képükbe 
vigyorogtam mint életem teljhatalmú ura. Punks not dead!

Túlzásba visszük manapság a zsenikultuszt. Ne ássátok 
már az árkot, majd jön egy zseni, és megoldja! Pedig tudjuk, 
a zsenialitás abból a bizonyos kilencvenkilenc százalék 
verejtékből és egy százalék tehetségből áll össze. Túl sokat 
várunk a zsenialitástól, nem tűnik fel, hogy meló az egész. 
Plusz valami plusz. De nem fordítva. Meló nélkül nem 
megy. Csak pluszból nem lehet építkezni.  
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Már működik, de lehetne jobb?

Érzi, hogy valami hiányzik?

Kellene egy profi coach és a 
legnagyobb tanácsadó cégek  

legjobb ötletei?

Tanuljon, fejlődjön, tegye ismertté cégét, 
mindezt egy rádióműsor keretein belül!

További információ és jelentkezés:
www.gr2.hu
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