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M.	már	egy	ideje	fontolgatta,	hogy	lelövi	azt	a	két-három	embert,	akiről	azt	gon-
dolta, így vagy úgy, de alaposan hozzájárult az élete megromlásához. Pontosab-
ban	 nem	 célszerű	 tervezgetés	 volt	 ez,	 inkább	 a	 félálom	megvilágosodás-szerű	
felismerése. Egyszerűen lelövöm őket, és kész.	Még	 pontosabban	 időről	 időre	
arra ébredt, hogy mérges. Hogy amikor éppen a legbékésebbnek kellene lennie, 
az	ébredés	utáni	 fél	órában,	a	napi	újjászületés	pillanataiban,	amikor	az	ember	
legegészebb	önmaga,	mert	még	nem	jutnak	eszébe	a	tegnap	terhei	és	az	aznap	
sorakozó	feladatai,	csak	örül	a	fénynek,	a	kisimult	bőrnek	és	idegeknek,	és	olyan	
lágyan illeszkedik a térbe, mintha nem lenne a tárgyaknak éle, mintha nem lenne 
különbség	szilárd	és	légnemű	között	–	nos,	tehát	akkor,	amikor	az	oldott	lebegés	
perceit	tölthetné,	akkor	átjárja	a	keserű	düh	és	ölni	szeretne.	Minden	alkalommal	
elképedt	az	ötleten,	és	haragja	megduplázódott.	Mérges	volt,	hogy	mérges.	Meg 
vagyok mérgezve	–	állapította	meg.	És	ahogy	szép	lassan	egészen	felébredt,	rájött,	
hogy	terveiből	tökéletesen	hiányzik	a	vér.	Érdekes,	csak	az	epe	önt	el,	és	a	lövés	
gondolatától	elmúlik	a	torkomból	az	íze.	A	mozdulat	megvan,	de	nincs	csattanás,	
nincsenek	összeomló	testek,	nincs	vérző	seb	és	halál	sincs.	Kilövöm a gondolatot 
és jobb. Csak a piros hiányzik az egészből.
 Mégsem	 lehetek	 ennyire	 gonosz.	Micsoda	 elképesztő	 ötlet.	 És	 honnan	 jön?	
Nem	tetszett	neki.	Jó	néhány	hónap	eltelt,	mire	elhatározásra	jutott.	Addigra	elé-
gelte meg teljesen a váratlan rémreggeleket. Hogy a düh nem éber, hanem szinte 
teljesen	védtelen	állapotában	tör	rá.	Ráadásul	minden	ritmust	nélkülöztek	a	hara-
gos ébredések. Volt, hogy hetekig semmi. Aztán megint a pisztoly. Ki kell talál-
nom valamit. Így nem mehet tovább. A végén sorozatgyilkos leszek. Mi a fenét 
csináljak velük, hogy eltűnjenek az agyamból? Hogy a terv megszületése annak 
volt	köszönhető,	hogy	kitört	a	március,	és	a	rigók	vad	fütyörészése	behallatszott	a	
konyhaablakon	vagy	annak,	hogy	M.	elérkezett	tűrőképessége	határáig,	nem	tud-
ni.	De	gyorsan	érkezett,	mintha	puskából	lőtték	volna	ki.	Megvan! Átváltoztatás! 
Lehet épp varázslat is, úgy jobban hangzik. M.	elmosolyodott.	Mosolyától	fény-
leni	kezdtek	a	konyhacsempék,	a	gáztűzhely	rózsái	fellélegeztek.	Derűs	nap	ígér-
kezett.	M.	újabb	kávét	főzött	magának,	aztán	elhatározta,	hogy	most,	hogy	a	leg-
fontosabb	kérdés	eldőlt,	alaposan	átgondolja	a	dolgot.	Mik legyenek? Rendkívüli 
szabadság	járta	át.	Hiszen	bármivé	varázsolhatja	őket.	Kezdjük az anyósommal. 
M.	 emlékezetébe	 idézte	 a	 végtelen	 életenergiákkal	 rendelkező,	 hatalmas,	 erős	
asszonyt.	Hogy	soha	nem	fárad	el.	Éles	a	hangja.	Szinte	mindig	feszült,	mint	aki	
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állandóan	egy	mindjárt	induló	verseny	startvonalán	áll.	És	a	teste	is	olyan	feszes,	
a	vastag	combja,	a	kerek	hasa,	az	alsókarja	izmai,	a	tekintete,	a	mozdulatai,	mint-
ha egyfolytában egy szikla peremébe kapaszkodna, hogy le ne zuhanjon. Néha 
még	a	fogát	is	kivicsorítja	az	erőfeszítéstől.	Biztos	nagyon	fáradt	már	az	állandó	
jelenléttől.	Valami	bársonyosra	lenne	szüksége.	Valami	oldásra,	engedésre.	Hogy	
ne kelljen annyira iszonyatosan igyekeznie. Ez az! Legyen a várost beborító, no-
vemberi köd. Szürke és puha. Úgyis novemberben született. Ez jó lesz, igen. M. 
elégedett	volt.	De	azért	tudta,	hogy	a	könnyebbik	végén	fogta	meg.	Hogy	a	nehe-
ze	még	hátravan.	Kinézett	az	ablakon.	A	fehér	rózsabokron	a	késő	őszi	melegben	
váratlanul	kinyílt,	mostanra	berozsdásodott	rózsafejek	bólogattak	a	márciusi	szél-
ben. Hogy utálta a rózsákat. Hányszor mondta is. „Utálom a rózsákat.” De miért? 
Soha nem értettem meg teljesen. Sem ezt, sem őt. Pedig annyira szerettem volna. 
Volna, volna. Az egész életünk ebben a feltételes módban maradt. Állandó és 
most már végleges hiányérzetben. M.	sóhajtott.	Persze,	hogy	arra	a	férfira	gondolt,	
akinek	az	anyját	épp	az	imént	varázsolta	köddé.	Akivel	az	élete	lényeges	hányadát	
eltöltötte.	Akivel	a	kötelező	életfeladatokat	betöltötte.	Diploma,	otthonteremtés,	
gyerekek.	Pipa,	pipa,	pipa.	M.	szeme	összeszűkült.	A	rozsdás	rózsákat	stírölte.	Hát 
jó. Válj rózsabokorrá. Tüskés, szaténszirmú rózsa legyél. Nőj nagyra és legyél illa-
tos, akit meglátogatnak a méhek.	M.	újabb	sóhaja	már	gőzmozdonypöffenésnek	
is	beillett	volna.	Nem	gondolta,	hogy	ilyen	könnyű	lesz.	Egészen	megnyugodott.	
Nekilátott rendbe tenni a konyhát. Beágyazott, és míg zuhanyozni indult, úgy 
döntött,	a	harmadikkal	vár	egy	kicsit.

A harmadik varázslatban ugyanis nem volt biztos. Hogy kell-e. Vagy hagyja úgy, 
ahogy	van.	Mi	dolga	vele.	Nem	lesz	sokkal	jobb,	ha	fütyül	rá,	mint	a	rigók	a	ko-
ratavaszban	a	világra?	Tudniillik	M.-nek	csupa	meglehetősen	barátságtalan	dolog	
jutott	eszébe.	Olyanok,	mint	a	hamutartó,	a	hangyaboly	vagy	a	partvis.	Basszus. 
Mert	ha	valaki,	akkor	ő	tudja,	mi	mindenen	ment	keresztül	ez	a	nő.	Ezért,	pont	
ezért érthetetlen. A francba. De hát én szerettem. A barátnőm volt. Nem akarha-
tom, hogy vécékefévé váljon. M.-en	újra	erőt	vett	a	nyugtalanság.	Annyi dolgom 
van, én meg ezzel a hülyeséggel töltöm az időt. Még jó, hogy nem lát a fejembe 
senki. Komplett idiótának gondolnának. De épp rendet rakok benne, úgyhogy 
csak senki ne gondoljon semmit.	 Végül	 úgy	 döntött,	 félreteszi	 a	 kérdést.	Nem	
sürgős,	és	nem	akarja	elrontani.	Másnap	reggel,	miközben	átgondolta	aznapi	ten-
nivalóit,	már	úgy	 tekintett	az	elhalasztott	varázslatra,	mint	a	 többi	megoldandó	
egyikére. El kell mennem az okmányirodába, meg a postára. A kenyér, a fogkrém 
és a mandarin elfogyott, tehát a boltba is. És ki kell találnom, mivé változzon ez a 
szerencsétlen áruló. Elég tanácstalan volt. Az árulás fájt neki a legjobban, ezt tisz-
tán	meg	tudta	állapítani.	Nem	értette,	hogy	fordulhatott	elő.	A	többi	gyengeséget,	
tévedést, hiányt mint valamilyen kellemetlen vagy ártalmas természeti jelenséget 
értelmezte,	ami	elől	jobb	kitérni.	De	ez	a	dolog	nem	akart	a	helyére	kerülni.	Miért 
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vonul át a sakktáblán az egyik bástya egyszer csak a túlsó csücsökbe? Miért dönt 
úgy, hogy mostantól valaki más bástyája lesz?	M.	töprengett	egy	sort.	Nem	érte	
fel ésszel. Vagy inkább mintha valami ultramágneses térbe került volna? Igen, azt 
hiszem, ez történhetett. És egészen átmágneseződött. 
	 Értetlenkedve	 csóválta	 a	 fejét.	Mindenféle	 részletek	 jutottak	 eszébe,	 sms-ek,	
kétértelmű	mondatok,	amik	mára	világosan	egyértelműek	lettek,	ahogy	ez	lenni	
szokott.	Bántotta,	hogy	annyira	szokványos	történet	ócska	kis	hazugságokkal	és	jól	
ismert	fordulatokkal.	Mint	egy	jól	bevált	receptben.	Amikor	M.	hazaért	a	boltból,	
elpakolta a bevásárlást, a mandarinokat kirakta egy fonott tálcára. Meggyújtotta a 
gyertyát	az	üvegvázában,	amit	gyertyatartónak	használt.	Pucolt	magának	egy	man-
darint.	A	lángba	bámult,	szórakozottan	rágcsálta	a	gerezdeket.	Váratlanul	buktak	
föl	belőle	a	szavak.
 Legyél átlátszó. Törékeny, de tiszta üveg. És nem vonz majd semmilyen mág-
nes. Végre te leszel te, remélem, örülsz. M.	kevésbé	örült,	de	a	jól	végzett	munka	
fáradtságával látott neki a vacsorakészítésnek. Pipa, pipa, pipa.

Profán Madonna


