
Juhász Zsuzsanna

Mediációs gyakorlat I.

Nincs köpőcsésze.
Köpőcsésze húsz évvel ezelőtt se volt, csak megfigyelés. És csak egy 

éjszakára szóló az is.
Mert a srác, akit az öngyilkosok osztályára vittem hivatalból, csak ka-

cérkodott a halállal. Bevette, persze, be a tablettákat, nem tréfált. De 
hogy mennyit, azt már nem tudta ő sem. Mert pillanatnyi elmezavara volt, 
mondjuk vagy a tengerentúlról behozott crying for helpje. Bár nem sírt.

A villamoson, dehogy. És még csak nem is ordított, mint egy elhagyott 
csecsemő. Vagy felnőtt inkább, aki elhajított babának érzi magát per pil-
lanat. Nagyon is beszédes volt útközben, és élvezte, nagyon is a sok női 
figyelmet. Ahogy az a sok szép nő összefutott a hírre itt is, ott is. A kór-
házban főleg, hogy ő most, azon nyomban ki akarja nyírni magát. Pedig 
már akkor is, húsz éve is csak a töke volt tele a srácnak, a töke a pénzte-
lenséggel és a baszástalansággal.

És lehet, hogy tavasz is volt ráadásul neki, vagy éppenhogy ősz, kora 
ősz. Mikor végre már az utolsó, a nem jóképű srácok is elkelnek egy kirit-
kult, lombjavesztett tóparton a nyár, a nyár hevétől teljesen felajzottan. 
De ő nem. Ő nem kelt el a nyáron, hát acsargott habzó, irigy szájjal, míg 
dühében be nem kapdosta a pirulákat. Vagy nem, mert már akkor se volt 
szavahihető. És bizonyára azóta se az, mert csúnyának, torzarcúnak szü-
letett. Azért hagyta az anyja a kórházban azonnal. 

De a töke az szép volt vagy csak átlagos, ki tudja, és tele volt. És járta a 
maga útját odalent, míg a fiú élvezett, élvezte minden percét annak az es-
tének. Szívta és nyelte a lányok-asszonyok hozzája fordulásának minden 
apróját és cseprőjét. És nyafogott, nyafogott, aztán feltartóztathatatlanul, 
hogy ő itt nem, egy percig se marad.

Mert hiába kérdezte, hol, ugyan hol van itt a köpőcsésze. Köpőcsésze 
már akkor se volt. Csak csoda volt, csoda, hogy a kórtermi társak, a komoly 
férfiak nem szedték szét azonnal és ízekre őt. A komoly, a felelősségtel-
jes öngyilkossággal kísérletező férfiak este a srácot. Aki mámorában, jól 
megszívva magát mindenféle lányos, asszonyos mifenével, jó-sággal, már 
nem vágyott másra, csak helyre, csak egy kis elismerésre a férfiak tábo-
rában. Egy jó kis szabad, felszabadító köpésre csak, ami megkoronázta 
volna az estet. A gyors felnövekedést nőkhöz, férfiakhoz egyaránt.

És még az is lehet, hogy beszóltak neki. Hogy ha ekkora grimbuszt csi-
nál egy köpésből, jobb, ha megdöglik gyorsan. Mert a világ, kisfiam, nem 
az a hely, ami köpőcsészékkel van tele, s amik rád várnak egyedül.
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S azóta tán már köpnivágyó srácok sincsenek. Akik előtte, a köpés előtt 
még álsírdogálnának kicsit, eljátszanák a magára hagyott pöcsös csecse-
mőt, egy kis lány-, egy kis érett asszonyszagért cserébe.

És talán tök sincs már. Csak hócipő van, ami tele az igazi gyerekek és 
az álgyerek felnőttek segítséget váró nyivákolásával.

De köpőcsésze, az biztosan nincs. Befogott fül van.
Sok vértelen, betapasztott, önkezűleg elzárt hallójárat. Szerteszét. Mert 

nem jó az embernek, ha hagyja, hogy újra és újra felbasszák az agyát. Hi-
ába, azért, hogy csak úgy, tehetetlen meredjen hol erre, hol arra. Amihez 
köze nincs és nem is volt soha. Köhögő bolhának meg mire jó, ugyan mire 
elgondolni magát.

Az embernek.

Mediációs gyakorlat II.

Ha szerető vagy, nem kell linzert sütnöd.
Ha szerető vagy, nem dörgölöd a saját orrod alá olykor, hogy valaha 

könnyebb, könnyedebb és nevetősebb voltál.
Ha szerető vagy, tényleg könnyebben nevetsz.
Ha szerető vagy, lehet, hogy becenevet adnak a nemiszervednek. És 

lehet, hogy te is lenevezed a szeretett fütyköst. De nem muszáj.
Ha szerető vagy, rájössz, hogy olyan sok minden nem muszáj. Kötelező 

gyakorlat alig marad.
Ha szerető vagy, lehetnek tiszteletben tartott, fájó pontjaid.
Ha szerető vagy, rájössz, hogy téged is tiszteletben lehet tartani. Mert 

megérdemled, mint a kedvenc testápolódat.
Ha szerető vagy, lehet, hogy lovakhoz, fákhoz fognak téged hasonlítani, 

és ez még jól is esik majd.
Ha szerető vagy, nem fognak tesztelni. 
Ha szerető vagy, főleg nem téged fognak tesztelni. 
Ha szerető vagy, rájössz, hogy a maci is szeszélyes olykor, és nem akar 

a málnásba menni. 
No de ha szerető vagy, akkor ez sose a te hibád lesz.
Ha szerető vagy, mindig valami jelenbeli dologhoz fognak téged hason-

lítani. Vagy legalábbis valami vonzóhoz.
Ha szerető vagy, rájössz, milyen sokféle nedve van az embernek, de 

nem zavar, mert még a nyál is érted csorog.
Ha szerető vagy, kamaszkorod nyitottsága jut eszedbe magadról. Meg 

az örök fiatalság.
Ha szerető vagy, válogatás nélkül rángatsz magadra mindent, vagy ép-

pen válogatva, mert többnyire mindegy, mi van rajtad. Hisz úgyis főleg 
meztelen vagy és meztelenül a legszebb.
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Ha szerető vagy, sem csatáznod nem kell más nőkkel, sem egyezségre 
jutni velük.

Ha szerető vagy, nem kell beírnod se ellenőrzőbe, se fogyasztóvédelmi 
hivatalokba.

Ha szerető vagy, elámulsz, hányszor kezdted így, hogy Kedves Tanító 
néni!

Ha szerető vagy, nem kell lobbiznod gyerekért, anyósért stb.
Ha szerető vagy, kissé nehezebben tűröd, ha céltáblának vagy szeme-

tesnek néznek. De aztán megtanulsz röhögni rajta. Vagy vállat vonni.
Ha szerető vagy, újra többet fogod vonogatni a válladat, viszont már 

nem kapsz érte pofont. Mivel anyád már halott vagy máshol él.
Ha szerető vagy, többet fogod mondani, hogy azért se vagy azért is, de 

pofon már ezért se jár.
Ha tehát szerető vagy, határozottabb leszel és így is maradsz, ha jó sze-

retőd volt.
Ha szerető vagy, édesmindegy, ki viszi ki otthon a szemetet vagy ki 

nem. A szemét is édes ilyenkor jó esetben.
Ha szerető vagy, valahogy nem olyan fontos, hogy friss legyen a kenyér 

mindennap. Elég, ha van otthon.
Ha szerető vagy, idegesítő vagy, mert senki se tudja, mitől vagy te ilyen 

laza. Hogyhogy nem zavar téged semmi se különösebben. Holott csak ar-
ról van szó, nemigen hagyod magad befolyásolni. Nem vagy megvezethe-
tő se ember, se Isten által.

Ha szerető vagy, rájössz, hogy már rég nem a szexről szól a szeretősdi. 
Sőt. Lassan már semmi és senki nem szól a szexről. A macik hallgatnak. 
És egyre később és egyre tétovábban jönnek ki a barlangjukból.

Ha szerető vagy, rájössz, mennyi elevenség, forróság és játékosság van 
a csiklódban. És milyen szép és teljes jóravalóság a g pontod körül.

Ha szerető vagy, és a szeretőd is szerető, akkor rájössz, hogy mindez a 
néhány jó tulajdonság nem csak a nemiszervedben van. Hanem benned 
is. Följebb is. Az agyadban, a kezedben is. És főleg nem csak az ágyban.

Ha szerető vagy, ha tetszik, ha nem, át kell értelmezned és át kell üte-
mezned magad. Rá kell jönnöd, hogy amikor párt választottál anno, az 
apádat nőtted ki, most pedig a férjedet. 

Ha szerető vagy, rájössz, hogy gyerek- vagy kamaszkorod óta nem sike-
rült egészben elfogadtatni magad. És nem érted, miért. Hagytad feldara-
boltatni magad. Még az is lehet, hogy elbőgöd magad, amiért olyan régóta 
nem látott senki egészben.

De ha szerető vagy, lehetnek rossz tulajdonságaid is. Nem csak családi 
és társadalmi szerepeid.

Ha szerető vagy, írhatsz bakancslistát. És el is kezdheted megvalósítani 
mindazt, amit még szeretnél a halálod előtt. Bár lehet, hogy oda már a 
szeretőd nem tart veled. Lejárt az ideje.
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De amíg szerető vagy, lehetőséged van rájönni, hogy tulajdonképpen 
az életbe vagy szerelmes, és inkább azzal a túl kicsi vagy túl nagy mellű 
kamaszlánnyal szeretnél gyengéd és elfogadó lenni, aki voltál. Aki aztán 
és azóta is hol ebbe, hol abba veszik bele. Hogy hordjon-e melltartót vagy 
ne hordjon, hogy akarja-e a férfit vagy jobb, ha a férfi akarja őt stb.

Ha szerető vagy, akkor legalább annyit tégy meg magadért, hogy meg-
tanulod a melledet hordani. Hogy melltartóval vagy anélkül, az már édes-
mindegy.

Ha szerető vagy, lehet, hogy többé nem tudsz felnézni a férfiakra. Vi-
szont olyan nagyot csalódni se fogsz bennük többé. Ők is csak emberek.

Ha szerető vagy, jobban elviseled az esendőséget, a botlást.
Ha szerető vagy, olykor beléd vág a gondolat, hogy a pokolra kerülsz. 

De a mennyországnak biztos, hogy búcsút mondhatsz örökre. Viszont vi-
gasztal a gondolat, hogy ott sem leszel egyedül

Ha szerető vagy, olykor élvezetet lelsz a magányban. És kacérkodsz a 
totális egyedüllét gondolatával. De ne félj, ez elmúlik. 

Ugyanis ha szerető vagy, rájössz, hogy nem egy kis hisztis dög vagy, 
hanem érzékeny.

Ha szerető vagy, rájössz, hogy nem pletykázni szeretsz, nem kibeszélni, 
nem sárral dobálózni, hanem csak tisztán látni az emberi kapcsolatokban.

Ha szerető vagy, lehet, hogy el akarod végezni a pszichológia szakot. 
De ez is elmúlik.

Mert ha szerető vagy, az azt jelenti, hogy jó pszichológusa vagy önma-
gadnak. Mertél, képes voltál egy tükör elé állni. Meztelenül.

Ha szerető vagy, nem zavar, ha a gyerekeid nem használják a lábtörlőt 
belépés előtt. Az se, ha senki se használja.

Mert nem tudsz már azonosulni semmiféle lábtörlővel.
Ha szerető vagy, nehezen sajnálod vagy sajnáltatod magad.
Ha dolgozó szerető vagy, akkor meg pláne nem tudod sajnáltatni ma-

gad, azaz koldulási terepnek látni a világot.
Ha szerető vagy, túlélési terepnek se szívesen látod a világot. Csak 

szimplán élni szeretnél benne.
Ha szerető vagy, megeshet, hogy csalódsz az összebújós alvásban. Kü-

lönösen, ha elfekszed valamelyik izmodat, és egész nap sántikálva vagy 
félrehajtott fejjel jársz. Viszont hallgatnod kell a bénaságod okáról.

Ha szerető vagy, rájössz, hogy a férfi nem párna. Se nagy, se kicsi. És 
lehet, hogy álmodban még a takarót is lehúzza rólad.

Ha szerető vagy, lehet, hogy egy nap fázó, pucér fenékkel ébredsz. De 
tudsz már rajta röhögni.

Ha szerető vagy, röhöghetsz is. Ki is röhöghetsz bármit. De azért szem-
ből nem illik.

Ha szerető vagy, rájössz, hogy az illem a határozatlanok, a kifejletlen 
emberpéldányok mankója. A sznobság is az.
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Ha szerető vagy, rájössz, hogy a meztelenséget a legnehezebb hordani.
Viszont ha szerető vagy, talán egy pillanatnyi időre megérted, milyen 

nehéz a férfiaknak, hogy egy többnyire kiszámíthatatlan micsodát horda-
nak a lábuk között. A csiklód százszorta kezesebb. Nem is vagy annyira 
kiszolgáltatva neki.

Ha szerető vagy, rájössz, hogy azért veszik el a kislányok csiklóját, mert 
féltékenyek rá. Elpusztítják, mert ez az egyetlen, amit nem vehetnek el 
a nőktől, és nem tehetnek magukévá. A férfiak, a leendő férjek. A cikli-
kusságot, a természetalapú érzetét izgalomnak és nyugalomnak, harcnak 
és békére törekvésnek. Azt a jóféle, természetadta megérzését a nőknek, 
hogy mikor, minek jön el az ideje.

Ha szerető vagy, akkor eljött az ideje, hogy az legyél.
Ha szerető vagy, olcsó, egyszerű és tápláló leszel, mint az anyád főztje. 

Nem vágysz táplálékkiegészítőkre és még a vitaminreklámoknak se dőlsz 
be nagyon. Valahogy egésznek érzed magad.

Viszont ha szerető vagy, újra érezheted a szádban a kétkedés jóféle 
ízét. S a töprengését. Élvezed újra, ahogy az agyad sétál, ahogy oda megy, 
ahova akar.

És lehet, hogy többé nem vagy hajlandó kutyát sétáltatni, ha szerető 
vagy. Se a gyereked, se a férjed kutyáját.

Ha szerető vagy, talán még azt is mondani mered, hogy ideje felnő-
nünk. És kivinni a kutyát, amit anno ők választottak a menhelyről.

Ha szerető vagy, lehet, hogy nyonyózós, molyolós maradsz, no de lega-
lább azon molyolsz ezentúl, amit igazán szeretsz.

Ha szerető vagy, lehet, hogy depresszív maradsz, de nem nagyon izgat.
Ha szerető vagy, lehet, hogy hisztis maradsz továbbra is, de csak kicsit.
Ha szerető vagy, lehet, hogy továbbra sem tudsz annyira felforrósod-

ni. Viszont a szeretőd veheti ezt kihívásnak is, felhívásnak keringőre, és 
akkor ugyan kit zavar. A hidegséged. Ami lehet, hogy csak józan, reális 
távolságtartás. Semmi egyéb.

Ha szerető vagy, jobban elviseled, hogy hol ilyen vagy, hol olyan. Nem 
kell mindig kőnek lenned, sziklának, amire a családod és a társadalom 
épül. Anyád se kőletételnek szánta a születésedet.

Ha szerető vagy, rájössz, hogy apád sem annak szánta a hüvelyedet, a 
hüvelyed tisztaságát, azaz hűségét, hogy vele a társadalmad előzzön meg 
minden férfiúi lázongást, torzsalkodást és üzemi sztrájkot.

Ezért, ha szerető vagy, lehet, hogy többé nem használsz tampont, csak 
ha úszni mész. Viszont az is lehet, hogy síkra szállsz a menstruációs napok 
nyugalmáért és dologtalanságáért. 

Mert ha szerető vagy, rájössz, hogy olykor a férfiaknak is tele van a hó-
cipőjük és elvonulnak, kivonulnak családból, munkából stb. Csak ők ezt 
horgászásnak hívják. Vagy bármilyen hobbinak.
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Ha szerető is vagy és feleség is, akkor te egy nagyon bátor kislány vagy. 
Mert ha lebuksz, meg már nem köveznek, de elveszíthetsz minden anyagi 
szerzeményt. És mehetsz vissza lakni a szüleidhez.

Mert ha szerető vagy, és párja is valakinek, rájöhetsz, hogy lehet kettőt 
is szeretni egyszerre. Csak szervezés kérdése az egész. Viszont egy idő 
után eléggé fárasztó. Ellenben a fiad ezt, ezt a kettős dolgot már kisfiú 
korától tudja. És a szervezésben is nagyobb a jártassága, mert az óvodától 
gyakorolja. És mit tesz Isten! Őt ez egyáltalán nem fárasztja.

De ha te szerető vagy és pár is egyben, tényleg a pad alá eshetsz a két 
szék között. Ezért hidd el, jobb neked, ha úgy tekintesz magadra, mint 
ősasszonyra, akit barlangról barlangra hurcolásznak.

Ha szerető vagy, legalább annyit tégy meg magadért, hogy utánanézz, 
van-e egyáltalán valami a nevedre íratva. Bár tudom, nagyon nehéz egyen-
jogúságért harcolni, mikor éppen szerelmes az ember.

Mert ha szerető vagy, olyan együttérző vagy, hogy sírva fakaszt egy eső 
áztatta, árva fa is a kertben vagy bárhol a világon. 

Ha szerető vagy, kinyílt virág vagy. Először nyíló, de az is lehet, hogy so-
kadszorra. De ne törődj vele, csak siess. Siess és élvezd és rögzítsd, tárold 
el valahogy minden pillanatát. Mert nem tart sokáig.

Hogy szerető vagy. 

Máj, velővel

És? Azt hiszed, elcserélem? Mert nem lencse, az igaz. És húsos is. Hú-
sos leves, de nekem mégis lencse. Csak egy tál lencse.

Mert nem akarok felejteni, értsd meg. Dehogy akarok felejteni. A tár-
sainkat, a kis, könnyen síró fiatalkákat, de a középkorúakat se. Akik ma-
radni akartak. Akik innen akarták venni a kenyerüket. Maguknak és a 
párjuknak, vagy maguknak és a gyerekeiknek. De te nem hagytad, mert 
féltél. Féltél, hogy tőled eszik el a kenyeret.

És a mai napi valóm hajlana is az egyezkedésre. Elfogadnám szívesen 
a levest. Elfogadnám a szövetséget veled, mert hosszú az éjszaka. És az 
éjszaka nagy kerítő, s itt még inkább az, ahol a műszak minden óráját, 
percét munkával kell tölteni. És de jó is lenne egy kicsit beszélgetni ve-
led, hogy te némán, butítón teljenek az órák, hogy ne marionettbábuknak 
érezzük magunkat, ami a főnök, a főnök haszon utáni hajrája mozgat. És 
a májgaluskát a férjem szereti, és a kutyáinknak is teljes értékű kaja lenne, 
de még befagyasztani is lehetne. De a számon, mikor azt kérdezed, haza-
viszed a kutyáknak, az szalad ki, hogy nem. Nem, mert a kutyáknak dié-
tázni kell, tegnap túletettem őket. Pedig dehogy. Csak olyan ritkán jutnak 
főtt húshoz, csontos orjahúshoz, hogy hagytam. Hagytam őket hányásig, 
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fosásig zabálni. Mert kell, olykor kell nekik is megélni, hogy van, rengeteg 
kaja van. Mert kell, és ne kérdezd, miért, de olykor kell megélni valami-
féle édeni bőséget ebben az ínségben, különben… Különben elmegy a 
kedvünk az élettől, az egésztől, úgy, ahogy van. És lehet, hogy a bezabálás 
nem is nekik kell, hanem nekünk, nekem a látvány. Hogy kedvükre, hosz-
szan falnak. És a diéta után már ehetnének is, a kutyagyomor jó, könnyen 
telik, de könnyen is ürül, hamar rendbe jön, hamar menetkész.

Mert látod, nekem is harc ez, nekem is csak túlélőtúra ez az egész, a 
munka és a család. Én is két urat szolgálok. De az egyiket muszájból, főleg 
pénzért, vagy olykor pénzért is, mert szeretek én itt dolgozni olykor, de 
a másik urat, a családomat nem csak ésszel, olykor vagy főleg a szívem-
mel szolgálom. Olykor szertelenül, meleg engedékenyen, na. Bevallom. 
És szívnám is vissza, vinném is a levest, a sűrűjét legalább, de halld csak, 
kifutott a számon. És a számból nem csinálhatok segget. És a gerincemből 
gépderékalkatrészt. Mert nézd csak, mégse akarok felejteni. A májgalus-
kát a fene egye inkább. És hozzám ne is próbálj közeledni, ne, mert fáj. 
Fáj, ahogy látom, látlak téged, látlak, hogy most már nem akarsz kifúrni, 
elüldöztetni innen. Fáj, mert valaha akartál, de leginkább és most már 
csak emlékezni akarok. Rájuk, akiket elmartál innen, rájuk, akikkel úgy 
beszéltél, mint taknyos gyerekekkel, rájuk, akikről azt mondtad a főnök-
nek, hogy nem elég gyorsak. Nem elég okosak. És lassan és módszeresen 
kinyírtad őket. És még csak azt se tudták, hogy miért?

Mert annyi vér már nem volt a pucádban, hogy az arcukba vágd, a ke-
nyeredet, a mindennapi betevődet félted tőlük. És lásd, kicsit sajnállak is, 
mert ahogy kimondtam, nem, nem kell a leves, már bántam is. Megbán-
tam, mert nekem is nehéz némán dolgozni melletted. De megbeszéltük, 
vagyis én mondtam, ha már nem bírsz, ha már nem szeretsz velem egy 
műszakban dolgozni, akkor hallgassunk. Csináljuk, amit kell, de ne szól-
junk egy szót se. Csak amennyit muszáj. És én bírtam is, és te is. Csak 
a levesért szóltál te is, én meg. Én meg hát emlékezni akarok. Bár nem 
szeretek én kemény lenni, nem. És a férjemnek szívesen vittem volna a 
májgaluskákat, de azt mondtad sokszor, hogy a férfinak csak az a  fontos, 
hogy tiszta legyen a ruhája, tele a hasa, és akkor rakd szét a lábad, ha 
ő akarja, hogy szétrakd. Mese nincs. Mese nincs a nőnek, ha férje van, 
ha férfival akar élni. De az én férjem nem ilyen. És tudom, a kutyákért 
is haragszol. Azért, hogy tartom őket, mert az pazarlás. Főleg az öregre 
haragszol, hogy kutya, mégis élhet, nem csapatom agyon. Míg a te anyád 
öregotthonban van, mert kellett a háza, mert egyedül volt sokat otthon. 
Hát eladta a házát, és az árát fel is osztotta köztetek, és ti fel is éltétek szé-
pen. Én meg még nem adtam el semmit, mégis élek. Míg te félsz, félhetsz, 
hogy mi lesz pótlás nélkül veled? Mi lesz, hisz eladnivalód már nincs, a 
földrészedet is eladtad, de nem élsz meg, nem jössz ki már most se a fize-
tésből, pótlás nélkül. Hát megértelek, meg.



61

De nekem hadd maradj, aki vagy. Fekete lyuk, ami beszív, bezabál min-
dent, mert az vagy. Lecsapni mindenre, ami potya. A levest is te vitted 
volna el, ha a fogadra való lett volna. Kereken egy mázsa vagy, de még 
mindig eszel, ha ideges vagy. Azt mondtad egyszer, hagyjalak békén, te 
eszel, én bagózok. Hát kvittek vagyunk az egészségrontásban. Én enni 
hagylak, te bagózni engem. És ez így is van jól, bár te azt is mondtad, ha 
nem lesz mit, majd akkor nem eszel. És eszerint is élsz. Vonzol magad-
ba minden ehetőt, és tartod a súlyod, és válogatós is vagy. De nekem ez 
mindegy. Mindegy már, mert te utánad én következem itt. Nincs más, aki 
őrizhetné az emléküket. A jó, a jóravaló kollégáknak, akiket kigolyóztál 
innen. És még csak azt se tudom, miért így alakult a leosztás, mert ne-
kem is nehéz, nehéz hidegen, keményen tartani magam veled szemben, és 
néha tényleg kétbalkezes, teszetosza újak jönnek ide, akiknek jobb lenne 
valahol máshol kereskedni a munkaerejükkel. De a régiek, azok ügyesek 
voltak, gyorsak és okosak. Tán éppen azért féltél őtőlük, és tettél meg 
mindent, hogy kiutáltasd őket. Én meg, én tán azért nem szálltam be mel-
léd, mert, mert önuralmam volt, vagy mert naiv voltam, hittem, hogy van, 
mindenkinek van hely a nap alatt. Holott nincs. De akkor legalább vér 
legyen a pucában, vagy csak velő a gerincben. Határ, szívem, határ! Ha-
tára a szívatásnak, vagyis szava, oka, értelme előbb. De te már a régieket 
is szenyózod, te akárkit, te bárkit, aki melléd kerül, mert nem látod be, 
hogy egyedül ennyi munkát nem bírnál. Vagy olykor belátod, de kéne ez 
is, meg az is. Pénz is, minél több, és szabadidő is, minél több, hogy legyen 
időd nagyokat főzni, és főleg enni. És a kettő nem megy.

És szerintem a hajlásszög a fontos, a velő, mert nekem meg az nem 
mindegy, hogy hogyan éljük túl ezeket az éveket. Mert ha muszáj, hajlok 
én, teszem a dolgom, ahogy lehet. És ha csak úgy lehet, hát hagyom azt is, 
hogy porig hajtsanak. Porig a főnök, az infláció, a reálbér, a reálértékem 
csökkenése az idő haladtával. Értem én, tudom én ezt, hogy hajolni kell. 
Alkalmazkodni ahhoz, aki, ami a pénzt adja. De legalább a fiatal remény-
telieket kímélhetted volna. Legalább rajtuk kisebb sebet vághattál volna. 
A reményből, hogy egyszer övék lesz itt minden, hogy egyszer átveszik 
tőlünk a stafétabotot. És akkor jogukban lesz, és hatalmukban is áll majd 
megítélni bennünket. És az már nekünk se lesz mindegy. Nem, hogy most 
miféle majdan középkorú nemzedéket nevelünk fel. Magunknak, szívem, 
magunknak, a saját öregségünkre. 

És nekem te ne változz! Vagy ne tegyél úgy, mintha változnál, mert nem 
hiszek neked. Nem én többé, mert lehet, ma levest ajánlasz, de ha kell, 
holnap hátba támadsz. Anélkül, hogy tudnám, a hátam mögött. Hát elég 
baj az, hogy így kell, hogy embernek ember farkasaként kell, szerinted. 
Elmarni mindenkit a konctól, a mai mindenkit, azt, aki még oda akar 
férni terajtad kívül.
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És te, te akarsz nekem adni? Te, aki se férfi, se nő nem vagy? Te, akinek 
a vészes zabálás elvette az eszét? El, mert csak rugdosol el mindenkit, te, 
aki hájagyúan csak nyalizni tudsz a főnöknek, aki ezt egyre kevésbé szere-
ti, csak te nem veszed észre.

Te, akinek olyan már a hormonrendszere, mint egy bepánikolt ősasz-
szonynak, aki csak zabál, zabál hétpofára, amíg lehet. Aki az éhhaláltól 
való félelmében már petesejtet se termel, bár nem is menstruál, vérvesz-
tesége sincs. Hisz nem tudom, látod-e, te látod-e, hogy túl korán maradt 
el tőled a havibaj.

Sajnálom, szívem. Raktár vagy, egy jó nagy zsírlerakodó hely csak. Ami 
persze bővíthető még, elméletileg a végtelenségig. A bőr nyúlik, ne félj. 
A kutyák majd örülni fognak a libazsíros kenyérnek is. Én lilahagymával 
eszem. 

Prófécia

Nehogy, szívem, nehogy asztalunkhoz jöjj. Nehogy a hajlékunkba.
Ne légy te vendég itt, mert az leszel, amit feltálalunk.
Amit szánkba gyömünk hirtelen sarkon fordulva, vackunkba bújva.
Mert itt már nem hajlék a hajlék. Csak gyors, magányos zug. Mert kí-

vánt, vágyott a magány itt már, te drága. Képzeld ezt el, és szánakozz ma-
gadon. Te, ki mindenkiért. Te, ki minden egyesért külön és külön és előre. 
Előre ettél el minden bűnt, az összes botor, bárdolatlan ballépésünket.

Mert hovatovább te is az leszel, ballépés csak, a te barbár keresztre 
szögelésed, csak ballépés, ha így haladunk. Mert mi magunk bocsátunk 
meg mindent magunknak, és előre. Azt is, amit még el se követtünk. Nem 
kellesz ide, látod-e? Hisz egyre kevésbé tudjuk, egyre kevésbé akarjuk lát-
ni, hogy mi a jó és mi a rossz. Hát te, te ugyan tudnád-e, miféle bűnökért 
szenvednél helyettünk? Neked ugyan lenne-e, aki megmondja, te félisten, 
félember? Te gyönyörű felemás mégis. Csak nehogy eljöjj, visszagyere, 
vagy először gyere, kinek-kinek hite szerint.

Mert látod-e, nem vár itt senki senkit. Itt nem, itt, ahova nincs Isten, 
aki bárkit küldene, nemhogy a fiát! Ide, ahol senki senkire nem kíváncsi. 
Ahol csak nyavalyák vannak és róluk szóló nyavalygások. Csak testek, 
amikbe hálni se jár a lélek. Nagy, kövér, álszent, erőtlen testek csak. Lel-
ketlen élvzabagépek, akik benned is csak az örömük pillanatnyi forrását 
látnák. Megbasznának, szívem és/vagy megennének, s ha romlatlan, ro-
molhatatlan lennél bennük, hát kiköpnének. Köpnének ki trágyának a 
földre.

De bocsáss meg neki, te szív, te istenszellemű, de emberszívű kedves. 
Bocsáss meg nekik századszorra, ezredszerre is, ezt is. Ezt a nem ember-
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valóságot is. Azt, hogy egyre kevésbé emberek, vagy tán nem is azok. Mert 
látod-e, az lett, amit jósoltál. Megfordult, feje tetejére állt minden. Kép-
zeld, ma azt láttam, hogy hangyák csíptek, martak egy kicsi fehér hernyót. 
Lepkének lárváját, annak a lénynek a lárváját, ki ha felnő, enni sose kér. 
És ezt, ezt a csak szépségnek teremtett valamit, ezt az Atyád szépítgető 
kedvének teremtményét csipkedték tán halálra a hangyák. 

Holott tilos, legalábbis idáig tilos volt hangyáknak élőhöz nyúlni. De 
övék volt, hisz’ övék volt idáig is minden, ami holt, ami elhalt, elrohadt. 
Ugyan mi változhatott meg, hogy kedvük kerekedett butaságból, vagy tán 
erőtlenségből, szomjúságból élőre támadni. Hisz’ anyám is azt mondta, 
az állatok meg tudnak veszni a szomjúságtól. És az emberek is, mondd, 
te, aki a legjobban ismered az embert, hisz’ mást se csináltál 32 évig, csak 
ismerkedtél vele.

És akkor téged ugyan hiába kérdezlek, mert te ugyan ide soha. Ha egy-
szer az lett, amit jósoltál nekünk. Te ugyan ide nem, mert nincs neve az 
Istennek, mert nincs egyetlen Isten, de van legalább három, vagy fene 
tudja hány. De egy, az nincs. És akkor hogy is lenne fia egy nem-Istennek.

De ha jönnél is, bár tudom, hogy nem jöhetsz. Még nem jöhetsz, és 
lehet, hogy soha már nem jöhetsz. Mert akikhez jönnél, szívem, azok fene 
tudja mifélék. Mert nézd, nézd még egyszer az embert, nézd, szánd és fe-
lejtsd el. De egy pillanatra még nézd, miféle rákos sejteket növeszt magá-
ban, miféle álsejteket, álcázó sejteket a testében. Hogy rejtezne, bújna a 
föld alá, repülne égbe, menne még a picsába is, csak ne. Ne ember legyen 
itt. Bármi, csak ne az. S akkor ugyan kihez is jönnél el újra, vagy tán csak 
először. Miféle mimikris, burjánzó sejtek álcáját öltő emberekhez?

Akik boldogan, kitárt karokkal fogadják el azt, ami eddig a rettenetük 
volt? Akik álcát, farsangi, karneváli álarcot csinálnak a halálból? Akik 
örülni, felejteni akarnak mindenáron, minden pillanatban.

Akik ha apák, boldogok, ha fiuk ellenükre támad, mert akkor bát-
rabb-dühödtebb szívvel hagyják el az apai házat, hogy ne kelljen apja nya-
kán élősködnie erős férfiként.

Aki ha gyerek, azt mondja, minek itt építeni bármit, hisz’ a nap felduz-
zad egyszer, mielőtt kipukkanna, és felperzsel minden életet a Földön.

Aki mint én, balgán, birkatürelműn hagytam, szó nélkül hagytam, hogy 
a fiam, hisz ő volt, Atyád szép világának a végére pályázzon. 

És még csak kárörvendés se volt benne, csak végtelen szomorúság. 
Amivel önnön teremtésvágyát hűtötte le, dermesztette keményre, évszá-
zadosra.

És vette el vele az én öregkori derűmet, amivel nem áldva, inkább verve 
vagyok, látod-e. Mert tudod-e, milyen nehéz derűsnek lenni egy mázsás 
szívű ifjú közelében. 

És látni a buszablakból a kőfaragókat. Forróságlepte testüket. Ahogy 
még csak fordítani igyekeznek a kőtömböt, amiből egyszer síremlék lesz. 
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És látni a lassú, inas, kőütötte testükben a nap tudatlan, lassú perzselését 
a Földön. Mirajtunk. A mi testünk elégését. Mindannyiunkét. A tiszta 
arcúakét és az álarcosokét is.

S akkor ugyan nem lenne-e jobb nekem az alázat, a magam alád alázá-
sa századszorra, ezredszerre is. S a csendes nyavikolás, kérincsélés mégis. 
Az én kérésem tetőled. A kérdés, a legfőbb minékünk.

Lennél-e, lennél-e álcás, idegen sok sejtes lény miértünk. Lennél-e be-
teg testű és lelkű, vagy fordítva, ki tudja, hogy érts, megérthess bennün-
ket. Újra, még egyszer, s talán utoljára, de mégis. 

Lennél-e, te jó, te istenáldotta, emberverte rossz, átok inkább mine-
künk. Hisz látod, inkább erre lenne legfőbb szükségünk.

Te jó, te végtelen, te sokadszorra is jó, te.
Te, aki legalább emlékszel még. Emlékszel, milyen is volt egyszer em-

bernek lenni.
Félig embernek és félig istennek. Amilyen te voltál valaha.
De most vagy-e olyan jó, hogy láss, rossznak, valóban rossznak láss ben-

nünket.
Akiktől előre elvetted az összes bűnt.
Ugyan mivégre?

Záborszky Gábor, Szomorú kép


