
Üdvözlet az Olvasónak!

Most akkor ezt úgy toljuk (az olvasást, a népszerûsítését), olyan erõvel és hangerõ-

vel – ahogy a csövön kifér. Meg azzal a feltétel nélküli összekapaszkodással, ami 

ritka vendég e hazában. Belekiáltjuk a közép-európai valóságba, hogy olvasni jó!

Ahogy ez helyes is. A kiabálás, mármint. Indokolt.

Miközben van itt azért egyéb is. A nagy hangosságban leszek én a csendesebb,

és mondom, mutatom, hogy ez az olvasós játék konkrétan éjszaka lesz. Éjszaka. 

Az olyan, hogy minden átkapcsolja magát egy másféle mûködésre: a hullámzó Bala-

ton besimul, elhallgat a ciccegõ áram a vezetékben, a szeretõk egymásnak esnek.

Emlékszünk még Bergman festõmûvészes filmjére? (Bergmanra, egyáltalán?) 

Megvan? Hogy milyen az éjszaka... Hogy a pirkadat elõtti utolsó óra a legsötétebb.

Amikor a legtöbben születnek, a legtöbben halnak meg. „Ilyenkor szakadnak a hidak

a vízbe, ilyenkor fehéredik ki a balkáni gerlék tolla, az ember vére, ilyenkor szórnak

sót a parázsba.”

A farkasok órája az éjszaka esszenciája.

Éjszaka. Amikor figyelnek az õrök, amikor a bagolyfélék repülnek. Amikor a 

szerelmes (ha elég fiatal) még nem tudja, hogy minden mondat, minden mozdulat

teljesen mást jelent majd reggel.

Az aludni nem tudó. Aki az ágyából bámul a falak mögötti sötétbe. Aki megsejti 

a sorsát, fél a reggeltõl, az éjszakától is, a semmi és a zûrzavar között ragadt. Aki a

démonaival küzd, vagy a lyukkal a lelkiismeretén, a lánccal a mellkasán – mindenki

azzal, ami van neki. Aki levegõért kapkod. Aki fullad, annyira unja önmagát. Akit 

fenyegetnek, zsarolnak. Akiért jön a NAV másnap. Akiért még

csak nem is jön senki, úgy elfelejtették. Vannak ilyenek.

És az ilyenek néha összegyûlnek, nagy zajt csapnak, tüzeket

gyújtanak a sötétben, énekelnek és táncolnak. Hogy összeka-

rolva hátha könnyebb. Nekik is szól Az Olvasás Éjszakája.

Meg persze, azoknak, akik csak szeretnek együtt lenni, 

szórakozni. Jó lesz ez mindenhogyan.
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