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2 43A muzsgyé leszoktat
a pálinkáról

Lackfi  János
és az Isten

Miért sztepptáncol 
Váta Lóránd?

Az Ineffable új 
dzsesszalbumáról

A Brassói Lapok, Háromszék, 
Krónika, Nyugati Jelen,
Székely Hírmondó
és Székelyhon melléklete6

 megjelenik négyhetente

mennyi idő és milyen 

hosszú a halál

Istenem

és milyen fehér 

mint a betegség

“

“

IRODALMI–KULTURÁLIS LAP

látószög

Azt írja egyik ismerősöm Face-
book-üzenetben, hogy ha az ál-
tala ajánlott csodaszert kezdem 
használni, megváltozik az életem. 
Egy másik azt, ha az általa for-
galmazott csodacseppet kezdem 
használni, magamra sem fogok 
ismerni, úgy megfi atalodom. 
Egy harmadik pedig azzal biztat, 
ha kipróbálom a kiolvashatatlan 
nevű életmódguru harmincnapos 
életmódváltó programját, csak 
jó dolgok fognak velem történni 
ezentúl, csudamód boldog leszek 
feszt. Sőt, ha még további ismerő-
söknek is ajánlom, pontosabban, 

ha mást is beavatok és megosztom 
vele az egyelőre kevesek számára 
elérhető, nagyszerű lehetőséget, 
még boldogabb leszek, mert pénzt 
is kereshetek vele. 

A másik kedvencem a „min-
denre gyógyír” kence. Aztán még 
vannak, akik a különböző gyöke-
rektől kezdve – a világ másik ré-
széről idehajóztatott gyümölcsök 
magjából préselt cseppeken át – a 
hurukuru bokor friss hajtásának 
kivonatára esküsznek, és kínál-
ják azt csillagászati áron. Persze 
megéri befektetni, hisz megválto-
zik az életünk tőle, ugyebár. 

Ezek szerint tehát eddig nem 
is tudtam, hogyan kell élni, 
tudják, úgy igazán, egyáltalán 
hogyan is élhettem túl ilyen tu-
datlanságban az eddigi éveimet. 
Hogyan lehettek boldog pillana-
taim anélkül, hogy mantráztam 
volna reggelenként, jól vagyok, 
jól vagyok, szép vagyok, szép va-
gyok, mindenki szeret, minden-
ki szeret, miközben körkörösen 
dörzsöltem a kézfejemre vala-
melyik méregdrága szert, hogy 
utána kötelező módon egy külön 
erre a célra létrehozott online 
csoportban közzétett motivációs 
idézeteket olvassak? 

Lehet, komolyan fontolóra kel-
lene vegyem, és elszánhatnám 
végre magam valamelyik „meg-
változik az életed” használatára. 

De valamiért csak a Törlés gom-
bot nyomom meg.

Mert végignézek a családo-
mon, eszembe jutnak a baráta-
im, azok az ismerősök, akik nem 
ajánlgatnak csodaszereket, nem 
akarnak megváltani, nem azért 
keresnek meg, hogy valamit rám 
sózzanak, csak beszélgetünk 
egyet, úgy régimódiasan, meg-
hallgatjuk egymást, és nagyokat 
kacagunk. Vagy fellapozok egy 
könyvet, zenét hallgatok, előa-
dást nézek, teszem a dolgom, és 
azt, amit szeretek. Mert ezek-
től fi atalodik a lélek, és még ha 
adódnak is nehézségek: ilyenkor 
úgy érzem, helyén van a világ. 
Ajánlanám mindenkinek, de ki-
ki döntse el maga, hogy milyen 
csodára vágyik.

2. A sivatag

 

Kóvályogva belső tájakon,

a sivatag kísért,

a homokszemcsék zenéje,

káprázat, délibábok.

Valahol létezik ösvény,

karavánutak maradványa,

dűnék között kanyarog,

soha nem lelheted meg.

Oázisokról képzelegve,

fények vernek, fényostorok.

Keresed az ösvényt, motyogsz,

léted értelmét ragozod.

Kastélytornyokat is látsz,

de léteznek-e valójában

falak, lőrések, balusztrádok?

A nap játékai bűvölnének?

Légvárak csupán, délibábok?

Hogyan juthatnál tovább?

Ciszternákat is látsz, de a

víznek sehol nincs nyoma.

A víz innen már elszivárgott,

rég elnyelte a homoktenger.

Karavánok sem járnak erre,

telítve a táj félelemmel.

Buckák között néhány sakál

vicsorog. Villog a szemük.

Tudják, nem bírod sokáig.

A földre roskadsz. Feladod.

Egyre közelebb merészkednek,

vigyorogva bekerítnek.

Lenne-e kedved védekezni,

régen eldobtad botod?

A sivatagból ki nem juthatsz,

foglyul ejtett már démonod.

Egy látomás zárul köréd,

tested látod dűnék között,

becserkésznek a kis sakálok.

A többit elképzelheted.

Végül eltakar a homok.
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