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Csak úgy 

Az utóbbi napok nagyon kimerítették. 
Ritkán érzett ilyen erős belső készte-

tést az íráshoz, megszállottként rótta a 
sorokat. 

Azelőtt csak nappal alkotott, éjjel so-
hasem, most viszont alig akaródzott 
hajnalban felállnia a gép mögül. Novel-
lának indult a történet, aztán csak bő-
vült, bővült, és immár egy terjedelmes 
regény kereteit is átlépte. 

Pár órát aludt csupán, úgy érezte, 
még álmában is szövi a cselekményt, 
aztán bosszankodott, mert amikor dél 
körül felébredt, semmit sem tudott 
visszaidézni az ígéretesnek tűnő álom-
szövevényből. 

A REM* ajándéka. Így nevezte az al-
vás alatti képzetekből merített felhasz-
nálható gondolatokat. 

                                     
* REM: alvás közbeni álmodási periódus 
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Az ajándék jelen időben elmaradt – 
konstatálta magában. 

Beült a komputer elé. Az volt az érzé-
se, mintha fel sem kelt volna onnan. 
Kávét kortyolgatott, és nézte, hogyan 
tölti fel magát a laptop, miként válik 
„lövőkész” állapotúvá. 

A napsugarak zavaróan verődtek 
vissza a monitorról, mire félig leenged-
te a redőnyt. 

Várakozással hümmögött egyet, eszé-
be jutott egy hasonlat. Mint a sakkozó 
a megnyitás első lépésénél. Vajon mi-
lyen az ellenfél, hosszú lesz-e a játék, 
vagy borítékolni kell? 

Nem borítékolok, befejezem – gon-
dolta. 

Belépett a fájlba. 
Kétszáztizenkétezer karakter, írta ki a 

monitor alján az összesítő. Éppen csak 
odapillantott, gondolatait lefoglalta a 
hogyan tovább. 

A nő, a nő, a nő… Miért menjen vajon 
a toronyba? Ne menjen? Az nem jó, 
akkor borul a cselekmény, a végkifejlet. 
De ha megy, talán gyalog kéne, hi-
szen… nem, nem, inkább taxival. 
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Pötyögni kezdett. 
Marcella kilépett a kapunt… 

Miket írok? – morogta, s kijavította: 
kapun. 

Leintett egyl éppen arra haladó taxitb. 

Zavarba jött. Nem értette, miért kö-
vet el rövid pár sorban ennyi hibát. 

Amikor anno elkezdett a klaviatúrán 
pötyögni, kezdő szerző volt. Nem járt 
tanfolyamra, hogy megtanuljon „va-
kon” írni, vagyis úgy, hogy az ujjai 
mozgását ne kelljen figyelnie. Mindig 
csak akkor pillantott a képernyőre, ha 
befejezte a billentyűzést. Ez a beidegző-
dése állandóvá vált. Ezen nem változta-
tott az sem, hogy asztali gépét laptora 
cserélte a közelmúltban. 

Pár hónapja mikor barátja nála járt, 
megjegyezte: 

– Olyan vagy Dániel, mint a régi idők 
sikító titkárnője. Gépel, gépelget, és fel-
sikolt, ha végre felleli a keresett betűt – 
nevetett a saját humorán. – Miért nem 
mész el egy számítógépes suliba, ott 
megtanulhatod az egyszeregyet, ráadá-
sul a továbbiakban gyorsabban, felsza-
badultabban alkothatsz. 
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– Így jó ez nekem, Tibikém, ahogy 
van, megszoktam. Amúgy is, sajnálnám 
az időt ilyesmire – válaszolta ingerült-
séget mímelő stílusban. 

Ismét olvasni kezdte az utolsó sort. 
Pár napja ez megy – merengett. – 

Nem tudom az okát, túl sok hibával 
írok. Elütöm, de mi okból? 

Ujjaira nézett. Ollót vett elő, majd le-
vágta a körmeit. 

Hátha. 
Marhaság – futott át rajta. – Hány 

csajszinak van több centis műkörme és 
nincs gondja. 

Mióta is van ez? Igen, amikor az a 
nagy vihar volt, kikapcsolta a gépet. 
Hatalmas villám csapott be nem túl 
messze, azonnal áramszünet lett. Ál-
dotta az eszét, hogy üzemen kívül he-
lyezte munkaeszközét. 

Talán azóta? 
Lehetséges, de egyáltalán nem bizo-

nyos. Ütött el régebben is néhányszor, 
de ki nem? 

Miközben korrekciózta a hibás szöve-
get, egyszerre ledermedt. 


