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Merkel
a belső pályán
M
INOTAI EDIT

ikor vállalja már fel az
európai vezető szerepet
Németország? – értetlenkedik az The Economist,
Soros György és még sokan mások. Arról azonban,
hogy ki, mit ért a vezető szerepen, napestig lehetne vitatkozni. A német közvélemény és a politikai elit szemében mindez gyanúsan közel áll ahhoz, hogy Németország nyúljon mélyebben a zsebébe – és
cserébe ne követeljen semmit. Elvégre ezt
kívánná az európai szolidaritás.
– Új nekünk ez az elvárás – magyarázza lapunknak Kai-Olaf Lang, a berlini Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP) kutatóintézet európai integrációval foglalkozó vezető munkatársa. A helyzet meglehetősen ambivalens a németek
számára: miközben sokan szorgalmazzák
a német vezető szerepet, egyre több kritika éri Berlint, ha valóban keresztül akarja vinni az akaratát. A dél-európaiaknak
– a mentőcsomagért cserébe – javasolt
takarékossági programok magasra korbácsolták a németellenességet a mediterrán régióban. – Most leginkább azt érezzük, hogy elveszítjük a partnereinket, és
ennek nem örülünk – mondja Lang, aki
Amerikával példálózik: a világ az Egyesült Államoktól is elvárja a vezető szerepet, de minden adandó alkalommal bírálja Washingtont, ha él vele. Hiába, nehéz
ezen a pályán ügyesen mozogni.
Werner Weidenfeld, a müncheni CAP
(Centrum für angewandte Politikforschung) igazgatója is úgy érzi, hogy kissé
túlzottak a külföldi sajtóban megfogalmazott elvárások. A professzor szerint Európának nem határozottabb vezetői szerep,
hanem vezetési impulzusok, javaslatok
kellenek, amiket aztán a többi tagállammal megvitatva át lehet ültetni a gyakorlatba. A német kormányok ezen a téren
mindig „szorgalmasak” voltak, olykor saját, máskor német–francia impulzusokat
adva az uniós integrációnak. Az más kérdés, hogy ki hogyan képviseli ezeket a javaslatokat: az asztalra csapva például nem
lehet előrejutni. Helmut Kohl korábbi
kereszténydemokrata kancellár munkamódszere legendás volt, az „Öreg” ötleteivel rendre felhívta Francois Mitterrand-t,
megkérdezte, hogy a javaslatáról ő mit
gondol, majd az európai előterjesztést is
meghagyta a francia államfőnek (a dicsőséggel együtt). Kohl tisztában volt vele,
hogy egy nagy gazdasági erővel rendelkező országnak (a német gazdaság állítja elő
a teljes uniós össztermék egyötödét és az
export egynegyedét) vigyáznia kell arra,
hogy ne erőből politizáljon.
A helyzet most sem változott, a németek továbbra is tisztában vannak a felelősségükkel. Weidenfeld készségesen sorolja: a válságra adott válaszként átalakult az unió intézményrendszere, épülni
kezdett az eurózóna politikai felépítménye, létrejött a stabilitási paktum, a ﬁskális paktum, van már európai szemeszter:
ezek mögött részben vagy egészben német impulzusok álltak. Megvan a roadmap, a következő feladatok listája is: az
eurózónának „főállású” politikai vezetőre van szüksége, és hamarosan arra is választ kell adni, hogy milyen jogosítványnyal ruházzák fel az Európai Központi
Bankot vagy az eurózóna politikai vezetését arra az esetre, ha egy tagállam felelőtlen gazdaságpolitikával saját országát dönti csődbe. A veszélyekre már most
felhívják a ﬁgyelmet (ezt szolgálja a költségvetési terveket vizsgáló európai szemeszter), de valódi beleszólási jog, netán
szankció még nincs. De ne csüggedjünk,
előbb-utóbb lesz.
A német hegemóniáról suttogó szirénhangok ellenére Berlin továbbra is
az úgynevezett „közös vezetés” (Ko-Führung) híve. Nemcsak a történelmi múlt,
a rossz hangzású „führung” (Führer) szó
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miatt, hanem egyszerűen a német társadalom nem „várja el” saját politikai elitjétől, hogy erőteljesebb pozícióra törekedjen. Weidenfeld professzor szerint túlzás azt állítani, hogy a német náci múlt
– amivel egyébként a történelemoktatásnak köszönhetően a társadalom messzemenőkig tisztában van – ösztönözné viszszafogottabb szerepre a német kormányt
Európában. Egy dominánsabb Németországra valójában Európa sem nyitott –
érvel Kai-Olaf Lang. Érdekes nyelvi példát hoz: a vezető szerep nem tölthető be
legitimás nélkül, anélkül, hogy a többiek
elfogadnák az úgynevezett „hegemón
diskurzust”, annak érvrendszerét. Ám itt
két külön világba csöppenünk: amit német politikaként emlegetnek Dél-Európában, az kizárólag az elvonást jelentő
megszorítás (Austerität). A németek viszont következetesen konszolidációról
(Konsolidierung) beszélnek: kiegyensúlyozott költségvetésről, amire egészséges
növekedés építhető. A két érvrendszer a
legkevésbé sem ugyanaz.
Sajátos helyzet, hogy főképp az angolszász sajtó követel határozott irányvonalat, dominanciát Berlintől. A háttérben
nyilván az áll, hogy „kívülről” úgy vélik:
így gyorsabb lenne a döntéshozatal, egyszerűbb, kiszámíthatóbb lenne az európai politika. És még Henry Kissinger is
választ kapna arra a kérdésére, hogy ha
Európával akar beszélni, akkor kit hívjon
fel. (Kissinger egyébként a német vezető
szerepet elutasítók kisebb táborba tartozik.) Csakhogy az unió nem így működik.

Németország nem hozhat egyedül döntéseket, nem erőltetheti rá a „német modellt” a többi tagállamra, hiszen mindenhez koalíciót kell alkotnia. A francia–német tandem recseg-ropog, a franciák komoly gazdasági bajokkal küzdenek, de a
kisebb, a gazdaságpolitikában részben
német modellt követő államok sem lelkesednek a német hegemóniáért. Berlinben ezt is jól tudják.
Werner Weidenfeld egy másik összefüggésre is felhívja a ﬁgyelmet: az erős
vezető szereppel kapcsolatos elvárások
azért fogalmazódhattak meg éppen most,
mert az emberek túlnyomó többsége nem
érti az európai politikát. Az integrációs
kérdések olyan bonyolulttá váltak, hogy
rendkívül időigényes és komoly szakmai
tudást követel az elmagyarázásuk, ám erre senki (sem a politikusok, sem a sajtó)
nem veszi a fáradságot. A válság közepette elbizonytalanodott európai polgárok
pedig – naivan – egy erős vezetőtől várnák a megnyugtató válaszokat. Nem kell
feltétlenül populista lózungokra gondolni, csak közérthető, egyszerű válaszokra:
ez a smart power, amit az amerikai John
Nye több könyvében is emleget. Ma ott
tartunk, hogy aki meg tudja magyarázni, világossá tudja tenni az összefüggéseket az embereknek, azé a hatalom – érvel
Nye. Márpedig ebben Angela Merkel nagyon jó – a kis lépések politikáját pedig
mindig könnyebb megmagyarázni, mint
egy „nagy víziót”.
A kancellár „vezet”, csak nem úgy,
ahogy Brüsszel elvárná – állította a minap a Wall Street Journalban Simon
Nixon. Szerinte az utóbbi hónapokban
trendváltozás ﬁgyelhető meg: a német
kormány fokozatosan erősíti a bilaterális, vagyis a kormányközi kapcsolatokat, és érezhetően „degradálta” Brüszszelt. Két hete Berlinben nagyszabású
európai munkaügyi csúcsra került sor
(20 állam- és kormányfő részvételével)
és bár konkrét eredményeket nem hozott, jelzi, hogy a németek pontosan érzékelik az összeurópai érdekeket. Pedig
náluk csak 5,4 százalékos a munkanélküliség, a lakosság öregszik, tehát elvileg
jól járnának a déli államoktól elszipkázott ﬁatal és képzett munkaerővel. Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter személyesen intézkedett, hogy a német állami
KfW bank 800 milliós hitelkerettel segítse a spanyol IOC fejlesztési bankot,
Merkel pedig a portugál kormánynál interveniált a koalíció fenntartása érdekében. Kis lépések ezek, amelyek a válság
megoldásához nem elegendőek, de jelzik,
hogy a németeket aggasztja a déliek állapota, hogy a korábban progagált „német modell” egyelőre nem mutat sikereket, és új módszerekkel próbálkoznak.
Már rég nem a „takarékosság vagy növekedés” problémával állunk szemben. Angela Merkel a versenyképesség és a szociális dimenzió kombinációját vázolta fel
egy minapi interjújában.
– A válságkezelésben megnőtt a tagállami kormányok jelentősége, miközben az Európai Bizottság veszített fontosságából – vélekedik Kai-Olaf Lang,
aki utal rá: a déli politikusok, akik a tavalyi francia elnökválasztás után egy mediterrán, németellenes összefogást hirdettek, mostanság egyesével zarándokolnak Berlinbe. Jött Rajoy spanyol, Letta
olasz, Passos Coelho portugál és Szamarasz görög kormányfő is. Eközben Merkel és a bizottság viszonya ambivalensen
alakul: egyrészről a németek örülnének,
ha a költségvetési kérdésekben a bizottság elég erős lenne, de politikai vezetést
azért nem szívesen adnának a kezükbe.
Ahhoz egyrészt lassúnak, körülményesnek ítélik a döntéshozatalt, másrészt
nem akarják a fontos döntéseket kiengedni a kezükből. Tisztában vannak vele, hogy az uniós döntéshozatal óhatatlanul felvizezi a német terveket, és mániákusan tartanak attól, hogy mégis be-

Veszélyes emberek,
veszélyes tanok
HORVÁTH VIKTOR
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ire veszélyesek? A hatalmi berendezkedésre is és az egyénre
is. Az elsőt nem bánjuk, vesszen,
a másodikon gondolkodhatunk.
Az elsőt a hatalom megtorolja:
betilt, börtönbe zár, elevenen eléget, a másodikba pedig néha belehal az
ember, de addig boldogan él – hite szerint
még az után is. Akkor hát éljen! Éljenek
a veszélyes emberek és a veszélyes tanok!
Éljen a két spanyol szerzetesköltő, a két
vad misztikus.

lekényszerítenék őket a déliek adósságának átvállalásba. Ez a vörös vonal, amit
semmiképp sem akarnak átlépni. Merkel ezért kitalált egy új formulát, amit
„Unionsmethode-nak (uniós módszernek) nevezett el. Ne tévesszen meg senkit, ez nem az uniós intézmények erősítését jelenti. Kellenek a közösségi módszerek is, ezt nem vitatja, de meg kell erősíteni a kormányközi kapcsolatokat, elvégre csak a kormányok tudják eladni a
szigorú intézkedéseket a társadalomnak.
Merkel megszabta a kereteket is: a politikai unióról nem tett le, de egyértelművé tette, ez még a távoli jövő zenéje.
– Nincs szükség további jogkörök átadására Brüsszelnek, ehelyett inkább a kormányok közti koordinációt kell javítani –
szögezte le a Der Spiegelnek június elején adott interjújában.
Vagyis a németektől egyelőre senki se
várjon grandiózus víziót az európai integráció jövőjéről. Joschka Fischer korábbi német külügyminiszter arról panaszkodott, hogy a társadalom egyszerűen elmulasztotta lefolytatni a vitát arról, hogy
mi legyen a szerepe az újraegyesített Németországnak Európában. Innen az érzés, hogy a németeknek nincs „viziójuk”,
elképzelésük arról, hogy milyen irányba
haladjon az integráció. – Az áttekinthetetlen válságok idején a kis lépések politikája hasznosabb – védi a pragmatikus
kancellárt Lang. Békeidőkben persze lehet nagyobb dimenziókba gondolkodni: ilyen volt az unió keleti bővítése, ami
valóban grandiózus hosszú távú projekt
volt. Vagy épp a közös valuta, az euró létrehozása. Tegyük hozzá, mindkettőhöz
komoly (német/francia) gazdasági-politika érdekek fűződtek. A kritikusok többsége azt is felrója Merkelnek, hogy kizárólag német érdekek mentén gondolkodik, és híján van az európai szolidaritásnak. Ám támogatói szerint lehet a dolognak egy másik olvasata is: a kancellár már egy „szinttel” magasabban, globális keretekben gondolkodik. Nem véletlenül idézi a bűvös hármast: 7/25/50.
Az Európai Unió a világ összlakosságának hét százalékát adja, a világ nemzeti
termékének 25 százalékát állítja elő, míg
a világ szociális kiadásaink 50 százalékát
költi el. Combos számok. Hogy tartható fenn mindez? A versenyképesség erősítésével. Ám a módszerekről döntsenek
a tagállamok. Ez a merkeli recept Európa számára.

Képzelje el a kedves olvasó, hogy hétéves
kislánya elszökik otthonról, mert fanatikusok kezére akarja adni magát, hogy
azok lefejezzék őt, és ő így mielőbb találkozhasson Istennel. Mit szól ehhez a hívő
keresztény anya és apa? Elvileg örvendetes a hír, ám a szülő boldogsága mégsem
tökéletes. Mi a probléma? Az életszerűség – a mártírhalál kultusza a tudati működés terméke, neveléssel, tanulással
kapjuk, a szülői szeretet pedig mély, állati eredetű és nemkülönben könyörtelen
–, szóval két összeegyeztethetetlen dolgot várunk el gyermekünktől: áldozatot
és életet.
A hétéves kislány Avilai Szent Teréz
volt, aki az 1522-es év egy szép reggelén
bátyját is rábeszélte, hogy szökjenek át a
mórokhoz, hogy ott mártírhalált haljanak.
El is indultak, kijutottak a házból, de szerencsére az utcán találkoztak egy nagybácsikájukkal, aki visszavitte őket a szülőkhöz. A kor Spanyolországában nemhogy a
gyerekek, de a felnőtt nők sem hagyhatták
el a házat egyedül – testileg és szellemileg is szigorúan zárt világ volt. Lehetséges,
hogy a gyerekként is nyughatatlan Teresa
már ekkor az előírások rabságából keresett kiutat, és ezt abban az irányban tudta
elképzelni, amit kizárólagos olvasmányai
és neveltetése mutattak neki – a túlvilágon. A misztikus talán az erkölcs és egyéb
elvárások nyomása elől menekülve keresi a túlvilági kaput, és ezért saját magát
börtönzi be, és ott elindul befelé, mert befelé mindenki határtalan. Így kezdődött
Teréz kolostori karrierje, melynek során
érzéketlen volt minden intrikára, illetve
szenvedett tőlük, de nem engedett nekik,
így érte el, amit akart: reformmozgalmat
indított, új rendházakat alapított, megtalálta a kiutat a kolostori élet két zsákutcájából: az egyik a szadizmust és kegyetlenséget szülő önsanyargatás volt, a másik pedig az elpuhult, dologtalan, kapzsi
szerzetesség, amely követi a világi hierarchiát. Teréz szabályzatokat írt, melyek látszólag kemények voltak, ám egyenlőséget
és az olvasáshoz, elmélyüléshez, imához,

Példatár
BÄCHER IVÁN
– Takarodj a jó büdös picsába!
– Jó. De előbb azért hadd mondjak valamit. Éva! Annyit láttunk tizenöt év alatt,
annyi, annyi történet zajlott a szemünk
előtt. Te annyi históriát hallgattál meg,
annyi okos tanácsot adtál az együttélés,
hűség, hűtlenség, lebukás, kínlódás, válás,
szétköltözés és összeköltözés, engesztelhetetlen gyűlölet és mégiscsak megbocsátás
tárgykörében, annyit láttunk, néztünk végig, és te mindig távolról nézted ezeket az
eseteket, fölényes voltál, okos, nagyvonalú.
Hát hova lett most ez a nagyvonalúságod?
Miért nem tudod ezt az egészet eltartani?
Tudom, hogy nehéz, de egy kicsit úgy nézni, mint a többi esetet.
Gondolj bele, mennyit kínlódtak barátaink, rokonaink, ismerőseink. Laci, az
amerikás, akinek nem jött össze a gyerek
húsz éven át. Megjött a tengerentúlról, itt

gondolkodáshoz szükséges egyedüllétet is
adtak a szerzetesnőknek a közösségi élet
mellé.
Szent Teréznél a bezárás önkéntes volt,
ám szövetségesét, rend- és harcostársát, a szintén karmelita Juant duplán lecsukták: a szerzetességből még börtönbe
is. XII. Gergely pápa eretneknek minősítette a mozgalmát, ezért Juant (Keresztes
Szent Jánost) először 1575-ben tartóztatták le Medina del Campóban, aztán amikor ettől sem jött meg az esze, két év múlva már az ajtót törték rá a karmelita rend
emberei. Toledóba vitték, és egy toronyban mai lift méretű cellába zárták, ahova csak tenyérnyi résen jutott be a fény.
A nyolc hónap klausztrofóbia a végletesen érzékeny költőben akkor is kifejlesztette volna a túlvilági megsemmisülés vágyát, ha eleve nem lett volna meg benne;
itt írta legszebb, leghajmeresztőbb, legfülledtebb verseit. Ezt például Jézushoz
A Kármel hegyére vezető út hatodik strófájában:
Nyíló-virág-keblemet
vigyáztam csak számára megtartani;
Ő ott elszenderedett,
s én odaadtam neki;
és simogatták cédrusok lombjai.
(H. V. fordítása)

resa és Juan, ezek a betegesen túlcivilizált
lények az életük és az Istenség egybeolvadására vágytak.

Keresztes Szent János FORRÁS: NEMZETI MŰVÉSZETI GALÉRIA, WASHINGTON

A menyasszony szerepébe került férﬁ a
korabeli egyházi szimbolika számára természetes, ám a szexuális áthallások ma
már több mint feltűnők. János ujjai Jézus
hajfürtjeivel játszanak, szerelmese gyengéden megsebzi őt, János elalél, csúcsra
jut, egyesül, feje szerelme vállára hanyatlik, mindent elfelejt, megsemmisül.
Terézt látomásában egy a szeretettől
áthevült arcú angyal izzó hegyű, aranylándzsával döfködi, és ő úgy érzi, mintha a kerub a lándzsával a belső szerveit is magával húzná, ami elmondhatatlan kéjt és fájdalmat okoz. Egy másik látomása után pedig Jézusról írja: „...ahogy
azokat a szavakat mondta a gyönyörű és
isteni szájával...” (que dizia aquelas palavras por aquela formosíssima e divina boca – Önéletrajz, 29,2.). Annyira vágyott a
betegségekre, és amikor megkapta őket,
olyan hálás volt értük, és az orvosi kezelés úgy tönkretette, ami ezek után egészséges maradt volna benne, hogy mire élete delére ért, nem maradt ép belső szerve,
tagja, ízülete. A gyóntatói és társai miatti stressz meg bűntudat és a testi fájdalom
a folytonos imák közben kitermelte a csodálatos ellenanyagot: a szinte állandósuló transzállapotot, elragadtatást és a kínoktól elválaszthatatlan gyönyör kétségbeejtően szép költészetét. A lefojtott nemi
vágy úgy olvadt egybe a hittel, ahogy Te-

Avilai Szent Teréz FORRÁS: PALAZZO VENEZIA MÚZEUM, RÓMA

megismerkedett Borival, s egy hónapra rá
megvolt a gyerek. Visszautazott, hogy bejelentse az örömteli bajt az asszonynak
és elbúcsúzzon, de ez a búcsú végül olyan
bensőségesre sikeredett, hogy Laci két helyes – ma már kamasz – ﬁa között két hét a
korkülönbség csupán. Sok pankráció után
nemcsak a két gyerekkel nyaralt együtt, de
a két asszonnyal is. És most boldogan élnek. Vagy ott van lelkész barátunk, akinek volt felesége két gyerekkel, egy segédlelkész asszonya eggyel, és mindig akadt
egy barátnő is a gyülekezetből. Kérdeztem, hogy csinálja. Mire az asztalra csapott ököllel: „Kőkeményen.” Ő így próbálkozik. Jóska, emlékszel. Volt egy hisztérikus felesége, aki folyton öngyilkosságot
kísérelt meg, egyszer öt napig feküdt kómában. Aztán elváltak, a nő új férﬁt talált
magának, akivel el is kezdett volna boldogan élni, ha rögtön az elején el nem aludt
volna a fürdőkádban, ahol csak két nappal
később találtak rá. Jóska is rálelt új aszszonyára, aki viszont fél év teltével közölte, hogy nagyon sajnálja, de szerelmes lett,
és elköltözött. Két év múlva azonban viszszajött, és azóta együtt, pontosabban egy

lakásban élnek. Jóskának van egy napi barátnője, akivel szintén nem fekszik össze,
de ezt nem mondja meg a feleségnek, hadd
legyen ő nyugodt afelől, hogy neki van nője. És emlékszel Csabira, aki, mikor már
hónapok óta hallgatta felesége őrjöngéseit, váratlanul így szólt. „Na várjál, várjál,
várjál! Szavad ne feledd!” Azzal fölállt, távozott, és nem tért vissza soha többé. Vagy
ott voltak Jánosék, János és Hilda. Megkérdeztem a végén, amikor Hilda már nagyon beteg volt, akkor, a legvégén kérdeztem, ők hogyan csinálták. „Úgy, hogy nagyon szerettük egymást, nagyon megbíztunk egymásban, és… és sohasem kérdeztünk.” Az öreg Misi meg ugye összeszoktatta két asszonyát. Bele tellett vagy tizenöt
évbe, de végül sikerült; ült az ágy szélén az
idegsorvadás utolsó stádiumában, bénán,
egyik oldalán a feleség, másikon a szerető. Ő pedig elégedetten vigyorgott… „Belenyugodtam. Elmúlt nyolcvanéves. Már
nem fog megváltozni”, mondta az asszony.
Zoltánékat is megkérdeztük túl a nyolcvanon: „Hogy csinálták? „Úgy, hogy abban
az egyben egyikünk sem ingott meg soha,
hogy együtt kell maradnunk, hogy össze-

Ami misztikus, az gyárilag veszélyes.
A misztikus hívő az Istennel, a Világmindenséggel, Semmivel stb. való egyesülést
akarja, akár buddhista, akár iszlám szuﬁ, akár ókori gnosztikus, akár keresztény
misztikus. És mi ezzel a baj? Szerintem
semmi, hiszen az elszakadás és bűnbeesés a tudatra ébredésünk és az ezzel járó
minden bajunk jelképe, tehát a gondolkodó ember normális törekvése, hogy visszajusson az egységbe. Csakhogy, ha valamikor egyben voltunk, akkor a lelkünk isteni
természetű, így nem lehet bűnös, továbbá ahogy kiszakadtunk, úgy újra vissza is
juthatunk. Aki pedig bűntelen és isteni,
az könnyen meghalhat vagy megbolondulhat a sok földi éhezés, virrasztás, útkeresés, kísérletezés, betegeskedés közben. Szintén meghalhatunk, ha királyoknak, pápáknak és barátaiknak keresztbe
teszünk, mert nem kellenek az államaik,
egyházaik, intézményeik, gyóntató atyáik,
jogrendszerük, márpedig ha hitünk szerint a lelkünk nélkülük is visszajut oda,
ahonnan kiszakadt, az isteni egyetemességbe, akkor nem kell nekik szót fogadnunk, nem kell megtanulnunk az illemet
és az erkölcsöt, nem kell adót ﬁzetni, tekintélyt tisztelni, háborúba menni értük.
Akkor mindegy, hogy paráználkodunk,
gyilkolunk, vagy épp ellenkezőleg, mindenről lemondunk, és csak a többiekért
és a túlvilágért élünk – mindkét irányban
megtalálhatjuk a teljességbe vezető utat.
Az egység tehát veszélyes, így helyette
az egyházak feltalálták az Istenséggel való közösséget. Ez sem rossz: ha rendesen
viselkedünk, akkor a Mennyekben majd
– ha nem is Istenben, de – a közelében lehetünk. Ebben a világrendben a hit szolgálja a hatalmat, és a hatalom üldözi a
helytelen hitet.
A misztikus nem éri be közösséggel, neki az egység kell, ám Juan nem tudta, hogy
mit csinál, neki esze ágában sem volt megingatni semmilyen hatalmat, ő csak tette a
dolgát, és fel sem merült benne, hogy rongálja valakinek az üzletét – biztos csodálkozott is, amikor lecsukták.
Köszönjünk el méltó módon Keresztes
Szent Jánostól, a nagy, egzaltált felforgatótól az ő képiségével és szellemiségével:
Ahol az öt érzék romokban,
s az anyagból a túsz
sötétlő létbe húz,
a lélek éjszakája lobban –
San Juan de la Cruz.

És emlékszel
Balázsra, aki
minden reggel
elment kocogni
hét éven át –
és elkocogott
egészen a szomszéd sarkon lévő
házig, és fölkocogott a harmadikra…

Azért a börtönből sikerült megszöknie.

tartozunk. Mire Zsóka, aki mellette ült, és
fogta a kezét, hozzátette: „Igaz, de nem volt
könnyű.” És emlékszel Balázsra, aki minden reggel elment kocogni hét éven át – és
elkocogott egészen a szomszéd sarkon lévő
házig, és fölkocogott a harmadikra… Vagy
Imre, akit a kutya buktatott le, aki, mikor
egyszer az asszony vitte le, a napi rutint követve, fölhúzta őt Imre barátnőjéhez… Iván
felesége viszont belenyúlt férje táskájába,
és kiemelt onnan egy popsikenőcsöt. Kétéves volt már a gyerek… Feri a feleségét háromszor vette el. Lajos összeszorított szájjal félre nézett, és némán tűrte, hogy feleségének szerelme legyen huszonöt éven át.
Tomi is elköltözött két hónapra, de Jenő
három év után kullogott vissza. És akkor
ott vannak a szépen dokumentált irodalmi
példák: Szabó Lőrinc, Móricz vagy Radnóti akár. Vagy gondolj a Figaró házassága
végére, mikor a megszégyenült gróf lassan
térdre ereszkedik, a grófnő pedig ﬁnoman
felsegíti… Minden van, Éva, legyen erőd,
bírj egy kicsit, nem tudok ígérni semmit,
de én mégis azt mondom…
– Én mégis azt mondom, hogy takarodj
a jó büdös picsába!

