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Hivatásos olvasó
Ma igen korán keltem. Nálam csak akkor
fordul elő ilyen, ha valami bajom van.
Nem mondom, van bajom, de ki tökéletes, a mai
világban?
Ez talán véleménynyilvánításnak is tűnhetne: valaki,
aki ráadásul le is írja. Még ha igazolni is tudná, de
ilyen alaptalan dolgot, hogy a mai világ, mely így
aztán látszólag, vagyis az író (mit: „író”, hisz azt sem
tudhatjuk, kivel állunk szemben) tehát az e szavakat
talán minden meggondolás nélkül ide csempésző
szerint a mai világ, melynek tökéletességét immáron a
tökéletlenségben kellene keresni.
Nem erről akarok beszélni, nem is tudom, hogyan
siklanak félre a szavak. Azt tudnám okként
elképzelni, mint ahogy már néha előfordult, hogy a
korai ébredés okozhatja az idegpályák –esetlegesenhelytelen összekapcsolódását.
Hogy jobban érthetővé tegyem, talán egy példát
felsorolnék:
(Elnézést, ha valamit helytelenül írtam volna, ez,
mint már említettem is, könnyen előfordulhat, így
hajnali nyolc óra táján. Sejtem is, hogy hol a hiba, de
nem vagyok benne teljesen bizonyos.
Mielőtt leírtam a „felsorolnék” szót, már tudtam,
hogy ez egy bizonytalan pont, mert írhatnám talán e
helyett azt, hogy: „felsorolnák”.)
A fentiek ellenére azért én mégis az általam
olyannyira kedvelt olvasóra bízom ennek eldöntését,
mert végtére is ő a leghivatottabb erre. Hisz ő az a
személy, aki ezen sorok olvasása közben szinte
mindvégig jelen van és csak néha-néha hagyja hogy
külső tényezők (mint például holmi csengők,
melyeket utcai nyomógombokon keresztül lehet
működésre bírni), tehát olyan az olvasás eseményéhez
nem feltétlenül kapcsolódó történések, melyek nélkül
unalmassá válhatna egy éppen végzett tevékenység.
Szabadságomat töltöm, ezekben a napokban,
valószínűleg emiatt nem tudtam folytatni a pihenést,
mert ilyenkor-mintha tudná ezt szervezetem tudatlan
része is-nem kell sietni, vagyis ráérünk majd bármikor
felkelni, egyébként is kellemes a paplan alatt. Viszont
piszkálja lényünket a kíváncsiság, vagyis az, hogy
milyen történések elé nézünk egy nem megszokott
munkával töltendő napon.
Folytatnám az imént megkezdett gondolatot, mert
szeretném az olvasó számára is megvilágítni azt, amit
én, itt belül már értek: az idegpályák
összekapcsolódásánál előforduló pontatlanság okát:
talán azt a példát sorolnám fel, ami olykor
álmainkban is megtapasztalható, vagyis: az ottani
események néha teljesen logikátlanul vesznek
megdöbbentő és váratlan fordulatot.

Álmomat már a csengő megszólalása előtt féligmeddig kizavarta valami a szememből. Sejtem is, mi
lehetett ez a zavar, rémlik, hogy a padlásunkról
érkező dübörgő hangok.
Nem lepődtem meg ezen, évek óta, időről-időre
megjelennek a tél beköszöntével padlásunkon a
nyestek. Természetesen olyan időpontban, amikor a
legkevésbé fedezhetők fel, vagyis nem fényes nappal.
Amikor megérkeznek, minden évben előszörhatalmas dübörgést okozva- újólag kialakítják a
megszokott környezetüket. Nem a padozatot
használják, ahova én és családom mindenféle
szerszámokat, anyagokat helyezünk el, hanem a
padlásnak azt a részét rendezik be kitűnő érzékkel,
amit már az előző években is véglegesen átalakítottak
céljuknak megfelelően: a gerendázat vízszintesen futó
elemein egymás mellé elhelyezett deszkákat.
Az átalakítás a deszkák, átrendezésével veszi
kezdetét, melyet határozott dübörgés kísér.
Félálomban lettem minderre figyelmes, de mint
ahogy már mondtam is, nem törődtem különösebben
ezekkel a nem túl lényeges dolgokkal, mert
szabadságomat határozott célú tevékenységre
kívántam fordítani, nem is akármilyen tevékenységre.
Tudtam, hogy létezik olyan, hogy valakiből
hivatásos író lesz. Biztos voltam benne, hogy ehhez
nem külön végzettség kell, hiszen, ha jól tudom, van
néhány neves magyar író is, aki annak ellenére, hogy
igen jól tudott írni, mégsem végzett el semmilyen írói
szakot sem és nem is tudok ilyen szakok létezéséről.
Azt gondolom, inkább az olvasottság az a dolog,
ami miatt valaki íróvá válik.
Úgy tudom, létezik egy szervezet, ami összefogja az
írókat és egy ilyen szervezet tagjaként már minden
könnyebb, talán.
Én főleg olvasni szeretek. Ezt én iskolában
tanultam, de igen jól megtanítottak rá, mert még ma
sem felejtettem el az ott tanultakat.
Sokat olvasok, ha tehetem.
Néha elkelne a segítség, amikor elolvastam egy
könyvet, annyiból, hogy mi legyen a következő.
Így elhatároztam, létrehozok egy olyan szervezetet,
amelyik az olvasókat fogja össze.
Már a szabadságot is kiírattam, mert úgy gondolom,
egy ilyen szervezet központja nem lehet akárhol, ezért
Budapestre gondoltam, hogy elutazok és ott majd
biztosan, megtalálom azt a lehetőséget, ami a
legalkalmasabbnak mutatkozik a szervezett olvasás
elindítására.
Félálomban, még a nyestek okozta lármát
megelőzően is, ezeken gondolkodtam, mikor
megszólalt az utcai csengő.
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Szobánkban a fel sem húzott redőny tartotta a jól
megszokott félhomályt.
Ijedt kapkodásom nem segítette elő a gyors
cselekvést: valami puhában megbotlottam, így aztán
érthető, hogy felborítottam a lámpát is.
Az ablakhoz sietve meglepődtem, hogy senki sem
csengetett be.
Kis idő elteltével rádöbbentem, hogy a telefon az,
ami nem hagyja, hogy nyugodtan készüljek a nagy
utazásra, a fővárosba.
Felvettem. A munkahelyemről érdeklődtek,
hollétem felől…
Idegességemet csak fokozta a most már
elviselhetetlenül erős dübörgés, ami még a konyhába
is lehallatszott, ahol gyorsan valami reggeli-félét
próbáltam magamhoz venni.
Volt még öt percem indulásig, így teret engedve
kíváncsiságomnak, a padlásfeljáróhoz siettem, hogy

meggyőződhessek a nyestek ittlétéről. Utam a
szobánk mellett vezetett el és megdöbbenéssel vettem
tudomásul, hogy a deszkák dobálása, borogatása már
átterjedt a szobánkra is, ahol feleségem még az igazak
álmát aludta. Láttam már filmet szelídnek képzelt
elfajzott élőlényekről, melyek egyszer feladva régi
szelídségüket vérengző vadállattá váltak.
Félelemmel és aggodalommal vegyes érzések
közepette teljes erőmből felrántottam az ajtót.
Feleségem -hála Isten- érintetlenül helyezkedett el
az ágyon, körülötte sem vértócsa, sem más
ragadozóra utaló jel nem volt.
Megnyugodva ebben, láttam, amint éppen
ébredezik:
--Szia! Miért vagy olyan ingerült, csak nem
horkoltam, megint?
Berta Gyula
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Megyei IV. osztály
1. forduló: 2007. augusztus 26.
Orci-Csököly

9. forduló: 2007. október 21.
Orci-Somodor

2. forduló: 2007. szeptember 02.
Orci-Szabás

10. forduló: 2007. október 28.
Bárdudvarnok-Orci

3. forduló: 2007. szeptember 09.
Orci-Somogyfajsz

11. forduló: 2007. november 04.
Orci-Kaposújlak

4. forduló: 2007. szeptember 16.
Bodrog-Orci

12. forduló: 2007. november 11.
Sántos-Orci

5. forduló: 2007. szeptember 23.
Orci-Mike

13. forduló: 2007. november 18.
Orci-Somogygeszti

6. forduló: 2007. szeptember 30.
Osztopán-Orci
7. forduló: 2007. október 07.
Orci szabadnapos
8. forduló: 2007. október 14.
Alsóbogát-Orci
Orci Sport Klub

