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Egyenesen nekem, a méretes

betuk a "tucatmagazin" címlapján:

x.v. néhány hónap házasság

után otthagyta férjét. Aztán

a szappanopera folytatódott:

"Vajon miért tette? Megszólalnak

a barátok!" Az izgalom egyre

fokozódott, pár nappal késobb

pedig azt ismegtudhatta minden

földi halandó, hogya kedvelt

médiasztár mégis visszament

férjéhez. Arról már nem szól a

fáma, milyen érzés ,Jélszárnyú

madárként", egyedül ébredni egy

kétszemélyes ágyban, tudva, hogy

elárultak, becsaptak, megloptak.

SZÖVEG: ANKÁNÉ TÁBORI HAJNALKA

A "megható" történet legyen igaz

vagy sem, arra mindenképpen

jó, hogy példát állítson a tisztes

magyar hon polgárok elé: "Tessék

nézni, ez így muködik! A szere

lem mindent elsöpör(het). Az

érzések változnak, csak a begyö

pösödött, unalmasan konzer

vatív emberek gondolják, hogy

létezik sírig tartó huség, ha már

nem bírjuk egymást elviselni, új

partner után nézünk, aztán még

az is lehet, hogy visszatalálunk

egymáshoz. Nincs ebben sem

mi rossz,jót tesz a kapcsolatnak

egy kis szünet." Az önzo érzelmi
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szélvihar - aminek semmi köze a

szerelemhez -, úgy tunik, bárkit
hatalmába keríthet, családokon

söpör végig, és helyrehozhatat
lan károkat okoz.

Mélyen belém ivódott az él

mény: rángat a zokogás, forog

velem a világ. Megcsalt: a titkot,

ami eddig kettonkre tartozott,

kifecsegte. A szavait, érintéseit,

amik az enyémek voltak, elvet

te tolem, és odaadta annak a

másiknak. Hogy tehette? Bár

a megváltó ébredés visszahoz

a valóságba, az érzés valódi, a

könnyeim potyognak, hitvesem

pedig nem érti, miért szorítom

olyan erosen, mintha soha nem

akarnám elengedni.

A Nyárád menti pici székely

faluban láttam azt a két pajko

san összevillanó szempárt, amit

egyetlen profi fotós sem tud rög

zíteni, pedig ezt kellene címla

pokon mutogatni. A mosolygós

szemu kendos néni és a bajsza

mögül somolygó kalapos bácsi,
idestova 60 éve édesítik-keserí

tik egymás napjait, és tudják, ha

egyikük elmegy, hát megy a má

sik is, mert a madár egy szárnnyal

már nem repülhet. -


