
Az éber nirvána

Hogy zsong a méhkas! Az elején csak finoman, 
de ahogy hazatérnek a dolgozók, a zsivaj és a
nyüzsgés fokozódik. Pedig a méhkirálynő épp nincs
itt, helyén alkalmilag az alkotó pihen, feje mellett
időnként kattan az ősi pénztárgép, midőn Olda 
a WC-kulcsért nyúl. A méhkirálynő aktív korszaká-
ban talán még működött, tengernyi sört regisztrált,
ma azonban már pihen, nyugdíjba küldték. 

A dolgozók helyet foglalnak, s amint koppan 
a korsó a sárga alátéten, megkezdődik a második
műszak, az Élet. Iramlik a hangulat, a dolgozók
beszélgetve méláznak, vitázva barátkoznak, neve-
tik a bajt, hiszen az Életben baj őket nem érheti.
Helyi védettség alatt állnak, életbiztosításuk a
kádból mért aranyszínű tizenkét fokos. A sarok-
ban ülnek, vagy odabent, s a csapos mint biztosí-
tási ügynök üdvözli őket név szerint, mikor a kap-
tárba hazatérnek.

Életük során számos barátot szereznek, tulaj-
donképpen Élettársakat, kikkel megszámlált, 
de el nem árult napjaik lassan folydogálnak. Kik
ők? Nem tudni. De kit is érdekel? Egymásról sem
mindig tudják, de az első műszak különben sem
számít. Az Életben mindenki egyforma. Megszüle-
tik, leül, biztosítást köt, majd apránként fizeti 

a részleteket Élete végéig.
A Tigrisben a reinkarnáció nem filozofi-

kus talány, hanem kész tény. A dolgozók
megszületnek háromkor, elhalnak tizen-

egykor, majd főnixmadárként saját testük-
ben születnek újjá másnap délután. Maga

Buddha felügyeli a folyamatot a falról
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alátekintve – örök harmadik műszakját teljesíti
rezzenetlen arccal. Az éber Nirvánából az agyag-
színű örökkévalóságba szállva alá ma is irányítja
a dolgozók sorsát, szó nélkül beszélve, pillantás
nélkül látva.

A dolgozók nem keverednek a herékkel. 
A heréknek csak egy műszakjuk van, nincs Életük.
Jöttmentek. Tiszavirágként pottyannak az élők
közé, majd tova is röppennek anélkül, hogy az
Életet megismerték volna. Ők lennénk mi? Herék?
Vagy dolgozók? Ki tudja…

A Tigris csendesen alátekint az átjáróból,
Buddha visszakacsint, mi pedig dolgozunk, ural-
kodunk, jöttmentkedünk, ki mire predesztinált.
Pedig élhetnénk mindahányan, ha tudnánk, hogy
mi is az Élet!


