
FACTURA LAMIACEAE – részlet a darabból

A professzorról sem szabad megfeledkeznem,
ezt jól az agyamba véstem,
arról a professzorról, akitől egyszer 
pénzt kértem kölcsön,
és mielőtt válaszolhatott volna,
a kérésemet visszavontam,
és meghívtam a professzort egy kávéra,
éppen annyi pénzem volt még,
a kávéra való, 
meghívtam a professzort egy kávéra,
a sarki eszpresszóban,
ezt a professzort 
már nem a lakásomon kávéztattam,
de a professzor, 
hiába kávéztattam, 
nem volt rám kíváncsi,
így hamarosan végtelen beszédbe kezdett,
ezek a professzori beszédek 
az életben, 
az egyetemek falain kívüli életben
rendkívül kínosak, 
a professzori beszéd kínossága közben
felidéztem magamban egy másik találkozást,
egy másik professzorral, aki
a lányát Levendulának nevezte el,
az árvacsalánfélék családjába 
tartozó növényfajról nevezte el a lányát,
ebbe a családba, 
az árvacsalánfélék családjába 
mintegy 180 nemzetség 
és 3500 faj tartozik, 
többnyire lágyszárúak vagy félcserjék, 
de fák is vannak közöttük, 
ebbe a családba tartozott tehát
a professzor és a leánya is,
jellemző rájuk a keresztben átellenes 
vagy örvös levélállás, 
a négyoldalú szár, 
a pálhák hiánya, 
a kétajkú csésze és párta, 
kétfőporzósak, 
leveleik gyakran csipkés 
vagy fogas szélűek, 
virágaik sokszor levélhónalji örvökben állnak, 
a bibeszál gyakran besüllyedt, 
a magház alapjából ered, 
a bibe nem túl jelentős, 
a pollen exinéje a nyílásoknál 
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nincs megvastagodva, 
termésük hasadó makkocska, 
mely a két, 
egyenként két magkezdeményes 
termőlevélből fejlődik ki, 
jellegzetes aromatikus illatuk van,
Levendulát is így kell elképzelni tehát,
aromatikus illattal, 
több ide tartozó fajt 
gyógynövényként 
vagy fűszernövényként használnak fel,
mint ahogy Levendula is,
mind gyógyító, 
mind fűszeres tulajdonságokkal is bírjon,
erre gondolhatott talán a professzor,
amikor így nevezte el a lányát,  
hogy örökzöld és 
alacsony növésű legyen, 
több éves korában félgömb alakú, 
fásodó szárú félcserje váljon belőle, 
akinek gyökere mélyre hatoló, 
levelei átellenesen állnak, 
szálasak vagy mindkét végükön 
elkeskenyedő lándzsásak, 
június-júliusban virágozzon,
ez volt a professzor titkos terve, 
hogy lányának virágai álörvökben álljanak, 
kékes-lilás színűek, 
5 tagúak legyenek. 
Ültem hát a professzorral, 
akinek utolsó filléreimből
vásárolt kávémat kortyolgatva
professzori beszédét 
hallgattam kényszerűen,
s közben a másik professzor
járt az eszemben,
akinek Levendula nevű lánya
az én kertészem szeretője,
a Srí Lanka-i kertészé, 
akiről épp az imént beszéltem neked,
aki főszereplője a darabomnak,
olyasféle fickó, mint jómagam,
Leander a neve,
az ő szeretőjének, 
Levendulának az apja,
Izsóp professzor jutott hát eszembe,
amikor a másik professzorral
Pogostemon-nal
reménytelen kávézásba ragadtam,
Izsóp professzor gondolata megmentett
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Pogostemon professzor valóságától,
s felidéztem magamban
az öreg Izsópot,
aki az egyetemi előadásai közben
olykor keringőzni kezdett,
keringőzött a tábla előtt,
a bonyolult képletek alatt ott keringőzött,
mint egy őrült, de szent tánc 
olyan volt ez a keringőzés,
egy megkergült szerzetes tánca volt ez,
szabad és méltóságteljes keringő volt,
nevetséges volt és érthetetlen, 
minek táncol a halmazelmélet ábrái alatt,
csak táncolt ott némán,
s először megdöbbentünk,
de az évek során megszoktuk,
és megszerettük, 
hogy olykor keringőzik,
keringőzik a matematika végtelen tengerén
a professzor,
és amikor betegeskedett,
és műteni is kellett a lábát,
és alig bírt járni az öreg Izsóp,
akkor is keringőzött,
az orvostudománnyal is dacolva,
mintha elfelejtette volna földi nyűgeit,
mindig táncba hívta a végtelen,
évekkel később 
nem sokkal halála előtt
meglátogattam
vidéki házának tornácán ült,
kezében puska,
és nézte a madarakat,
nem lőtt, csak tartotta kezében a fegyvert,
és nézte a madarakat,
csak nézem a madarakat, mondta,
itt ülök, kezemben a puskával,
és csak nézem a madarakat,
nézem a madarak táncát az égen,
és én is ott táncolok velük.
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