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Összecsapás 

Az  író  levelet  kapott  a  szerkesztőségtől,  melyben  ez  állt:  „  Ön  mérhetetlenül

összecsapja munkáit,  úgy ír  mintha a  tatár  üldözné.”.  Ambrus az író valóban sok

gonddal küzdött. Rengeteg munkája volt s bár nem volt elfogadott író, már számtalan

munkáit  közölték  a  lapok.  Még  könyve  is  megjelent.  Ám abból  csupán  néhány

fogyott. Sok olyan választ kapott melyben őt naiv, tehetségtelen, álmodozó írónak

írták meg. Nem foglalkozott ezzel a véleménnyel, egyesek még az iskolában is azt

mondták rá:

- Ez a gyerek még viszi valamire! 

Tény és való hogy diáktársai közt ő teljesen kitűnt, ő volt talán a legokosabb, s

már akkor is a legműveltebb. De a viselkedése is kicsit kirítt. Nem volt rossz gyerek,

csak magányos, magába zárkózó. Persze csak irodalomból meg történelemből volt

ötös. A reál tantárgyakból felettébb rossz volt. De ezt mintha elnézték volna neki. 

Olyan királyokat,  hadvezéreket  s  írókat  hangoztatott  az  egész  osztályban  –

tanároknak és diákoknak – hogy a gyerekek abszolút nem, de azokat néha még a

tanár  se  ismerte.  Előfordult  hogy  Anna,  az  irodalomtanár  zavarba  jött,  amikor

Ambrus egy nagyon „neve nincs” írót  hangoztatott  – akitől – állítása szerint  már

mindent elolvasott. Anna meg nem hogy nem olvasta hanem nem is ismerte. 

Ám mikor íróvá vált – ő ugyanolyan ismeretlen lett. Azért van ebben valami.

Osztálytársaitól rég elváltak az útjai s nem volt felesége sem, csak futó kalandjai.

Károly a lehető legjobb barátja már nős volt s sőt gyereke is születőben volt épp.

Néha meglátogatta de soha nem ért rá. (Vagy csak erre hivatkozott). 

Magányosan élt  albérletében,  anyjával  is  csak  ritkán beszélgetett  telefonon.

Napjai  írással  teltek.  Egy  gyárban  dolgozott,  de  most  szabadúszóként  kereste  a

kenyerét. Arra törekedett hogy egy novellát ne pár nap, hanem pár hét alatt írjon meg.

Tudatos író volt ő aki tudta mit ír le s miért. Talán egy kicsit jobban álmodozó volt,

mint a többi író. 

Így hát az éppen írni kívánkozó novellát csak lassan, megfontoltan írta, szinte
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egy nap csak egy-két  mondatot.  Mikor  kész  lett,  örült  mint  majom a farkának s

felküldte a Holminak. Ők azonban azt mondták:

„Ez elfogathatatlan, nyers, és nincs még mondanivalója sem.” 

Ambrust  dühítette a válasz,  de hajthatatlan volt.  Egyszer mikor bevásárolni

volt oda egy történet jutott az eszébe spontán. Nagyon jónak érezte. Meg is írta a

számítógépen. Fél óra alatt meg is írta. Ismét felküldte s a szerkesztők azt mondták:

- „Ez igen, kidolgozott, nem összecsapott munka. Közölni fogjuk.”

Ambrus meg jót nevetett az egészen. 

- Kidolgozott munka? – kérdezte magától gúnyosan. Pedig fél óra alatt sem írtam. Na

erről hát ennyit. S lázas olvasásba kezdett, kedvenc íróját vette elő s lázasan olvasni

kezdte,  mint  akinek agya telve van a jobbnál jobb ötletekkel.  De azért egy üveg

Stella Artoist sem vetett meg. 
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