
Kierkegaard-rezignációk
E8Y haldokló vigasztal engem, éledezot.
.4.larcok árnyai hajlonganak a mélyben.
Egy kagylóban szeretkezem a királynovel,
Isten úszó maszkokat szedeget
az országnyi szóvlzbol, s kiterEti a ptlTtra
t' paradoxonokat.
Az éj halszáj. Tátóng ránk a sötét,
f!rdok borulnak a tengerbe könnyedén.
Üres minden pilll11UJt,mint a szél,
mint a Létezok széle.
Szent Borzadóly söpör végig,
egy hajszálnyi már a kötodés.
A kétkedés belseje fájdalom.
.4.blakokon zörög, benéz az oralet.
Fényhúrokra hasal, idegeket melegEt.
"... ha mindennek alján egy tátongó,
betelni soha nem képes Uresség rejtozne,
mi más lenne akkor az élet,
mint kétségbeesés?"

SZUCS CSABA

Kisfröccs- uraIk odó k

Egy rövid

A sokszor emlegetett, bölcsnek hiresztelt J. Ferenc József, mint ismeretes, mindig had-
segédei, cölöpveroi, terepmérok és egyéb fullajtárjai kiséretében jelent meg a nép között.
Tizennyolc éves kora utain nem volt szép ember. VaIószínii, hogy szerelmi kirándulásaira
(melyeket az udvarban csák vadászatnak hívtak) is elkfsérte valamelyik fc5-vagy alvetkoz-
tetoje, mert nem bizonyos, hogy felöltömi és levetkomi egyedül is tudott volna.

A történelem nem jegyzett fel egyetlen olyan esetet sem, hogy egyedül látogatott volna
meg egy várost vagy egy falut, akárcsak egy bécsi utcát, is (errol majd még érdemes lesz
imi). Egy alkalommal mégis egyedül maradt, mégpedig nem a hálószobájában, hanem:
egy faluban.

Kérem szépen, a kÖivetkezo történt:
Egy vadászat, amely olyan, mint a többi. Csakhogy: császári értelemben Véve,eltévedt

a császár a saját vadáSzJltán. Ez pontosan annyit jelent, hogy valamiképpen: elszakadt kl-
séroitol. Általában példát:fan egy ilyen eltévedés, mOst mégis megtörtént. Ofelsége - miután
meggyozodött róla, hogy sem ffihadsegéde, sem fokomomyikja,$em a személye körüli mí..
niszter, sem más nincs a. közelében - megindult az orra után, vagyis arra, amerre az út
vitt. Egy pillanatig sem aggódott biztonsága miatt, mert tucita, hogy o a legszeretettebb
király és császár a világon. Útközben belemerült a gondolatll>a. No nem ahata1mas oszt-
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rák -magyar birodalom problémáin nem is soksziJ1.Gl\épeinek .sorsán~ hanem csupán azon
töprengett. hogy melyik udvarhölgy'lt tüntesSe ki aznap.éjszakalátogatásával és kegyeivel.
A barnát. aki ugyan idosebb volt. mint a szoke. de nagyon értette a szakmáját; vagy inkább
a szokét, aki fiatalabb volt, és éppen ezért kissé járatlan a szeJ:'elemben. Majdnem olyan
nehezen tudott választani közöttük. mmt az a mzon:yos szamár, amelyik éhen halt a két
szénaboglya között, mert nem tudta eldönteni, hogy ,melyikkel kezdje meg az evést.

Ofelsége már benne járt a korban, ezért inkább a barna felé hajlott. mert az idosebb
férfiak általában megbecsülik a szerelmi tudást.

Ebben a nagy filozofálásban nem vette észre, Jtogy hirtelen beborul. majd nagy csep-
pekben esni kezd az eso. Lassan ballagbtt a falu foutcáján a kastélya felé. melynek tornya
messze kiemelkedett a házak és a fák fölé. A víz végigfolyt a kalapján, majd behatolt csá-
szárkék SZÍnudolmányának gallérján, s végigcsordogált a nyakán és a hátán. ..Ereszcsatornát
szántott a nyár."

Öfelségét mindez felette kellemetlenül' érintette. Megállt, és csodálkozva tapogatta
végig magát. Nézegette vízfoltos dohrtányát.

- Hm. hm - motyogta -, hiszen ez~. '

A közelében levo falusi sza~bolt elorehapq cresze alatt éppen akkor jó néhányan
ottrekedtek és szorongtak a szó valódi és átvitt értelmében is, mert.a felséges úr közeledtével
még mozdulni sem mert senki. Végül a bolt tulajdonosa'. erot vett félelmén, kilépett az esobe,
és odasietett a császár elé.

- Felséges urunk, zuhog az eso;, MégmegáZik.
- Igen - bólintott a felség. - Úgy látszik. De mit ésináljunk? - tehetetlenül né-

zett körül.
- Fáradjon be, felséges uram, ide a fedél alá - s Ferenc József rövid tunodés után

követte a boltost. Odabent egy ideig magába mélyedt. aztán kegyes mosolyt hintett a gaz-
dára.

- No né! - ámult el. - Itt nem esik.

f \

Egy hosszú

Hatvankét évvel azelott. hogy CsicSó.a bulvársajtó "Husikája" csókot nyomott Ivan
Alekszandrov SzergejevicsKorotkov marsall-kapitány-egyszeruközlegény homlokára. a
köbögo BMP-k elott és az olasz par~enti esztéti!c.ummögött,nos, azelott pontosan ez
történt: , ,

1927-ben fusC8a társ~g verQdött össze az CZ(ed kertészet ében. Királyi-katonai szem-
pontból söpredék voltunk: hasznavehetetlenek. akikep csak lógott az egyenroba. És akikre
a tisztek és az ormesterek utálkozva néztek. ami azonban kölcsönös volt.

...Amikor kertés74ket kerestek az ezred kertészetébe.' valamennyien önként jelentkez-
tünk. hogy megszabaduljunk tolük. Báryolt köztünk egy török. egy görög. egy német.
két orosz (1). néhány bolgár és IUagyar.gyorsan megértettük egymást.A munkát is teljes
egyetértéssel szerveztük meg. Így - katonaság ide. katonaság oda - szigorúan betartottuk
a napi nyolcórás munkaidot. a maradék idoben pedig szórakoztattuk egymást a legkülön-
félébb történetekkel. Egy este azonban az történt. hogy valamennyi~nk egy témáról mesélte
el.a maga történetét. Talán összefüggésben van a görögdinnye érési idoszakával. mert ezen
az estén éppen egy görögdinnyét ültünk körül, amikor megszólalt Stefan. Aznap reggel
érkezett,vissza szabadságáról. soly természetességgel mesélt, mint ahogyan a dinnyemag-
vakat köpködte: talál-e?

- A múlt hónapban a bátyámat feJpofoztaa király...
- Nehazudj!- mordultunk rá (talált).
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- N.m h~dok,.i!laz! .
- a~gy törtéQt? . .'
Stefan bo\qJ.pottegyha~:dinnyedarabot. megforgatta a szájában, lenyelte. s csak

ekkor kezdett bele el~l~. " ~. - ,. .
- ~ bátyám atestorségnél ~olgál. 8át a király - szok!isaszerint -'-szemléttartott a

felsorakozott szakaszok felett... :5mlékeztek,hogy a múlt bónapban milyen huvös. idok
jártak? A bátyám meghult. no nem annyir-/Ghogy emiatt,lDaródira kellett volna jelent-
keznie. Tudjátok. m=m~arta feleslegesen,megköpÖlyöztetnimagát. Mit ad. mit nem ad
isten. a k4'ály éppen óeJotte ánt meg. A.bátyám teljesen,Q.YJ,ISodtvolt, hisz rendben volt
mindene. De;eltüsszentette magát... Ez nem is lett ivolna ~Y baj. de az éppen a király
csizmájára pottymu... -- Stefan álnokul eQ1allgatoM;

- Szegényfeje ~ ;~óhajtottLeoni4.; . .

- Amikor a király meglátta a foltot a makulátlan csiz1nán. irgalmatlan dühbe gurult.
és akkora pofont kevert le a bátyámnak:~ .mint egy péklapát.. majd ráförmedt. hogy azonnal
törölje le a mocskot. De erre már alig volt szükség. mert ofelsége hatalmasuI fenéken is
rúgta.

- Elég simán megúszta - jegyeZtük meg egyhangúlag.
- Az én apám isJeSZélt egy ilyen esetrol - szólalt meg Rudolf -. II. Vilmos. az

utolsó német császár na!~yon szeretett szemlét tartani a katonák felett. mert ilyenkor betel-
hetetlenül gyönyörködhetett a begyakorlott mozdulatoJcP,Qntosságán,. cizelláltságán -
egyszóval mindabban. amire csak azt mondhatjuk: kal<fnás.'Olykor megtapogatta a kato-
nák karján az izmokat. vagy élvezettel belebökdösött a gyomrukba, miközben azt leste,
hogy megmozdulnak-e. Eg~ alkalo1fD181~y~,Jörtént. Q'fnt a Te bátyáddal, Stefan.
Ez is a csizmán kötött ~i, s:ez a felség is ugyanúgy.+eagAft;fttlnt a tiéd, nem csoda, hiszen
szemtol szembe történt :1felségsértés. A kísérete ugyanígy... A sok tábornok, ezredes, or-
nagy, meg minden... Nemsok4ramegtört az iszonyatbénultsága, és egyszerre két tábornok.
három ezredes, ugyanannyi ornagy. meg a SZáZaPparancspq~a egyszerre ugrott elore, hogy
letöröljék... A császár mo2;dulatIanul állt. és csat<:akkor $7iÓlaltmeg újra, amikor ismét
mindene teljes fényében tündökölt. "Azonnal akasszák fel!" - vetette oda komoran, és
hátat fordított a századnak. "De... felség..." - dadogta a század parancsnoka. "Mi az?"
- fakadt ki megütodvc: Vilmos. "Fe~és, vagy talán nem?". már fenyegeto volt a
hangja. "De az - motyogta a parancsnok. --- Hanem..." Nem merte befejezni. "Hát persze!
Igaza van! - derült fel a császár. - Katonáról van szó... Akkor hát lojék agyon. Jelentést
kérek!"

Hosszú csend után szólaltmeg Musztafa. , .

- Bizony, az uralkodók elott semmi egy ember. élete. Az egyik nagybátyám még
Abdul Hamid alatt szolgált. Ugye, nem hallottatok i'.ó1a2Kevesen véres szultánnak nevez-
ték, és sokan imádták,:nert a próféta utódjáHk. és.a.világ mohamedánjai legfobb urának
tartották. De Hamid mindenkitol félt. Bezárkózva élt, az Ddiz Kioszkban, a császári palo-
tában, de még ott is állandóan Jeg}'\!e1't hordott magánál. Egyszer, szeretkezés közben
egyik háremhölgye megFeledkezett magáról, és hirte1enmozdulattal átölelte. Abdul Hamid
azonnal sziven szúrta. Máskoc meg egy' katona ugyanúgy járt a szemlén, mint ahogyan ti is
elmeséltétek. A szultán nem vette észre, hogy mi történt a cipellojével, de a testorség pa-
rancsnoka igen. Eloránlotta a zsebkendojét, és a szultán lábához hajolt. Ot meg nyomban
lepuft'antotta. '. .

- És a katonával mi történt? - kédrezte Petrov.
- Annak semmi baja sem esett.
- Akkor rendben van minden.
- No. magyar, t€: még semmit semmeséltél nekünk;.van valami a tarsolyodban?
Jakab elmosolyodott.
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- Minden ugyanúgy történt, ha jól emlékszem, Debrecenben is, amikor Ferenc József
odalátogat ott. Észre sem vette, hogy mi történt a cúgos cipojéveI, de az nem. kerülte el a
figyelmét, hogya katona meg van hülve. Ezt meg is tudakolta tole, mire a katona persze
igennel felelt. Ferenc József egy pillanatig elgondolkodott, majd kiadta a parancsot. "Adja-
nak neki ricinusolajat" - mondta fohadsegédének,majd ránézett a merevenálló katonára.
"Meg fogsz gyógyulni, derék katona" - mondotta neki, és figyelmesenvégignézett az
egész szakaszon. A többiek alig tudták visszatartani mosolyukat. Az uralkodó aznap a
szokásosnál is figyelmesebb volt, észrevette a rángatózó arcokat. "Mind meg vannak hiílve
ezek a derék katonák! Mindegyiknek adjanak ricinust, nem kell takarékoskodni vele!"

- No, ezek kevésbé voltak szerencsések, akárcsak Leonid katonái - állapitottuk meg
egyhangúlag. Igen - igy o -, rosszabbul is járhattak volna. Miklós cár Odesszában elo-
ször le akarta puffantani a tettest, aztán mégis meggondolta a dolgot, és végül mindössze
ezer botot javasolt végrehajtani. "De felség... Nem birja ki - mondta a mellette álló tá-
bornok. "Hm, akkor a maradékot osszák ki a többieknek, okuljanak belole."

És ugyanez történt... és ugyanez... és... egy ezred kertészetében.

PETRICSA11IÓ FERENC

Einstein kudarca

A szerelem a hit maga (ez egy
táncdalszöveg) én gondoltam
ki néhány perce ám a perc nem én
vagyok már

Az asztalon
virágcserépben törpefa
lehetett volna óriás
de bonsai

beszélgetünk
azt kérdezi tud-e a mag a fáról
azt kérdezem hogy o tud-e magáról
azt kérdezi tudok-e arról a
norol aki az én
bonsaiságom csi"nálta

nem tudhatok
szerelmünk álharmónia az igazit
Einstein porfesszor (Freud iráshibája)
sem találta

két hete
eltört a lábam lelkem is törött
meggyógyulok hiszem
a hit hite haláltudat (talán)
egy fa-létén töprengo gyémánt
megmentett emlékezete
ákombákom az éjszaka falán
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