
az én tíz koronámmal pártolni meg az „Ügyet”? Az ő ügyüket... 
Ki akarják ásni, keresik a jeltelen sírhelyet. Az anya vallott elsőnek, meggyőző 
volt, eléadta a félelmét. Egy ládába zárták be, a szülei alkudoztak. 
Amikor szabadon engedték, beszaladt az erdőbe, meg volt győződve arról, hogy 
lelövik. Szögesdrótkerítés? Ráparancsoltak, hogy tegyen pár lépést előre, rálőttek.  
 
Mindig volt virág a szobájukban. Felfoghatatlan, honnan szerezték. 
Fáradtan mosolyog, duzzadt az ajka, vörösre festették. Farsangolnak. A vére egy 
marháénál sötétebb volt, meglepő. Világosabbra számított, szeméből csak a fehér-
je látszik ki. Honnan is beszél, nem tudják, találkozott-e már halott feleségével.  
Játszadozó gyerekek találtak rá, ingyen temetik el, a közeli cukrászda tortát ígért. 
Tortákat.  
 
Kiközösítették. A kövérek között sovány volt, a soványak között kövér.  
Megfizettetik vele a kényszerleszállást. A rendőr csak áll, hosszú fekete varkocsa 
van. Mesélik neki, hogy a légnyomást az egész testükön érezték.  
Jegyzetel. A sütödében betörik egy ablak. 
 
Kérdezem: számon tartja még valaki Romániában Mihály király születésnapját? 
Mert a csónak a Karib-szigetek felé sodródott, benne tizenkét múmiává aszott né-
gerrel. Morbid sztori, azt gondolja, a Jóisten azt is szereti. Azt gondolja. 
Száz éves a Wasa kyrkan. Ezt hallgasd meg: kilopták a törvényszékről, géppisz-
tollyal rohantak be ketten, azonnal kapcsolt, hogy őt akarják kiszabadítani. Ugrot-
tak máris, bottal üthetik a nyomukat.  
 
Azt írja naplójában, volt rajta védőszemüveg és fülvédő is, ezért nem süketült 
meg, amikor „felkente” a falra az „ólmot”. Amit nem tudott, hogy kivégzésre kel-
lett. Azért rabolták el, hogy megöljék... Bár felkészítve rá nem volt. Az adósság 
miatt, tetszik tudni. Tizennyolc kiló amfetamin. 
 
Tizenkét halottal ringatózik egy csónak, Európába akartak megérkezni.  
Gumikesztyűvel fogják őket. Magad is közöttük vagy. „Te!” – mondja, belepi-
rul. „Mi lenne, ha hosszú sálat viselnél, és hindi lenne az anyanyelved?”  
Felneszelt, amikor berontottak. Fegyverrel a második emeletre.  
Fényképez. A gerillák között van fia. Átmosták az agyát.  
„Sárgák – erre emlékszik. – A gumikesztyűk sárgák.” 
Jó helyen keresik, most tudják. A tegnap még vaktában. A Kalahári-sivatag nagy.  
 
Bejár a teraszunkra. Kezdetben tettünk ki neki kenyeret meg a karácsonyi fenyő-
ről levágott ágak végéről eszegette a rügyeket. Most már nyitnánk az ablakot, de 
félünk, hogy bejön, nem örvendünk a jelenlétének. 
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Kasza Imre dicsérete 

 
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány 2007. január 22-én – a Magyar Kultúra Nap-

ján, a Stefánia Palotában tartott ünnepségen, az Egyetemes Kultúra Lovagja címet 
adományozta Kasza Imre göteborgi festőművésznek   „A kortárs képzőművészet 
nemzetközi fejlesztéséért”  

Indoklás: A Ion Andreescu Képzőművészeti főiskola elvégzését követően a 
szebeni Brukenthal Múzeum képtárában múzeulogusként dolgozott. Közel száz 
egyéni és csoportos kiállításon mutatkozott be elsősorban Magyarországon és 
Svédországban. Tíz éve nyitotta meg a Svéd Gyermekrajz Múzeumot, majd há-
rom évvel ezelőtt Budapesten a Magyar Gyermekrajz Világmúzeumát. Az Ág-
hegy skandináviai magyar irodalom és képzőművészeti folyóirat művészeti szer-
kesztője. A svédországi nemzetközi művészek egyesületének elnöke. Két kötete 
és számos írása jelent meg. 
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