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Pasziánsz
FOLD - KERDES
Dédapám többezer holdas nagybirtokos volt. Nagyapám is,

amíg javarészt cl nem herdálta. Utána kisbirtokos, majd ku-
lák, aztán földműves.

Ma kárpótlásra jogosult vagyok az elkobzott földek után.
Potenciális földigénylő.

Leendő gyermekeim birtokpercben majdan ki lészen az is-
teni bíró?

TÖRTÉNET
Ez elment vadászni.
Ez meglőne.
Ez hazavitie.
Ez megfőzte.
Ez megette.
(A szerző utasítása: a történet mesélésekor - bekezdésen-

ként - bal kezünk hüvelykujján kezdve számoljunk ötig.)
LEVÉL I.
Kedves Barátom,
mostanában azon tűnődöm gyakran, mivégre az egész

(vagy írhatnám így: Egész)? Mivégre a világ (Világ) s benne
mi (Mi)? És most elszólom magam, mert leginkább az érde-
kel: mivégre én ( )? (Dögöljek meg, ha Téged nem ez izgat
igazán; egyes szám első személyben!)

Drámaian végzetes e kérdés. Ősatyák, próféták, királyok,
apostolok, szentek (újabban pszichológusok, szociológusok,
történészek, politológusok etc.) a megválaszolói, mondanád.
Igazad van, jól tudom. Pontosítom a kérdést: én mivégre -
szerintem? (Te mivégre - szerinted?)

Látod? Tehetetlenek vagyunk. Transzcendentális analfabé-
ták valahányan...

Nem várom válaszod.
PUSKATUS
Néhai diófa.
IMPORTKIRÁLY
B^átommal támasztjuk a presszóvá avanzsált kocsma

pultját; szokásos kávémat szürcsölöm. Beszélgetünk, politizá-
lunk, mint rendcsen, izzik a levegő körülöttünk. Ma semmi és
senki nem tud kihozni a sodromból. Pedig néhányan már alig
várják, hogy üvöltve, hadonászva támasszam alá (vélt) igaza-
mat. Talán már azzal is megelégednének, ha legalább mon-
dandómba beleizzadok. Barátomra is átszáll e nyugalmas póz,
kortyint habostetejű söréből, magyaros bajuszát végigsimítja,
egy pillanatra még a távolba néz, majd megszólal:

„Gondold csak végig, mi még a királyainkat is importál-
tuk."

Földhöz vág a felismerés, fejem zúg, mint egy kivénhedt
kondenzátor. Lehajtom utolsó korty kávémat, sebtében távo-
zom.

Importkirály, szalad át egész lényemen. Minden érzékszer-
vem erre a szóra reflektál.

Azóta is.
BALLADA
Még sohasem találkoztam senkivel, aki csak hasonlított is

volna hozzád, mondta bőgve, majd távozott.
Évek múlva találkozunk az ötvenes villamoson; észrevesz,

rámköszön. Nézem a kezét, gyűrű sehol, kérdem, férjhez
ment-e már ahhoz a lakatos-féle fószerhoz. Igen, nemsokára
összeházasodtak, útban volt a gyerek, sürgős lett az esküvő,
de a gyerek elment, magától.

ESZTÉTIKA
Még valamikor a pengős világban történt. Az „ember" né-

pes családjának egyetlen, utolsó pengőjét is elvitte hazulról, s
a kocsmában clitta. Hazatértekor az asszony rítt bánatában,
összeszidni sem volt ereje, inkább csak szelíden megfeddte
urát. Az meg csak legyintett, s a bortól elcsukló hangon mon-
dotta megnyugtatólag:

- Úgy szép a szegénység, ha egy fillér sincs a háznál.
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