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Pasziánsz
TOLATASI HATÁR
Vissza, uraim, a maszek világba! Tolatási határ: a Kongó-

nak* nevezett senki földje. Azon túl pedig az Éden, paradicso-
mi vadalmafák; a mezleien purdék boldogan topicskolnak a
talajvizes földeken.

Azután jön Káin és bosszúból megöli Ábelt, mert az Úr
elfogadta testvére áldozatát.

Noé pedig bárkába száll megmenteni Éden kincseit. A
Kongót is vinne, ha fémé, s ha volna párja, hogy szaporodjon.
A Kongó marad. Többezer év múltán, özönvíz után, utódaink,
kik már nem is emlékeznek ránk, boldogan így kiáltanak:

- Hiszen ez a Kongó! Mily' temérdek aranykoronák!
(* Kongó = szikes, művelésre alkalmatlan, kárpótlásra ki-

jelölt földterület B. és K. község között fél/föld/úton.)

VIRÁG (lánynév; történet hajnalig)
Virág beperdül az ajtón, belezuttyan a fotelba, egyik lábát

a másikon átveti, oldalra fordul, fölemeli tekintetét és beszél.
Időnként bólintok, ő pedig csak beszél, beszél. Cigarettára
gyújtok, lélegzetvételnyi szünettel egymás után szívom a füst-
rudakat, lassan megtelik a hamutartó. Virág még mindig be-
szél. Kényelmesen kinyújtózom, odakint sötétedik, este van;
mondja, indul haza, de holnap ismét eljön, mert olyan jó ve-
lem beszélgetni.

Holnap megint jön, gitárral a kezében, körültekintően elhe-
lyezkedik, pendít egyet-kettőt a húrokon, aztán belekezd legú-
jabb szerzeményébe. Közben figyeli a tekintetemet, és izga-
tottan várja véleményemet. Vége a dalnak, egy ideig csönd;
szólhatok.

Virág beszél, gitározik, énekel, verset ír - és naplót. Virág
naplóját.

Nemrégiben Virág még királynő akart lenni, de már nem
akar. Kevesebbel is beéri, gondolja; pedig ha tudná, ez az
igazán valami: létezni, csak úgy; és elfogadni.

Virág most is szerelmes, mint rendesen. Verset ír, dalt sze-
re/, pulóvert köt karácsonyra szerelmének. Talán a Fényről
sem feledkezik meg, a gyertyalángról. „Ez nem gyertya, nem
tűz. A Fényt hoztam neked" - mondja, s árnyéka hosszan
elnyúlik a fehérre meszelt falon. A meghitt estén két szó jut
eszébe:

Hajnal! Hajnalodom...

LEVÉL II.
(I. Krisztinának)
Carissima!
Talán bizony irigyled Olymposz céda istennőit, kemény

körte- mellüket, a málna ajkak mézédes csókjait?
Hófehér bőröd, akár a pogány szentélyek márványdíszei; s

oly hűvös vagy, mint a kősivatagok zengő-pengő éjszakái.
Ő, azok a boldogtalan, nincstelen éjszakák! Istenek fallo-

szára, félistenek félheréjére vágyni kacér ábránd! Szállj alá,
carissima, képzelt csúcsodról a völgybe le, s indulj el igazán
fölfelé; ha lassan is, mégis reménnyel teljesen, és meglásd,
célba érsz.

Ó, carissima! Szeress, és tégy, amit akarsz!
Teljes szívemből köszöntelek.

GRIMASZ
Egy falusi vőfély azzal kérkedett, hogy száznál több lagzi-

ban szolgált, ám e házasságok egyike sem végződött válással,
ezek a párok a mai napig békességben élnek egymással.

Nemsokára megnősült a fia, de alig néhány hónap múlva
elvált.

Istenem, abban a lakodalomban nem ő volt a vőfély.
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