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Pasziánsz
HELYZKTJKLKNTKS
Egészségem az uióbbi időben megromlott. Gyakorta gyö-

tör fejfájás, tetszik tudni, olyan migrén féle nyavalya. Időn-
ként a gyomrom is rendetlenkedik. Néha meg alig kapok leve-
gőt, csak tátogok, mint hal a vízben. Azl nem mondhatom,
hogy fuldoklóm, túlzás lenne ilyesi állítani.

Amúgy, köszönöm, jól vagyok.
* * *

Az idén olyan ciánnal jön a tavasz, hogy a télnek meg
elköszönni sem voli ideje. A mínuszok után hirtelen szökkent
föl a hőmérő higanyszála, de olyan magasra ám, hogy az em-
ber azt gondolta, ez már a nyár. Pedig csak kicsinyig mele-
gebbre sikerült ez a május, hogy mint eszeveszett szerelmes
ifjak, ne mdjuk, hányadán állunk. Nem tudjuk, mit vegyünk
fel. Nem tudjuk, mii dobjunk le magunkról. Kezd az időjárás
ránk hasonlítani. \ agy inkább mi az időjárásra?

* * *
A málnaszörp különösen jó ital. Kellemesen hűsít. Nem

úgy a serital. Iszod korsószámra, majd a tizedik után, amikor
alig álls/ a lábadon, még mindig azt mondod, hogy szomjas
vagy. Bezzeg, hol vannak már azok az. idők, amikor iható volt
a Kőbányai Világos? Kiüliél a rcsii kerihelyiségébc, vagy lc-
meniél a Tisza-partra a barátaiddal meg a csajokkal. Persze,
nagy barom, aki a tűző napon vedel. Hamar megárt. Inkább
leheveredtél az árnyékba, s üvegből kortyolgattál. Ha már
minden üveg mcglevegősödött, cöcöglél és a fejedet csóvál-
tad, hogy: nalura abhorrel vacuum. A természet fél az Üres-
ségtől. A természetben nincs üres tér. Hát már hogyne lenne!
De jól van ez így? Fenét! Irány sörért! Azulán megint vissza.
És így tovább. Most meg? Legurítasz négy-öt Kaisert, Gös-
serl, Stefiit, vagy valami hasonló márkás nedűt, aztán olyan
hülye leszel tőle, mint annak idején a pálinkán kenyérrel alta-
loit bébik felnőtt korukra.

Inkább igyál te is málnaszörpöt! Hidd el, nagyon jó. Nem
is kell olyan gyakran pisálnod tőle, mint a sörtől. És a fejed is
lis/la marad. Meg azl sem foghatják rád, hogy clittad az esze-
det. Mit mondasz? Sose volt?

* * *
Rortespálinka helyett
- savanyú cukorkát tessék, töltetlent. A renyhébben olva-

dási (renyhébb - igen, azl hiszem, ez a legmegfelelőbb szó).
* * *

Mindig rácsodálkoztam a régi felvételekre. Jé, ez én va-
gyok? Ez a nyeszleti, beesett arcú rondaság én volnék? No,
nem mintha agyereim falának mésztartalma hasonlatos lenne
a házakéhoz, egyszerűen csak arról van szó, hogy meglepő-
döm. Többnyire felhasználatlan igazolványképek ezek, mert a
'/'. hivatalok és az azokat képviselő még inkább T. hivatalno-
kok (hivatalnyicák) rögvest ugatnak vagy nyávognak, ha az
ember mondjuk oldalra fésüli a haját, a képen meg a szemébe
lóg. Ez nem is maga! Biztosan tévedésből az öreganyámról
hoztam egy tájképet! Nézegetem az igazolványképeket, s tip-
pelek, vajon mikor készülhetlek. Ez a legújabb, pár napos, ezt
ludom. A lükör előtt próbálom fölvenni ugyanazt a pózt, amit
néhány napja a lencse előtt. Az istennek se sikerül. Már-már
azl gondolom, oké, ez az, de amikor a képre pillantok, bosz-
szúsan legyintek. Nem az igazi. Latolgatom, hány esztendős
lehel az a felvétel, amelyiken jól látszik, hogy a vaku telibe
kapta a pofámat; sehol árnyék, csak az orromlika setétlik. A
szemem úgy villog ezen a képen, mint a bagzómacskáé.

Azt hiszem, az a legnagyobb baj, hogy legalább annyira
ulálok ar fényképész masinája elé állni (ülni), mint később a
felvételeket nézegetni. A hiba - belátom - az én készülékem-
ben van.

* * *
Ugyanolyan dögleszlőek a napok, mint rendesen. És

ugyanolyan dögleszlő a szerelem is. Pedig a szerelem örök,
mondják. Csak a lárgya változik.
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