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Kósa Pál

Ahogy leírtam
Ha megérem én, hogy
elvész a nyomorúság
ütött-kopott zsindelye,
s alá nem kell már
kucorogni szegénynek
s hontalannak, akkor
majd mesélni fogod az
utódoknak, hogy minden
úgy volt igaz, ahogy leírtam…

De kérek én…

búzaszemekből érlelt
gabonát,
gabonából őrölt lisztet,
lisztből gyúrt tésztát és
leveles pogácsát;
tavak és tengerek
ízes kincseiből,
erdők és szőlőhegyek
kínálatából;
ózontiszta levegőből és

örök barátságból: sokat, sokat…

Emlékeim
Mintha most is élném,
amit már réges-rég 
elfelejtettem.

Néha bukfencel a
szél-áram, benne
keresgélek.

Merre járok,
nem tudom.

Stamler Lili

A nap, amikor Robert Merle leült 
borozni azzal, aki jóval az Internet 
Után született, és azzal, aki még 
Látott Fakutyát. Talán az újév napján 
vagyunk.
RM: szörnyen lesoványodtak, uraim, amióta utoljára találkoztunk.
LF: emlékeim szerint még nem is találkoztunk
RM: akkor engedje meg, hogy bemutatkozzam, RM, a híres regényíró meg miegymás… ámbár 
feltenném rá a szebbik sétapálcám, hogy éveken át egy kávézóban ittuk a reggeli feketét. talán 
ha a hely változott volna.. de nem, uram, még mindig a rozoga tonett-székek, még mindig az 
ócska asztalok, itt minden a régi, csak maga változott, és üssön meg a guta, ha nem maga az 
is, akivel az a botrányos eset történt… na de fátylat rá, hát nézze, legalább a Két nap az életet 
csak olvasta tőlem? az egy igazán velős darab, és ha nem kedveli a hosszúra nyúló rétek-mezők 
súlyos könyvtártöltelékeit, bizonnyal ajánlhatom figyelmébe, igazán nem önhittség azt állítani, 
hogy ebben megleli számításait. ma már egy Dickens csak elveszi az ember idejét…
LF: de kérem, semmi gondom Dickensszel
RM: ne szégyellje, uram, sokan teszik le a fegyvert éppen a lapok súlya miatt.. igazán rémisztő 
tud lenni az a pacsmagoló, minden apró incifinci inasra kiterjedő modorosság, hát még ha hét-
száz inas hétszáz gúnyája feszíti a regényt. én ilyesmiben nem gondolkodom, ezzel senki nem 
vádolhat..
IU: ha szabad közbevetnem valamit, és tényleg csak félve, ki vagyok én, amellett persze, hogy 
kik önök, uraim, bár hogy őszinte legyek, az első kérdés izgat csupán, tehát kérdem én, ki vagyok 
én?
RM: hogy ki ön? ha nem éppen tegnap ünnepelte volna neve napját, akkor is vígan válaszolnék, 
mert mindent tudok önről, de előbb nézze csak meg magát abban a szép hosszú tükörben a 
pult fölött!
LF: nekem pedig, ha nem haragszik, igazán rendelhetne egy eszpresszót
IU: kérem, én ezt nem értem. itt az áll, hogy én, és ezzel igazán nem segítenek a problémámon! 
egy eszpresszót kérnék, meg egy… legyen még egy eszpresszó. kettőt kérnék.
LF: az enyémet cukor nélkül, tejszínnel
IU: két eszpresszót cukor nélkül, tejszínnel
RM: mi a véleményük Munkácsyról, önök szerint jogos, hogy kiállíthat, míg az impresszionisták 
csak a függetlenek közt?
LF: ugyan, ön szerint számít, mely terem látja vendégül a képeket, ha az emberek nyitott szem-
mel sétálhatnak el előttük?
RM: ön talán járt már az impresszionisták bármelyik képe közelében?
LF: természetesen.
RM: és mit gondol, nem túl amatőrök? nem volna jobb inkább asztalossegédnek, gyári mun-
kásnak mind?


