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PÉTER

Csak Péter Laci ne jutna eszembe
a rendszerváltás után sportújságot adott ki
tucatnyi vállalkozásba fogott
ötleteinek kezdeményezéseinek
se szeri se száma nem volt

ebbõl Onászisz lesz mondták
hanem egy idõ után a
csõd jelei kezdtek mutatkozni
de õ továbbra is újabb és újabb
elképzelésekkel ötletekkel
lepte meg a világot

egy délután gyûlést hívott össze
meghívta azokat akikkel együttmûködne
egy országos magyar nyelvû napilap indításánál
és aminek a terjesztése szórása
majd repülõgéprõl történne
mint laptulajdonos és fõszerkesztõ
két fõszerkesztõ-helyettest nevezett ki
jelesen engemet és Matekovics Jánost

Matekovics már témában volt
õ készítette el a szinopszist a stratégiai tervet
legalább húsz gépelt oldalt olvasott fel
én a meglepetéstõl és a megtiszteltetéstõl
szóhoz sem jutottam hallgattam

a gyûlés után ketten maradtunk Matekoviccsal
elkísértem õt a vasútállomás felé
Sepsiszentgyörgyrõl jött fel oda indult vissza



menet közben azt mondta fizessek neki
egy féldecit mert egy vasa sincsen

két fõszerkesztõ-helyettes egy bárban
várakozó álláspont vonatindulás elõtt
egy soha meg nem jelenõ országos magyar napilap
két fõszerkesztõ-helyettes két féldeci mellett
átmenetileg amíg a vonat befut
amíg a repülõgép felszáll

Péter másnap eltûnt a nagyvilágban
a gyûlés talán csak egy elterelõ hadmûvelet volt

a csicsói pályaudvaron a történelem
nem azon a vágányon indult tovább
amelyen várható volt

Péter aztán valahol külföldön tartózkodott
néha megjelent aztán eltûnt
mendemondák keringtek róla mondták
meglátjátok egyszer gyõztesen visszatér
és pályára áll mint egy ûrhajó

aztán hatvanévesen
Csíkszeredában a Kájoni János nevét viselõ
megyei könyvtárban bemutatta
a szerelmes verseit tartalmazó kötetét

lehet megírja egyszer majd élete kalandos történeteit
lehet hogy bölcs tanácsokat ad majd azoknak akik már
egy másik korszakban születtek és akik
már egy másik világot szeretnének megváltani

hogy fõszerkesztõhelyettes-jelölt voltam
per pillanat egyszer az életben
azt neki köszönhetem
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csak Péter Laci ne jutna eszembe
de eszembe jut

D. KISS

Csak D. Kiss János ne jutna eszembe
látom az alakját hallom a hangját vajon
mi szél vetette a mi tájainkra Arad környékérõl
itt a román nyelvû megyei lapnál dolgozott
aztán tudósítója lett a központi román nyelvû pártlapnak
anyanyelvi szinten ismerte tudta a román nyelvet
néha úgy érezte hogy magyarként román lapba írni
nem hõsiesség és a nevével a hatalom
csupán az együttélést a testvériséget
szándékszik illusztrálni

dõlt belõle a humor az önirónia fõleg ha megivott
egy-két nerángasst mert így nevezte a féldecit
mindig volt egy-két találó versidézet a tarsolyában
AHOGY A NAGY KÖLTÕ MONDOTTA
kezdte és idézte rendszerint József Attilát

a rendszerváltás után létrehozta a TROMF
nevû magyar nyelvû szatirikus hetilapot
amely rövid idõn belül túllépte az ötvenezres
példányszámot halálra röhögte magát a nép
õ volt a TROMF-király körülötte népes csapat
szorgoskodott írt humort rajzolt karikatúrát

hanem ez a humor nem nagyon tetszett
az új világ régi embereinek és rövidesen
egy esti órában valahol a TROMF-királyt
agyba-fõbe verték
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négy év elég volt ahhoz
hogy a nép kikacagja magát a lap
példányszáma visszazuhant négyezerre
így aztán már az új világ régi emberei
a bátor fiúk legyintettek
nem bántották többé a TROMF-királyt

de bántotta õt a betegsége
alig múlt ötvenéves a mája kezdte felmondani
a szolgálatot nem volt már sok neki hátra
amikor meglátogattam azt mondta
AHOGY A NAGY KÖLTÕ MONDOTTA
ebbe más is belehalt már

vitte magával a Tromfot is mint
Dugonics Titusz a törököt de hát
szûntek meg már ennél komolyabb lapok is
a történelem folyamán

csak D. Kiss János ne jutna eszembe
de eszembe jut

(akril, vászon, 50 x 70 cm)
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