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REKLÁM

„Nyomdában az önélet-
rajzom. Pár hét múlva 
tán ki is jön onnan” – 

adta hírül Facebook-oldalán 
Muszka Sándor szerdán. A kö-
tet a 2012-ben megjelent Sa-
nyi bá – Székely egypercesek 
folytatása, a szerző elmon-
dása szerint nemcsak címé-
ben, de tartalmában is válto-
zatosabb lett, mint az előző. 
„A folytatás nem volt tudatos 
döntés, de az elmúlt néhány 
évben hol felkérésre, hol egy-
egy fellépés kedvéért annyi 
humoros írás született, hogy 
egy idő után már adta magát, 
hogy újabb kötet szülessen” – 
számolt be lapunknak Musz-
ka Sándor. „Nem egy szigorú, 
írói, napi program eredménye. 
Mivel a versírásból nem csak 
megélni nem lehet, de minden-
nap verset sem lehet írni – leg-
alábbis én nem tudok – , olykor 
más egyebek mellett, pihenés-

képpen ilyen humoros kis írá-
sokkal bajlódom, melynek leg-
főbb mércéje, hogy legalább 
engem szórakoztasson.” 

Sanyi bá és Dániel

A kötetben a jól ismert Sa-
nyi bá mellett a kötet első fe-
lében megjelenik Szilveszter 
Dániel rossz anyagi körülmé-
nyek között, nyomorogva ten-
gődő flekkenfalvi lírikus is. A 
mindenféle fajta munkát rang-

ján alulinak tartó költő, bor-
zalmasan gyötrelmes élete 
mellett, hasonszőrű idézője-
les intellektuel barátaival is 
megismerkedhetnek az olva-
sók. „Sanyi bá nem változik, 
már csak azért sem változhat, 
mert túlságosan is idős ahhoz, 
vagy túlságosan fiatal, de le-
het, hogy időtlen és idétlen is” 
– fogalmazott a szerző.  

Kérdésünkre, hogy miért ne-
vezte önéletrajzának a jelen-
leg nyomdában levő művet, el-

mondta, ez költőbarátjának, 
Sánta Attilának a poénja: ami-
kor eldicsekedte neki, hogy egy 
könyvön dolgozik, melynek cí-
me A lusta dög, Sánta azt vá-
laszolta, hogy nem kell minden 
szennyest kiteregetni. 

A kötetet ezúttal is Csillag 
István illusztrálta, a szerző 
reméli, hogy A lusta dög má-
jus végén már a könyvesbol-
tokban lesz. 

PÉTER BEÁTA

Újabb kötettel jelentkezik Muszka Sándor

Nyomdában a Sanyi bá folytatása

Muszka Sándor: pihenésképpen ilyen humoros kis írásokkal bajlódom

A Lusta dög címmel 

az Irodalmi Jelen és 

az Előretolt Helyőrség 

közös kiadásában jele-

nik meg Muszka Sán-

dor – jelenleg Csík-

ban élő – költő, író leg-

újabb kötete. Ebben 

Sanyi bá mellett Szil-

veszter Dániel flekken-

falvi lírikust is megis-

merhetik az olvasók.

KORÁBBI FELVÉTEL: CSEDŐ ATTILA

A kötet borítója

Egressy Zoltán Portugál cí-
mű tragikomédiáját játssza a 
Csíki Játékszín ma este hét 
órától. Az előadásra a Ham-
let bérlet érvényes. Április 23-
án a Liliomfi bérletes nézőket 
várják a színházba, szintén 
este 7 órától.

A címben szereplő portugál 
egyszerre hely és életérzés, 
vágy a beteljesedésre. Egy kép-
zeletbeli magyar falu, Irgács 
hétköznapjaiba láthatunk be. 
A helyi kocsmát Lajos (Lőrincz 
András Ernő) és lánya, Masni 
(Bokor Andrea) vezeti, törzs-
vendégeik között található egy 
volt rendőr (Puskás László), aki 
elvenné a lányt, Sátán (Vass 
Csaba), akiről nehéz eldönte-

ni, hogy azért iszik-e, mert el-
hagyta a felesége, vagy épp 
azért hagyta ott, mert képte-
len megváltozni, egy közmun-
kából túlélő szózsonglőr (Koz-
ma Attila) és alkoholista fele-
sége (Szabó Enikő), de a pap 
(Kányádi Szilárd) is arra jár. 
A falu tipikus szereplői közé 
csöppen Budapestről egy író 
(Veress Albert), aki Portugáli-
ába indul, de néhány napra itt 
szeretne megpihenni – áll az 
előadás ajánlójában. 

Az előadás dramaturg ja 
Budaházi Attila, díszlet- és jel-
meztervezője Adriana Grand, 
rendezte Victor Ioan Frunză. 
A produkció megtekintését 14 
éven felülieknek ajánlják. 

Színházi előadások

Pöttöm Palkó Hidegségen

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes folytatja tavaszi körút-
ját, ma Pöttöm Palkó Gyimes patakaira tér vissza. Délelőtt 11 órá-
tól ezúttal Hidegségen nézhetik meg a gyerekek a legkisebb fiú iz-
galmas történetét, aminek során maguk is a kalandok szereplői-
vé válhatnak. Főszerepben vendégelőadó Antal Adorján, a Fölszál-
lott a páva 2015-ös szóló és páros tánc kategóriagyőztese. Ren-
dező-koreográfus Ivácson László, dramaturg Fazakas Misi, zenei 
szerkesztő Fazakas Levente.

Domokos Géza 
naplója
A Csíkszeredai Olvasókör hu-
szonnegyedik találkozóját áp-
rilis 24-én tartják délután 
fél öttől a Kájoni János Me-
gyei Könyvtárban. Folytató-
dik a Naplók világa című soro-
zat, amelynek keretében ez-
úttal Székedi Ferenc ismerte-
ti Domokos Géza Apályban cí-
mű naplóját az 1988-as esz-
tendőről. A mű a jeles iroda-
lomszervező és politikus utol-
só, életében megjelent műve-
inek egyike, és abban jeleske-
dik a romániai magyar nap-
lóirodalom teljesítményei kö-
zött, hogy „egyenes adás-
ban” rögzíti a romániai dikta-
túra egyik utolsó évének jog-
tipró bukaresti eseményeit, a 
Kriteriont vezető felelős író-
ember mindennapjain átszűr-
ve. A napló keletkezéstörté-
nete elválaszthatatlan magá-
tól a napló törzsanyagától, er-
ről a szerző őszintén beszá-
mol a könyv bevezető oldala-
in. Háttéranyag Domokos Gé-
za Apályban című naplójá-
ról és a könyv szerzői elősza-
va az olvasókör honlapján ta-
lálható:  https://sites.google.
com/site/olvasokor.




