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Nyert-e Csík, 
és veszített-e 
Udvarhely?

A Brassói Lapok, Háromszék, 
Krónika, Nyugati Jelen,
Székely Hírmondó
és Székelyhon melléklete

 megjelenik négyhetente

Madárlátta,

foszlós kenyér az 

asztalon,

a lugasban ágaikkal 

bólogató gesztenyefák

“

“

IRODALMI–KULTURÁLIS LAP

látószög

Ábel Budapestre költözött, s annak rendje és mód-
ja szerint akklimatizálódni kezdett, akár csak 
Thomas Mann Varázshegyének hősei, a folyamat 
is éppen olyan hosszas volt, mint a klasszikus né-
met regényben. 

Ábel rugalmas alkat, igyekezett a helyzet magas-
latán állni. Megszokta a vakond módra közlekedést 
a föld alatt, a mogorva járókelőket, a rigorózus hi-
vatali embereket, s hogy mindenhol megkérdezik, 
mi az anyja neve. És azt is, hogy, amikor viccelő-
dik a kolléganőkkel, azok megsértődnek, és hogy a 
férfi  munkatársai nem azt mondják, kicsibarátom, 
úgy ügyelj, hanem egyszerűen csak beárulják a 
főnöknek. Ha másért nem, a családi béke kedvé-
ért igyekezett megszokni a pesti nyelvet is, a sza-
vak végének kecske módjára való fel-felugrálását, 
a névelőket a nevek előtt, a koviubit, a hellót és a 
telcsit. Megemberelte magát, s valahogy mindig 
kiigazodott. Lelki szemei előtt látta, ha valamiért 
leszázalékolják, az ő hőn szeretett Ibolykája fog 
vele sivalkodni a hónap végén. 

Közeledett a Valentin-nap. Csicsóban nem volt di-
vat az ilyesmi, ott, ha szerelmeskedés közben meg-
kérdezte a fi atal menyecske, Józsi, szeretsz-e, Józsi 
azt válaszolta, ne törődj, s ezzel a dolog el volt intézve.

De Ábelünk a pesti levegőtől érzelmes szívű 
lett, s azt is látta, hogy a pesti mennyecskék sem 

bánnak olyan csúful az urukkal. Gondolta, hátha 
az ő Ibolykáját is meg tudja cseppet szelídíteni. A 
kollégájától úgy értesült, ilyenkor a fehérnépeket 
meg lehet bolondítani egy csokor virággal, s ha az 
se működne, akkor kell vásárolni valami selyem-
holmit, s ha az minél kevesebbet takar, annál jobb. 

Bár Csicsóban ezeket a dolgokat nem szokták 
férfi emberre bízni, erőt vett magán, s minden szé-
gyellőségét legyőzvén meglátogatott egy fehérne-
műket értékesítő üzletet a plázában. 

Amerre csak a szem ellátott, csupa szép csipke, 
s azokat tapogató fáintos mennyecskék. Nagyon 
erősen gondolt az ő asszonyára, nehogy kísértésbe 
essen. Hogy sokat ne időzzön a pokol felé vezető 
úton, gyorsan kiválasztott egy fekete-vörös szet-
tet melltartóval, bugyival, harisnyakötővel, mellé 
valami hálóingszerű gúnyával. Nem sok ideje volt 
azon gondolkodni, az asszony vajon ebben nem 
fog-e megfázni, egy hattyútestű, szőke cinka rög-
tön mellette termett, s éneklő, pesties hangsúllyal 
megkérdezte: Őt szeretné? 

Ábel rémülten rázkódott össze. A mellette álló 
hatalmas keblű, ringó hasú ötvenes hölgyre te-
kintett, és már mondta is a Miatyánkot magában, 
hogy az Úristen így megverte őt, mert a gondolatai 
tévútra terelődtek, s majdnem megfeledkezett az ő 
drágalátós Ibolyájáról.

Egy régen lakatlan szobában:
egy költeményben körbeültem
önmagamat. Egy tükör is volt
– hát sokan voltam. Ültem a bűnben,
és zavartan varrtam a szárnyam,
valami skandináv szövetből,
mit kaptam épp az IKEÁ-ban.

Már nem is tudom: keltazöld,
vagy inkább kék volt, mint a holland
kerámián a gyarmati
idill, amíg csak föl nem robbant
a türelem. Túlzó hasonlat,
tudom, de ilyen most a lelkem,
elvégre éppen verset varrok
e szürreális anyanyelven.

Egy régen lakatlan szobában
megfésültem a kék szakállam.
Bartók is ott volt, a félhomályban,
s mellette száz pók, száz Kodály van.
A Megkésett melódiákban
barátnémnak levelet írtam,
fél napon át Berzsenyi voltam,
amíg a hajdan erős magyar
romlásnak indult a kortárs kínban.

Majd Sándorral az étteremben
megkóstoltunk többfajta rákot.
Posztolt is erről néhány szelfi t,
ezerszámra gyűltek a lájkok.
Mióta forradalom sincsen,
unatkozik. Túl könnyű minden.
Megjelenik az IKEÁ-ban,
és azt hiszik, hogy ő az Isten.

„Nem erre vágytál?” – kérdem én.
„Nem erre vágytam – mondja ő. –
Ágyból, párnából van elég,
ám szerelemre nincs idő.
Ha minden vélem szelfi ző
olvasná bár egy versemet…”
Sándor hát elhallgat, legyint,
és Segesvárra visszamegy.
           *
Egy régen lakatlan szobában
végül csak megvarrtam a szárnyam.
Kellett hozzá a nyelvtan is,
meg minden, amit kitaláltam.
Különös volt, hisz benne ültem,
magam körül, és sokan voltam,
mégsem tévedt el még az énem
a változó személyragokban.

   (Első megjelenés: az Előretolt Helyőrség
             anyaországi lapjának január 18-i számában)

ŐT SZERETNÉ?
Varga Melinda
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