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Haj, haj.
Felültünk annó a Korona nev ű 

sebesvonatra Csíkszeredában, 
és mentünk Budapestre. Meg 
jüttünk onnan. Tizenhat óra út. 
Szép idők voltak. Volt ott étkező-
kocsi, notórius társaság, még do-
hányozni is lehetett a fülkében, 
hej, de szép idők voltak azok, 
bizony!

Beültünk az étkezőkocsiba, 
Pestről jövet, vékonypénzű, de 
örök bohém írók, költők és egyéb 
ingyenélők, jöttek a palatkai ze-
nészek, románok, magyarok, 
cigányok ültünk együtt, fogyott 
a Rákóczy sör, egyszer ettem to-
jásrántottát is a kocsiban, egy 
hétig f.stam tőle, de hát kicsire 
nem adunk, kikúráltuk jó szilva-
pálinkával. Ha valaki azt mondja, 
vírus, hát jól kikacagtuk volna. 

Vírus nincs, csak szar ember, 
mondaná valaki, adott esetben én.

Jaj, még egy Korona. Van 
Csíkszeredában egy étterem, 
nem mondom, a Ritz vagy a Four 
Season megfelelője, de egészen 
jó hely, és valószínűleg a világ 
legjobb vegyes savanyúságát ké-
szítik, szervírozzák, adják benne 
(murötura a műveltebbeknek). 
Na, ez a vitaminbomba, kérem, 
aki ezt eszi, az majd megkérdezi 
Chuck Norristól: Te meg miért es 
hóttál meg, te szerencsétlen? 

Korona. Budapest, valahol 
Pestszenterzsébeten, egy olyan 
lebuj, amit csak fi lmeken látni, 
abrosz nélküli asztalok, a vendé-
gekről néha letörlik a port, az idő 
megállt, a fröccsöt merőkanállal 
mérik, kurvák, gengszterek, haj-

léktalanok és erdélyi átutazók, 
Nagy-Magyarország-térkép, haj-
rá, Fradi, életemben kevés he-
lyen éreztem ilyen jól magam. 
Nyilván, a csaposon nem volt 
sem szájmaszk, sem kesztyű, 
kaptál is volna a pofádba, ha 
megmukkansz, és éppen nem 
Deák Billt teszel a zenegépbe. Na 
jó, a Pokolgép még belefért.

Jaj, Istenem, mondta anyám 
annak idején, amikor házkuta-
tásra vártunk miattam, mert 
éppen a román kommunista 
hatalomra jelentettem életve-
szélyt tizenhat évesen. Gyorsan 
tüntessük ezt el. És elégettük a 
Szent Korona című kiadványt, 
pedig remek egy újság volt, de 
hát bűnjel, gyorsan tűnj el, azóta 
is sajnálom.

Bulgáriában vagyok, egyfajta 
skanzenben, amennyire balkáni 
skanzen lehet valami, egészen 
hangulatos volt. Valami tízezer 
éves történelemről beszéltek, 
alsó hangon, ezen mi már böl-
csen mosolygunk, azért felpró-
báltam Krum kagán koronáját, 
egészen jól állt, két rakija után 
már kackiásan félrecsapva.

És megboldogult csikókorom-
ban egyszer magamra tettem 
egy koronaimitációt, s a szere-
tett, avagy inkább szeretni való 
székely leányzó álmodozó tekin-
tettel rám nézett, és azt mond-
ta: Olyan vagy, mint Mátyás 
király, vagy senki. De inkább 
senki. Jót nevettünk.

És a Corona sör, és a kicsi Co-
ronita, a világ egyik leg fi nomabb 
átverése, amit aztán tényleg csak 

a hülye iszik, de azt stílusosan, 
limmel, sóval, ha lehet, mert jól 
néz ki, a mexikóiak röhögnek, 
Miksa császár óta nem volt koro-
na az országban.

Most gondolkodom rajta, pél-
dául szuahéli nyelven a Korona 
szó nem jelent semmit. Ha C-vel 
írjuk, akkor sem. Érdekes. Pedig 
vannak szép tolldíszes koronáik.

De tényleg.
Régen, valamikor Középföldén 

vagy a Szíriuszons vagy Csík-
karcfalván, ha egyszer megko-
ronáztak valakit, akkor az meg 
volt koronázva, onnan kuss volt. 
A Duna jege sem szakadt be Má-
tyás alatt, a kalapos király meg 
várt, amíg egyszer végre meg-
kaphatta a koronát, és nem ro-
hant vele a sürgősségre. Inkább 
belefért egy derék kis háború, 
egészen jelentős elhalálozási 
aránnyal, de karantén, na, az 
nem volt.

Az Egyesült Államok tudta, 
amit tudott, hazaküldte a Szent 
Koronát, mégiscsak nehéz teher 
lett volna ennek a friss államnak. 
Kossuth menekítette, állítólag 
felpróbálta, mielőtt elrekkentet-
te volna valahol a Duna mellett. 
De ezek vadregényes történetek.

Artúr király elszenderülése.  
Bizonyos Edward Burne-Jones 
zseniális festménye a haldokló ki-
rályról, az ágy alatt (!) az általunk 
ismert Szent Korona. Igen, az.

A korona számunkra az, ami, 
aki nem érti, nincs miért beszél-
ni róla. Koronázott fő, koronás 
pénz, koronás virtus.

Virtus, nem vírus.

Korona. A hatalom jelképe, és 
nem a félelemé.

Annó Magyarország legkisebb 
vármegyéje, Ugocsa (az is elment 
a trianoni levesbe) rendjei által 
kijelentette, ők bizony nem koro-

názzák meg Ferdinánd labancot, 
legyen bár ő a legerősebb a par-
kolóban. Ugocsa non coronat, a 
koronával nem játszunk.

Vivat Corona! Éljen a korona!
Mi van, milyen vírus?

A vasárnapi cip őt belepi a por.
A könyvespolcot átrendezik,
a szemüveg a szemetesbe kerül,
a kedvenc szék a tűzbe.

G. Szabó Ferenc

Végzet

Ébredés 

Őket

Vörös nyelv

Arcrés

Holnap
A cirkusz marad,
a bohócok és az álomlégtornászok is.
A gyerekek 
átlépik a határt,
vissza sem néznek. 
Közben az árulók hősökké válnak,
életműdíjasok.

A hegyek magasabbak.
A gyermekkor egyre gyakrabban kopog.
Immár napról napra több
a halni készülő csillag.

Most lehet beszélni, szabad,
osztják is a múltat a buszmegállóban az
emberek.
Érvek-ellenérvek csatáznak
oly hevesen néha,
hogy látom a kést.
Az áthúzott harmincas is elment
vörös nyelvvel az oldalán,
amit ma sem takarított le 
senki.

láttam 
magukra lőttek és üvöltve fetrengtek a földön 
palotájuk ablakából vigyorogtak 
rongyaimon 
ima hull rájuk amikor átkozom

Párnámon hajszálaidat összegyűjtöm, 
a szájakon zabla a kezeken bilincs, 
nézd csak, hogy mennek szédelegve, vakon, 
gyilkos tavak peremei felé.

Talán én is mennék, ha nem lennék a foglyod, 
álomvilágunkban összezárva, 
de nem kellünk mi ezeknek tudom, 
értékrongyainkkal.

„(…) mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrinc? (…) 
Gyík egy napsütötte kövön.”

(Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron, 1956 szeptemberében)

Köveket csiszol. Fényesíti, körbe 
rakja vele a csontokat, hamut szór rájuk, 
várja, hogy elfújja a szél. Az isteneket 
lehet kihallani belőle. Nevét a föld összes 
nyelvén egyszerre kántálják, de nem fi gyel. 
Betonbiztosan kapaszkodik, az előtte
ülő hajából tetűket szed ki, egy tálba 
rakja őket. Morzsolni kezd, nyálával
kever, szőréből font ecsettel testére keni 
a masszát. Forró igéket mormol ugrásra 
készen, sárcipőjét levetette a szikla peremén. 
Társukként ölelik a törzs tagjai, 
majd nagyot löknek rajta, zuhanni kezd. 
A folyó partján kőtömbök hevernek, 
mint újszülött az anyját, engem pillant 
meg először. Napfényben fürdő pikkelyeim 
színe megfertőzi valóságát, mindent
elfelejtett, engem tanul meg mindenekelőtt.
Belőlem jósol, pikkelyekről visszavert 
fényből, ami elől szemét takarja, pedig 
szálkákkal kifeszítve kellene végignéznie,
egy percig benne ég istenei retinájában,
a folyóban táncuk dübögését hallja.

Szabó Fanni

Pikkelyek
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