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

l megjelenik négyhetente

este már sötét van

holddal világítanak 

az angyalok

az ember hazaangyalog

“

“

IRODALMI–KULTURÁLIS LAP

Nem kell lebecsülni egy mesterség hatá-
sát életünkre, ha jól eltaláljuk, legbelsőbb 
lényünket fejezi ki. Rejtő Jenőnek vannak 
olyan alakjai, akik mindent szakmájukon 
keresztül látnak, például Mr. Bradford, 
A szőke ciklon úriszabója így summázza 
létfilozófiáját: „Az élet olyan, mint egy 
nyári ruha mellénye: rövid és céltalan.” A 
tizennégy karátos autó kivénhedt orosz-
lánja, Wendriner úr szerint „nincs szebb, 
mint öreg artistának lenni. Ismertem Ol-
mützben egy »Halálkerék« nevű Glatsch 
Ödönt, aki két mankóval és három se-
lyempincsivel bejárt a Rathaus Kellerbe, 
mert lezuhant a trapézról. És boldog volt, 

pedig nap mint nap veszekedett vele a fe-
lesége...”

A minap elmentem a Kivénhedt Focisták 
Találkozójára, melyen több generáció tagjai 
jelentek meg, a nyolcvanévesektől a kora 
negyvenesekig. Mindenki elmondta, mikor 
és mit játszott a csapatban (nem egyébért, 
de nem biztos, hogy egymást felismer-
nénk), és most mivel foglalkozik. Az egyik 
a hetvenes évek elején volt csatár, és most 
harangozóskodik. A másik a hetvenes évek 
végén volt hátvéd, és éppen kapuskodik. És 
így tovább, van, aki tanárkodik, egy má-
sik szabóskodik, a következő egyszerűen 
bellérkedik (csencsel), munkáskodik vagy 

nyugdíjaskodik. Merthogy egy focista min-
dig is focista marad, minden egyéb, amivel 
élete során foglalkoznia kell, csak olyan 
kontárkodás, amivel a pénzét szerzi meg. 

Mire rám került a sor, egy kissé meg is 
szégyelltem, hogy bizony nekem nagyon 
tetszik a mesterségem. Ezért mondom, 
nyolcvanas évek közepe, jobbhátvéd, és 
jelenleg íróskodom. Szerencsére rám is 
pontosan olyan részvéttel néztek, mint 
arra, aki a boltban eladóskodik. Igen, bó-
logattak, nehéz az élet, mire nem kény-
szeríti az embert. Én pedig hálás voltam, 
mert a focista mindig is focista marad, 
bárhová vetné a sors.

Lassan nem számolok, csak érzem,
ahogy a november betér
halottak napjának hetén,
s hangyás borostyán fagy a mézre,

s mind megkopaszodnak a fák,
s hiába mondják, jaj, be sokszor,
elnyűhetetlen, cifra bocskor
az elmúlás, és hasba vág,

ha mécs gyúlik a rög helyén,
és köd szitál a fény helyett,
s a légharang meg ott henyél

a mohás kőkereszt felett
a moll akkordok tengelyén,
s csak csendben gong, nehogy feledj.

AZ ÉLET OLYAN, MINT EGY JÓ BECSÚSZÓ SZERELÉS
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Csendben gongás
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