
PARTI NAGY LAJOS:

(fikarc)
Egy szelet Tremblay-torta

FEKETE VINCE:

A Jóisten a Hintaszékbó'l
„H ány csigamászta hajnal nyers szaga ” 

(Baka István)

Dögölj meg! H át dö
gölj, te állat!
Számolják mind fe
jedre perceid: 
hány ágyra kented 
csiganyálad, 
hány bőrre írta 
nyelved nedveit,

hány hajnalon, hány 
éj parázna, 
nyershús illata, 
mennyi mikrofon, 
m it latraid, ka
noknak száza 
sziszegve tartott, 
s nem vetted zokon

piócaként aj
kad míg rátapadt.
Ott majd lovagol
hatnád csontlovad!
Szemét! Te! Lennebb 
úgyse züllhetsz, 
vezekeljed itt 
bűneid sorát!
Te, kit végigjárt 
nemzet és ország!
M eg nem dögölhetsz!
H át élj! Törlessz!

Ezredvégi töredék
Olvasói levél N. A.-nak

Hogyhogy ilyen szokatlan,
fogat húznak fogatlan,
vak szemléli köldökét,
kék árnyait a sötét
felissza mind. H át hogyan ? ~
Kocc nékül és boldogan, 
mi szét, még szertepattan?
Fordítottra hogy jö n  sima 
az arcra és ráncaira?
Hogyhogy ilyen szokatlan, 
hull a kő szakadatlan; 
pataknak hogyhogy nincs sora, 
s nem folyik a kő  sehova?
Jó lenne: ha foga van, 
szél nem indu lfuvatlan , 
ami szenes — fekete, 
három ördög — hat szeme.
S jó  lenne még például, 
ha nem esnél prédául, 
ha a lét csak folydogál, 
hal és barom és bogár 
addig  él; s viru l szár, rózsa, 
am íg leinjeküózza 
a tél. S ha dübörögnek 
m ind majdani dögöknek, 
én kértem (no hiszen!): 
jó , láss hozzám, Úristen!
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Ó, kisbaszom, mondja az aranyfogú, nagytestű nő a cukrász
nak, ki éppen vissza készül adni az ipart, hát esküvői tortára 
kell szakosodni, annyi az esküvő, mint a bánatom, lehet hallani 
szombat délután, teledudálják az Andrássy utat boldogsággal, 
mint a jerikói rózsa, az meg torta nélkül nem ér semmit, elhi
heti nekem. Megmondom magának, az én leányom tortája, az 
egyszerűen nem fért bele a kábeltévébe. Kijöttek, nézegették, 
nem megy, azt mondták. Hát akkor vágjunk le belőle! Esküvő 
előtt, meg vagy te lökve? Hát inkább a karomat, örömanyám! 
Úgyhogy csak fölvettük videóra, ahogy jön vele a teherautó a 
Hősök teréről. Egy Tremblay nevű cukrász-asztalos csinálta Rá- 
kosmihályon, került, amibe került. Nagyon sokba, kisbaszom.

Mert azt eleve megmondtam az uramnak, hogy bánom is én 
ezt a savanyúságot, ami az élet, de a Hortenziának, ha férjhöz 
megy, akkora esküvői tortája lesz, mint a pápának vagy mittu- 
domén. Ha már nekünk semmi se volt, egy szaros mignon se, 
mert sietni kellett az előrehaladottságom miatt, hát a leánynak 
mindent. Az ne járjon mégegyszer úgy, mint a szegény édesany
ja. Akit ez a disznó uram alig akart elvenni. Ha nincs a két bá
tyám, akik elbeszélgettek a fejével, hát el se vesz. De így is, 
mintha a fogát húznák. Pedig én se voltam csúnvább, mint a 
Hortenzia Ambipour. Igen, kettős neve van, az egyiket én ad
tam, a másodikat az uram, mert a bátyám rászólt, ott a kórház
ban, hogy mondjon valamit, különben ledugja a torkán az 
egész orchideát. Erre azt mondta, hogy Ambipour. Tulajdon
képpen nem is lett baj, se jobb, se rosszabb, mint bárki más em
ber a valóságban.

És én megmondtam neki, idefigyelj, Csécsi Andor, ha már ez 
a vejünk-gyerek nyert egy ilyen szép nászutat, mi is vállaljuk a 
kötelezettséget, és kiállítunk egy annyi árú tortát, mint a nász
út. Kanári-szigetekre. Mert nyert tévévetélkedőn, elég intelli
gens kis gyerek, „Használd a fejed” volt a címe, térdig kólásku- 
pakban kellett nekik versenyt futni úgy, hogy le ne ejtsék a fe
jükről a kólásrekeszt. És ebben a versenyben egy kimondott nász
utat nyert, ezért előre kelletett hoznunk az esküvőt. De leg
alább nem direkte fölcsinálás miatt, hanem a nyerés miatt, kis
baszom. És azért az nem mindegy.

Egyenesen a vacsorától lettek kivivé a Ferihegyre a kanári-já
rathoz, hin tóval, mert az volt a kívánság. Törökbálintról. Elöl a 
hintó, utána a hat mercedes a zenészekkel és a csomaggal. Vé
gig a szeptemberi hajnalon, mint a nyíl. És amikor hazajöttek a 
nászútról, teljesen barnák voltak és aranyosak, azt mondta ne
kem a leány, tessék, anyu, mi csak fognánk és megennénk, 
mégse menjen pocsékba, itt van a menyasszonyi tortának a leg
felső emelete. Fogadjátok el a mézesheteink emlékére! Pont,

ahol a szobor van, az a rész. Maga ezt megérti, hogy hol a tortá
nak a lelke, még ha vissza is akarja adni az ipart.

Hát nekem le kellett ülnöm, olyan boldogság öntött el.
Mert ez a torta az utolsó szögig prímán nívós, ez nem egy 

olyan ipari mázsamanci-hamburger, mégis a teteje neki a csúcs
szuper. Egy hosszú, világospiros lépcső vezet föl az oltárhoz, 
meg kell neki zabálni a kicsike fokjait, meg korlátkáját, leterít
ve a kókuszszőnyeg, naná, és ott áll a tetején a menyasszony 
meg a vőlegény, nem életnagyság, természetesen, hanem mint 
egy kisebb törpék, fogják egymás, kezét az oltár előtt, és ott a 
pap is, teljes szerelésben, pont megáldja őket. És nem ám hisz
téria meg sietség, hogy kitart-e a magzatvíz, és a vőlegény nem 
ám sugdossa még a templomajtóban is, hogy mondjál nemet, 
te ribanctehén, hajót akarsz. Hanem ott állnak, kisbaszom, sze
relmesen, és mind szemenszedett marcipán, a rák egye ki a sze
mem, ha hárman nincsenek ki öt kiló. És ez csak a teteje, a leg
kisebb emelet. És még az alatta levőt is kompletten meg lehe
tett enni, ezt bárki megmondhatja a háromszáz vendégből, 
hogy nem lett rosszul a krémtől vagy valami.

Külön volt neki csinálva egy zongoraszék, de olyan, hogy ma
ga akkora segget még nem látott, ami arra rá ne férne lelógat- 
iantd, arra volt ráállítva, és amikor beléptünk, a nászom egy táv
irányítóval megforgatta, hát az gyönyörű volt, a szemem le nem 
vettem róla egész este. Amikor meg az ifjú pár a késsel hozzája- 
ért, hogy fölvágja, akkor pittyent egyet, és elzenélte a nászindu
lót, de aztán elromlott neki a kis volkmenja, pedig egy vagyon
ba került a fotocella miatt. Egy vagyonba!

Naná, hat emelet tisztára élethűen, kettőt meg is lehetett en
ni, csak a többi volt dekoráció... De azt hiszi, lehetett látni a kü
lönbséget? Hát nem lehetett! Na, mondom az uramnak, 
mondd meg, öreg, melyik a műanyag és melyik a marcipán? De 
nem tudta. Csak ivott, kétszer kellett meghánytatni orvossal. 
Mind műanyag, azt motyogta, mind!

Na, és ezt az egész templomi jelenetet a leány odaajándékoz
ta nekünk. Tegyétek üveg alá, azt mondta, viszont néha erissze- 
tek be nekik levegőt, mert megrohadnak. Úgyhogy csináltat
tam ilyen üvegkalickát, pont olyant, mint a palotai temetőben, 
szellőztetővei, még ezt a Tremblay cukrászt is megkérdeztem, 
mit bír ki egy ilyen marcipán? Mindent, azt mondta, a moly 
meg az egér kivételével mindent. Meg persze az se tesz neki jót, 
ugye, ha belenassolnak, úgyhogy vissza-visszatartom magam, de 
hol egy kis darab lépcső, hol egy kis darab korlát néha lecsú
szik, sajnos, csak olyan nagyon jó ott állni abban a kriptácská- 
ban és torkoskodni, meg sírni, kisbaszom, és a fiatalságra gon
dolni, aki fölfelé megy a lépcsőn és nem trombocitás.
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