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MesterségekMesterségekMesterségekMesterségek    
 

Mindenkinek meghatározott 
szerepe van a társadalomban. 
A tanító néninek, aki a betűket tanítja 
az első osztályos gyermeknek, 
a favágónak, aki fent a hegy szívében 
halálos csapást mér fejszéjével 
az öreg fenyőre, 
az ácsnak, aki a tetőn 
gerendákat illeszt össze, 
s a szomszédot idegesíti, 
miközben teli erővel kalapál, 
a vesszőseprűvel dolgozó utcaseprőnek, 
aki narancssárga mellényben 
énekel munka közben 
és porfelhőt kavar  
a járó-kelő embernek orra alá, 
a kukázó koldusnak, 
aki az utcán reggeltől estig kéreget, 
a kőművesnek, 
aki a magas állványon vakol és időnként 
a sétáló lányokat bámulja fentről, 
a mozdonyvezetőnek, 
aki a város peremén 
a sínek mellett fogócskázó 
gyermekek miatt 
élesen sípol és dudál, 
a kaszásnak, akinek rendmániája van 
s a kaszálón tökéletes rendeket kaszál, 
a sofőrnek, aki hajnalban elmegy hazulról, 
s még ő se tudja, 
hogy aznap az országban hol jár, 
a bankfelügyelőnek, aki előre látja 
az alacsony árfolyam előnyeit és buktatóit, 
a papnak, aki Istentől megáldott 
szónoki tehetséggel 
hirdeti az igét, s osztja az áldást, 
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a színésznek, aki annyira átéli a szerepét, 
hogy majdnem lángba borul 
a lelke a színpad közepén 
s olyan könnyen sír, 
mint egy hisztérikus diáklány, 
a világhírű énekesnek, 
aki a nagy magányban saját villájában 
már-már belepusztul saját népszerűségébe, 
a festőművésznek, aki a lélek molekuláiból 
új színeket kavar műhelyében a palettán, 
az írónak, aki új stílusával 
meghökkenti olvasóit, 
a kedves bemondónőnek, 
akinek bármilyen a lelkiállapota, 
mosolyognia kell 
a láthatatlan nézőtér előtt, 
a zöld munkaruhás kertésznek, 
aki kora tavasszal 
az almafák ágait metszi a kertben 
s a kipattant farüggyel beszélget, 
a bohócnak, aki a cirkusz porondján 
ócska trükkjeivel minden embert 
egyformán felderít. 
 

Csak azt az embert 
nem tudom megérteni, 
akit mindennap itt látok 
a kapunk előtt le- s feljárni — 
csak ezt az egy embertípust nem tudom 
sehova se besorolni, se megérteni. 

    

A semmittevő emlékezikA semmittevő emlékezikA semmittevő emlékezikA semmittevő emlékezik    
 

Mire emlékezel, 
ha nincs mire? 
 

Hiszen játék közben 
elengedted az idő kezét, 
s az elrepült, 
otthagyott, 
mint fészkéből kihullt madarat. 
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Szárnya borzongott, 
amikor elszelelt, 
eltiport, megalázott, 
megvert. 
 

Csak bújócskázott veled, 
s tétlenséged ölében 
marasztalt — 
 

majd ismét kísérletezni kezdett: 
új emberáldozatot talált magának. 

    

MegbeszélésMegbeszélésMegbeszélésMegbeszélés    
 

Szeretném olykor egy asztalhoz ültetni 
a lelkemben lakozó embereket, 
de tudja a csoda, 
kicsit félek, 
hogy ezek az emberek 
nem találnának közös nevezőre 
asztalomnál, 
esetleg egy zűrös, 
nagy veszekedés kerekedne — 
Nem, 
még nem érett meg 
a találkozás ideje, 
ezért úgy döntöttem, 
hogy meghatározatlan ideig 
elhalasztom a beszélgetést. 

    

Az utolsó napAz utolsó napAz utolsó napAz utolsó nap    
 

Elnémulnak a madarak, 
a virágok illata elszáll, 
a Nap kiég, 
elfeketül a Hold, 
vízzé válnak 
az utolsó jéghegyek — 
A Földön 
győztes démonok 
vigyorognak —



Zsidó Ferenc 
    

Laska Lajos 
 

(Rövidprózák) 

 

Ajándék a korszellemnekAjándék a korszellemnekAjándék a korszellemnekAjándék a korszellemnek    
 

Laskának nem volt autója. Elvből. Inkább gyalog, busszal, vagy biciklivel járt. 
Látta ugyan, hogy a szomszédság, a távolabbi ismerősök olykor mintha sajnál-
kozva néznének rá, valahogy úgy, hogy ó, te szegény, hát nem telik rá?, de Laska 
ezzel nem törődött. Egy idő után azonban a barátai, rokonai is unszolni kezdték, 
hogy ugyan már, vegyen egy autót, nem látja, hogy mindenkinek van? Vegye már 
észre: ezt kívánja a korszellem! Laska tiltakozott, magyarázkodott, elveire hivat-
kozott, de nem talált megértésre, sőt. Így végül beadta a derekát. Ha ezt kívánja a 
korszellem…  
Egy rozogábbat vásárolt. Gondolta: amilyen a mai korszellem, jó lesz az neki. 

 

A pattanás közbelépA pattanás közbelépA pattanás közbelépA pattanás közbelép    
 

Laska Lajos és párja mindig egy kádban fürödtek, főleg azért, mert úgy ke-
vesebb vizet használtak el. 
Történt egyszer, hogy fölöttébb paprikás hangulatban kerültek bele a kádba: a 

vita, mely lassan mérgesedett veszekedéssé, már hosszú ideje folyt, és csitít-
hatatlannak látszott, mert elvi jellegű volt. Létfilozófiájukra roppant kényesek 
voltak mindketten. A veszekedés hevében az asszony indulatosan hátat fordított 
Laskának, mintegy jelezve, ha ennyire nem tudnak egy hullámhosszra kerülni, 
látni se kívánja. És ekkor Laska Lajos megpillantott a hátán egy pattanást. Egy 
kövérre hízott, sárga pattanást. Imádta nyomogatni; a sajátjait is, de párjáét még 
inkább.  
Engedd meg, hogy kinyomjam, kérte. Csináld, mondta a párja engedékenyen. 

Megbékéltek. Elveikről megfeledkeztek. 
 

Őszinte megbánásŐszinte megbánásŐszinte megbánásŐszinte megbánás    
 

 Addig-addig noszogatta a párja Laskát, hogy gyere, te, nézd meg ezt a jó kicsi 
folytatásos filmet, hogy egy gyenge pillanatában Laska engedett az unszolásnak, 
félretette elveit, s odaült a fekete doboz elé. A filmet ugyan nem élvezte különö-


