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ténik. Utoljára pedig csak annyit, hogy vigyázz magadra. És nagyon fukarkodsz a 
puszikkal. Mint akkor, utolsó este. Küldjél nyugodtan két Lennon - lemezborító 
féle puszit. Ha találkozol Csabával, mondd meg neki, hogy üdvözlöm és puszilom 
őt is. Azt tudom, hogy Árpit elvitték kukoricát szedni. Nagyon meghatóan fejezte 
be a levelet: „Sok szeretettel küldöm soraimat és sokszor puszillak.” Nem tudom, 
miért, de tőle szokatlan. Viszont jól esett, hogy többek között rám is gondolt. Vá-
rom leveled, és nagyon sokszor puszillak!!! 
Ui. Mit jelent a Gino?  
 
Sötét 
 
FIÚ (a színpad baloldalán, fényben) Kedves Gino! Kimentünk a postáig és vettem 
levelezőlapot. Csak ma este indulunk. Tegnap írtam neked a második levelet. Ezt 
a lapot megpróbálom a városban feltenni. Egy puszi.  
 
Sötét 
 
KEDVES (a színpad jobboldalán, fényben) Megkaptam a képeslapodat is, és na-
gyon örvendtem neki. Nem tudom elképzelni, hogy visznek ki titeket az utcára 
eskü előtt! Jó, hogy már ilyen hamar felmérhetitek a terepet a spinkók ügyében. 
Mire eljutok hozzád, akkorra már foglalt leszel. Húgod ma kétszer is keresett tele-
fonon. Szégyellem visszahívni. Üzente, hogy vegyem fel a kapcsolatot F.-el is, 
mert adnom kell neki valamit, de sajnos nem tudtam elkapni. Nem tudom, mi lesz 
a szilveszterezéssel, ő ígérte, hogy elrendezi. Ti még nem tudjátok, hogy hazaen-
gednek-e? Sajnálom, hogy nem voltam itthon tegnap, amikor hívtál. Félek, hogy 
ma már nem lesz erre időd. Nem értem, hogy miért vittek annyifelé. Vagyis ér-
tem. Azt szeretném tudni, hogy ott, ahol vagy, meg lehet-e téged látogatni. Még 
mielőtt munkába állok, szeretnék elmenni hozzád. Mit vigyek? Mit kívánsz? Nem 
tudom, emlékszel-e még arra a szíriai srácra, akiről meséltem, hogy F.-éknél is-
mertem meg? Amint visszajött Szíriából, felhívott telefonon, hogy nem mennék le 
találkozni vele, mert szeretne adni nekem valamit. Nem mentem. Valamelyik nap 
beállított hozzánk, és hozott egy gyönyörű szép, lila, vékonymagas sarkú papu-
csot. Gyönyörű szép. Nem akartam elfogadni, de annyit beszélt az anyám fejébe, 
muszáj volt elfogadnom. Azt mondta, hogy még találkát sem kér tőlem, de úgy 
érezte, kell, hogy hozzon nekem valamit, mivel pont olyan vagyok, mint a húga. 
Nem tudom, mi van Mariékkal. Nagyon furcsán viselkednek. Sári boldog. Joli 
szenved. Addig verte Sanyi a fejemet, hogy csak akkor visz le hozzád, ha bemuta-
tom neki Sárit. Összehoztam őket. Találkoztam Misivel. Meghívott, hogy bemu-
tassa be három hónapos kisleányát. Teljesen megváltozott. Csendes férj, nyugodt 
családapa. Csakhogy nem boldog. Nem is csodálkozom. 
Neki fogtam fordítani Mozart életét németből magyarra. Elég jól megy.  
Nem kapok magamnak rövid szárú csizmát. Van vagy kétféle, de mindenik bor-

Égi festmények 
 

Sokféleképpen nézünk az égre. Ki esőt, ki áldást, ki jobb, szebb időt vár. 
Svédországban, ha gyors a széljárás és a megengedettnél is nagyobb sebességgel 
húznak el fejünk fölött a fellegek, többnyire mégis kék az ég. Itt a Gézák valóban 
előre és visszafelé olvasva is elmondhatják: Géza kék az ég. Minél megnyugta-
tóbb és mélyen kékebb, annál érdekesebbek rajta a gyakran kirajzolódó fura for-
mák, jelek, rajzolatok. Szél-ecsetet kezel az alkotó, vagy a természet spray-
dobozából kerül az égboltra a sokféleképpen fehér, s a fehérből az a sokféle pasz-
tellszín? Képzeletünk szabadon szárnyalhat, nincs határ. 
Egyszer Oslóból végigvonatoztam a dél-svédországi tengerparton és az eget bá-
mulva mindenféle emberi, állati és fantasztikus figurát láttam és nevezhettem meg 
az égen. Mintha valaki ott fenn, a végtelen kék papíron, vízfestményeivel gyö-
nyörködtetni szeretne minket. 

Később, akár a szorgalmas halász a tó tükrébe feledkezve, fényképezőgéppel 
igyekeztem rögzíteni a soha nem ismétlődő, mindig egyedi, „égi” képeket. Sze-
rencse dolga, hogy mikor mi kerül fényképezőlencse-végre.  
Meggyőződésem, hogy érdemes az égre figyelni. 

Ligeti Pál 
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Sötét 
 
KEDVES (a színpad jobboldalán, fényben) Kedves Gugu! Gondolom, nem is 
kell, hogy mondjam, mennyire megörültem a levelednek. Furcsa módra egyszerre 
kaptam meg mind a két leveled. Örvendek, hogy sikerült megszoknod az ottani 
életet. Most kaptam egy képeslapot Árpitól, azt írja, hogy mégsem üdülés és nem 
leányálom, amit csináltok. Érted nem izgulok, mert tudom, hogy te minden hely-
zetben feltalálod magad. Nehezebb Csabának. Sajnos ő nem ír nekem, így nem 
tudom, mi történik vele. 
Szégyellek találkozni a húgoddal, mert nincs nadrág, nem tudtam szerezni. A Ma-
ri csoportjának indulását elhalasztották, és nem találok senkit, aki hozna. Annyira 
szégyellem magam, hogy nem is tudom, miként mondjam meg neki. Mintha előre 
tudta volna, amikor azt mondta, hogy aztán szeretné látni azt a nadrágot. Írd meg, 
hogy mit tegyek. 
Máskülönben jól vagyok. Befejeztem a szórakozást. Neki fogtam angolt és néme-
tet tanulni. Közben járkálom az orvosi rendelőket, hogy dolgozni mehessek a la-
borba. Nagyon rossz így, mert olyan egyedül vagyok. De már én is kezdem meg-
szokni. Ritkán megyek ki a házból, és akkor is csak kevés időre. Így egyszer talál-
koztam F.-el és Andrissal a restiben. Nagyon furcsán néztek rám, mert Jolival és a 
bátyjával voltam, aki fülig szerelmes lett belém, és meg akarja szakítani az eljegy-
zését, hogy megkérje a kezemet. Sajnálom szegény srácot, mert látszik rajta, hogy 
nem hazudik, de engem hidegen hagy minden ilyesmi. Volt, aki elhitte, hogy az ő 
menyasszonya vagyok, mert mind a kettőnk ujján volt karikagyűrű. Máskülönben 
F. biztosan megírja neked. 
Azt mondják, hogy szörnyen megkomolyodtam, nem érdekelnek a hülyeségek, 
ezért is haragudott meg reám Lajcsi és Tamás is, mert rájuk szóltam, hogy legye-
nek komolyak, és ebből kiindulva összevesztünk. Meghíztam 49 kg-ról 51-re. 
Amióta észrevettem, többet mozgok, és kevesebbet eszem. 
Arról volt szó, hogy megyünk hozzád Sanyival (a Joli pasasa), mert ő is készült 
valakihez, de a végén, sajnos, nem lett belőle semmi, mert ők ketten összevesztek, 
én meg vele csak nem indulok el, mert pont szombaton mondta a Joli bátyuskája, 
hogy Sanyinak is nagyon tetszem, és feni reám a fogát. Azt is mondta, hogy bizto-
san hívni fog, hogy mi ketten menjünk el, de gondoljam meg, mit csinálok. Úgy 
döntöttem, inkább várok, amíg gyűjtök valami pénzt, lemegyek hozzád vonattal. 
Remélem, nem haragszol. Majdnem elfelejtetnem, hogy találkoztam egyik nap 
egyetemista barátoddal, és azt mondta, írjam meg neked, hogy üdvözöl, és fel a 
fejjel! A többiekről nem sokat tudok. Jancsival találkozom néha, őt is viszik de-
cemberben, ide a közelbe. Mari nagyon szereti a munkahelyét. Sári szakított And-
rissal, és dolgozik. Lajcsi intézte el neki hat hónapra. Ő is üdvözöl. A többiekről 
nem tudok. 
Írhatnál többször is, ne csak kéthetenként, mert ennyi idő alatt is sok minden tör-


