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térmester javítja az ereszcsatornát, szabadidejükben
színjátszó körbe, dalárdába, zenekarokba járhatnak, a
munkás nemcsak futballozik és birkózik, de kor -
csolyázik és teniszezik is. Való igaz: az urak nem
vegyülnek másokkal. Még a kolóniaépítészet is le -
képezi a kasztokat a domborzat segítségével: legalul
a Rendetlen Kolónia a kétkezieknek, mö götte a
Hosszúsor a művezetőknek, fölötte a Kisamerika a
középvezetőknek, s legfölül a Nagy amerika sok
szobás villái a gyári elitnek. Igaz, ez az elit nem
szívelheti a politikai szervezkedést, de hát a rend és
kiszámíthatóság munkás hívei nem is nagyon akarnak
ez idő tájt szervezkedni. (Kivéve dédapádat, ám ez egy
külön történet.) Zsuga bácsi regényében meg végképp
előfordulnak idillgyanús mondatok. „A szél egész éjjel
rázta az ablakokat. A kereszti szél, amely sohasem
szűnik meg, s éjszakról nekifekszik az iskolának,
amelyet a falu felett a dombtetőre építettek.” Vagy ez

itt: „Kint boldogan világított a lefelé hajló szépséges
nap a drága, mély kereszti völgyre.” Olykor elmélázol:
találkozhatott-e vajon az Úzvárt kaptató Zsuga bácsi
Atyussal, vagyis Toszkán Pestával, négy dédapád
egyikével? Ha találkoztak, biztosan szót értettek a
megtömött csibuk vagy egy pohárka regekői bor mel-
lett. Atyus, akit harmincöt évesen nyugdíjazott a
Rimamurány, hogy ne csináljon szakszervezetet,
akkor még nem a bő hófehér lebernyegében járt-kelt,
s még senki sem nézte túlkoros angyalnak. Ha eszmét
cseréltek, és Zsuga bácsi az úzvári regény címét is
emlegette, talán nem véletlenül került ki Trianon után
Nagymagyarország fehér kőből kirakott térképe sem a
csalánosi Marton-hegy oldalába, közvetlenül a feszület
alá, melyet huszonöt éven át naponta szemlélhettek az
ingázók a pákádi kisvonat ablaktalan kupéiból. Igen, ez
az irredenta reménység is afféle volt, mint Jézus
elhúzódó agóniája: élet a kereszten.
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Cédula

Egy cetlit találtam az asztalon 
(sárga, kis tapadósávos cédula):

„Nem tudom, mikor jövök.
Nem tudom, hazajövök-e egyáltalán.
Ne maradj fent sokáig –
ne éjfélig tévézz.
Kólát, tejet vettem.
Hidegkaját találsz.”

Intimbetét-szárnycsapás 
(légiutas-kísérő)

üresre tágított légi nyílt-folyosó.
hosszhorizont-fekvéses, fapados gépjárat.
expressz tér-izgalom. aero-félelem.
az égi kikötő…(?)

(szárnyas-betét csapások…)

kis szoknya, jó lábak.


