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Minden jog fenntartva!



A Kázmérka temetése
A Kázmérka? Az mindig olyan furcsa volt. Furcsa volt már gyereknek is. Rettentő mód érdekelte

minden olyasmi, ami egy gyereket egyáltalán nem kellene, hogy érdekeljen. Hogy szőrös-e a püspök
mellkasa,  szaporodnak-e  a  könnyűbúvárok  a  víz  alatt,  vagy  hogy  hányan  mennek  majd  el  a
temetésére. (Úgy vélte, az ideális létszám nyolcvan és száz fő között van, afelett már mindenképpen
hangosítás kell, ami rontja a hangulatot.)

És ezek a kérdések felnőttkorában is hű társai maradtak. Nem úgy a lábai: egy derűs reggelen a
47-es villamos mind a kettőt tőből levágta.

A lába, hát az is ő! A Kázmérka még ott, vérben úszva, a szirénázó mentőautóban elhatározta
magát, hogy szabályos temetést rendez majd a lábainak. Aztán minden elsötétült.

Amint  a  kórházban  magához  tért,  azonnal  nekilátott  a  szervezésnek.  Koporsókatalógusokat
böngészett, a fej-, akarom mondani, lábfa anyagáról, formájáról határozott, és meghívókat körmölt.

Kedves Családtagjaim, Barátaim, Szomszédaim és Egyéb Ismerőseim!

Örömmel értesítelek Benneteket, hogy folyó hó 28-án, délután 2 órai kezdettel az Árnyas sori
temetőben ünnepélyes keretek között veszünk végső búcsút alsó végtagjaimtól, melyeket a sors és a
47-es villamos oly könnyed mozdulattal szakított el törzsemtől.

Többi részem szeretettel elvár Benneteket e különleges alkalomra.

A Ti Kázmérkátok

Minden létező rokonát és ismerősét felkutatta, és eljuttatta címükre az értesítést.

A nagy napon a Kázmérka már reggel a temetőben volt. Külön erre az alkalomra kölcsönkért egy
karcsú sport-kerekesszéket, nem akarta, hogy a maga nehézkes eszközével beleakadjon a hétfőn
hantolt Böbe néni koszorúiba.

A gyásznép nem sokkal kettő előtt kezdett megérkezni. Tizennégy óra három perckor pontosan
tizenöten állták körül a Kázmérka mellett a lábainak ásott sírgödröt: tizenegyen a meghívottak közül,
két sírásó, valamint helyi televízió riportere és operatőre.

A  Kázmérka  megható  szavakkal  köszönt  el  lábaitól,  miközben  a  jelenlevők  könnyeikkel
küszködtek. Amikor az első rögök bal lábfeje felett kopogtak, az öreg Horányi suszter meg Iza, a
pedikűrös zokogásban törtek ki.  Végül  a  Kázmérka és a  tapasztaltabb testrésztemetés-járók az
alkalomhoz illően illatos virágok levágott szárait szórták a koporsóra.

Amint a szertartás véget ért, a tévések megszólították a Kázmérkát:

– Hogy érzi magát?

–  Szép  volt...  De  ami  azt  illeti,  egy  ideig  még  nem  követem  a  megboldogultakat.  Ekkora
közönségnek nem érdemes.



A patológia kihalt hely
Éjfélre jár az idő, amikor az ismeretlen eredetű járvány az utolsó emberrel, egy kórboncnokkal is

végez. Épp egy középkorú férfi hulláján dolgozik, mikor görcsösen rángatózni kezd, és maga is
holtan esik össze.

A patológia kihalt hely. Az alagsori helyiségben fáradtan vibrálnak a neonok, a rideg fémasztalon
az épp boncolt férfi holtteste felnyitott mellkassal fekszik.

Mellette tanácstalanul topog a szelleme. A kórboncnok lelkét még épp nyakon csípi:

– Ne már, doki, még nem végzett velem. Varrjon össze! Nem hagyhat itt, így, szétszedve...

– Ne haragudjon, de már semmit sem tehetek. Engem már vár a fény. Különben is, az asszony
már egy hete meghalt, ha nem megyek időben, akkor ...

– … megöli?! Ehh... – legyint szomorúan kísértet, és arra gondol, már neki is odaát volna a helye.
A patológus közben csöndesen szertefoszlik.

„Mégsem hagyhatom így  magamra magam”,  morfondírozik,  és  igyekszik  minél  pontosabban
felidézni a Poltergeist meg a többi hasonló film vonatkozó jeleneteit, némi útmutatást remélve.

Nagyon erősen koncentrál, végül sikerül neki: nem csak hogy mozgásra bírja a tűt és a cérnát, de
precízen irányítani is képes őket.

Ma éjjel testet ölt a szellem.



Az artista
Alig tanult meg járni, már indult is a kifeszített kötél felé. Cirkuszos családokban ez már csak így

van. Négy éves korában már több méter magasban egyensúlyozott, közben zsonglőrködött vagy
viccesen pukedlizett. Ahogy cseperedett, egyre magasabbra feszíttette a kötelet, és a kötéllel együtt
hírneve is emelkedett.

Betöltötte a tizenhatot, és többé nem volt hajlandó biztosítókötelet használni. Úgy nincs benne
semmi érdekes, ezt vallotta, és hónapról hónapra újabb mutatványokat eszelt ki.  Cigánykereket
hányni vagy palacsintát sütni odafenn a kötélen, ez számára a rutinfeladatok közé tartozott.

Egyre nehezebb és nehezebb kunsztokat talált ki és mutatott be, a cirkusz ünnepelt sztárja lett.
Amerre csak megfordultak, hódolattal és rajongással vették körül az emberek. Ő ezt észre sem vette,
annyira természetesnek találta, hogy mindez jár neki.

Egy nyárestén új produkcióját mutatta be. A legkisebb remegés nélkül állt fejre a kötélen, hogy
lábaival a magasba emeljen egy boroshordót, pörgesse egy kicsit, majd ugyanebben a helyzetben
csapra verje, és igyon egy pohárkával. Minden tökéletesen ment.

Aztán csend.

Várta a tapsot, de hiába. Lenézett, és... odalenn nem volt közönség. Azonnal lezuhant, és a nyakát
szegte.



Kritika
Tisztelt Művész Úr, kezdte levelét a művészettörténet professzora, aztán gyorsan összegyűrte a

papirost, és újból nekiállt:

Tisztelt Uram! Engedje meg, hogy a mellékelt csomagban visszajuttassam Önnek a múlt heti
kiállításmegnyitó  előtt  ellopott  képét.  Most  már  bevallhatom:  én  voltam  az,  aki  egy  óvatlan
pillanatban leemelte a falról, és kabátja alá rejtve kicsempészte a galériából.


