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Bogdán László

Böszörményi Sepsiszentgyörgyön

Elõd (meghalt) fütyült a térrõl, a béka babát, a jelt,

lementem, eladtunk néhány üveget

a balkonom alatti téren lévõ üvegbegyûjtõben.

Találkoztunk Gázsóval (meghalt),

bedobtunk egy-egy fél rumot a Golgotában

mielõtt megindultunk volna a város felé,

csatlakozott hozzánk Sütõ Dani (meghalt).

Ott ivott Veress Gerzsonnal (meghalt)

egy másik asztalnál, ahogy megláttak minket,

Gerzson összerezzent, valamiért nem jött velünk,

talán félt Elõdtõl, mit tudom én?

Itt mindig mindenki félt valakitõl.

A hídon aztán mégis utolért

és meghívott egy-egy felesre a Súgásba,

ahova egy óra fele érkezik majd meg

Zsiga bácsi, a törzsasztal lelke (meghalt).

„És jön Böszörmény Zoli is Kanadából. –

közöltem velük. – A táncos. Ismeritek a verseit, nem?

Mielõtt eltûzött volna, még megjelent az Örvényszárnyon.”

„Mi van, újra eladtad apád, Veress Dániel (meghalt)

néhány könyvét?” –  szúrt oda Elõd,

de Gerzson röhögött, nem tudott válaszolni,

mert egy piros autó fékezett mellettünk,

kiszállt Baász Imre (meghalt). “Hova mentek?” –

kérdezte. – „Na vajon?” – röhögött Gázsó.

„Még csak fél tizenkettõ, amíg megjön Zsiga

és Zoli, õ is aradi, örülök, hogy érkezik,

megihatnánk a Bodokban egy havanna rumot,

most mondták, hogy megint lehet kapni!” –

javasolta Imre. A szökõkútnál vettük észre

Visky Árpit (meghalt). Ott szobrozott,

mint akire vár a kereszt,

de meglátva minket felderült.
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„Proletárok hova, hova?” – kérdezte,

s már heten mentünk, beszélgettük,

egy sarokasztalhoz ültünk le,

hogy beláthassuk a termet,

mint a revolverhõsök a vadnyugati filmekben.

Máris jöttek a fenyegetõen csillogó rumok.

Böszörményi Zoli is megérkezett Kanadából,

elõször a Súgásban keresett,

majd a Bodokban talált ránk.

Bemutattam volna mindenkinek, de hát meghaltak,

Eltûntek az asztal mellõl, árnyakká váltak,

szétestek, csak kérdõjelek gomolyogtak a helyükön.

Eltûnt az asztal is, valami megragadott,

és kiröpített a terembõl.

Villámgyorsan változott a tér,

már a Bodok szálló mellett ültünk egy teraszon,

s néztük az átépülõ szálló romjait,

az egykori önkiszolgáló éttermet lebontották,

a betonvasak az ég felé meredtek,

mintha figyelmeztetni akartak volna valamire.

„Hol vannak? – kérdezte Zoli

és kortyolt az unikumos poharából. – Hol késlekednek?”

„Te késtél el! – legyintettem szomorúan. – Meghaltak.”

És néztük egymást a szúró déli fényben.

A szálló körül kerengtek az idõt és a szállót is

felzabáló démonok és röhögtek.

Tizenkét óra volt.


