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Régecske maguk mögött hagyták Székely-
földet, a nyári forróságban a határ felé araszolt 
a lila Logan. Hajdúszoboszlóra ment nyaralni 
a család, de nemcsak a közelgő édes semmitte-
vés miatt voltak boldogok: a férj vége kikapta 
elmaradt háromhavi fizetésének egy részét, s 
a feleségnek azt mondta a főnöke, idén nem 
lesz leépítés a gyárban. Örömüket csak fokozta 
egyszem fiuk: mindig is büszkék voltak, hogy 
kétkezi, gyári melós létükre Dezsőke simán veszi 
az iskolában az akadályokat, s amivel a papa 
minden áldott nap kérkedni szokott a Lesz 
vigasz kiskocsmában, az drágalátos fia román-
tudása volt. „Színtízes, értitek? Színtízes! Úgy 
darál románul, hogy öröm hallgatni. Kívülről 
fúj mindent!” A papa persze sosem tette hoz-
zá, hogy – két év craiovai inasiskola ide vagy 
oda – az ő romántudása bizony sántít. Annak 
idején az oltyánoknál is inkább nagyokat hall-
gatott, mintsem lépten-nyomon megszégyenül-

jön. Még a fülét is ellepte a pír, amikor egyszer 
társai kikacagták, mert a cujkától felbátorodva 
megeredt a nyelve, s azt találta mondani: „Noj 
szüntém böjécj kumszékázi.” Pedig logikusnak 
tűnt: eu sunt cumsecade, noi suntem cumsecazi.

Közben Dezsőke a hátsó ülésen rázendített 
a Horile pe asta lume kezdetű máramarosi nép-
dalra, majd a papa kérésére a Scrisoarea a III-t 
zengte: „Un sultan dintre aceia ce domnesc peste 
vro limbă, / Ce cu-a turmelor păşune, a ei patrie 
ş-o schimbă…” Az önfeledt kultúrprogramnak a 
román határőr vetett véget. Árgus, szigorú sze-
mekkel vizsgálta a papírokat, majd a gyermek-
re nézve megenyhült: „Gyere, elviszlek haza, 
nekem is pont egy ekkora fiam van, jól eljátsza-
nátok együtt” – szólt be az ablakon románul. 
„Na, mit szólsz? Jössz velem?” A gyermek csak 
nézett bambán a hátsó ülésről, a pír lassan 
belepte a fülét, aztán tétován, remegő hangon 
megszólalt: Kovács Dezső…
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Kiállítják Katalin hercegnő ruháját
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Dezsőke és Eminescu

         villanás n Jakab Árpád 

Északnyugat felől fokozatosan mindenütt megnö-
vekszik, megvastagszik a felhőzet, eleinte lehet némi nap-
sütés. A kora délutáni óráktól egyre többfelé várható eső, 
zápor, helyenként zivatar. Egyre határozottabb, erőtelje-
sebb hidegfronti hatás várható. A vérnyomás-ingadozás-
nak, fejfájásnak időjárási okai is lehetnek.
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Kiállítják Kate Middleton – most már 
Katalin cambridge-i hercegnő – esküvői 
ruháját, amelyet televíziónézők milliói 

csodálhattak meg a pénteki esküvőn.
A fehér és elefántcsontszínű szaténruhát 

Sarah Burton, Alexander McQueen elhunyt 
divatcézár örököse tervezte, és nagy dicséretet 
kapott egyszerre modern és klasszikus vonalve-
zetéséért. Sok hozzáértő párhuzamot fedezett fel 
a hercegnő és Grace Kelly esküvői ruhája között, 
amelyet a színésznő Rainier monacói herceggel 
kötött menyegzőjén viselt. 

A Clarence House – Károly herceg hivata-
la – egyelőre nem közölte, hogy mikor állítják 
ki Vilmos herceg feleségének ruháját, amelyet 
az utolsó pillanatig nagy titok övezett. A nagy-
közönség csak akkor pillantotta meg, amikor a 
menyasszony megérkezett a Westminster-apát-
ságba. A ruha óriási érdeklődést keltett, a divat-
szakma nagyjai egyöntetűen dicsérték Sarah 
Burton munkáját. A költeményt máris másolják, 

izgatott menyasszonyok hamarosan már meg is 
rendelhetik. Másolat készül Katalin hercegnő 
fülbevalójáról is.

 KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő

A fotót Szőke Barna Attila, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának másodéves diákja készítette.

fotóalbum
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