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Átéltük vígan a pofon-özönt,
Ránk nem új, hanem utolsó év köszönt, 
A nagy gágározásból ez lett:
Elmasírozik fölöttünk az ezred, 
Oratórium ez Hándelben,
Itt állunk egy szál pendelyben,
Fáradt gőz mozgatja a dugattyút,
A boldogabb jövőt csak ugatjuk,
Mégis röhögünk bezzeg,
Ez a hülye vicc: az Élet így is tetszett. 
„Félre bánat -  félre bú!
Leszünk mi még szarabbú!”



HAZUDJ NEKEM!

Van, hogy a lélegzet eláll,
Ez már szinte az őrülettel egál,
Amikor eget verőt hazudnak a szemedbe,
Hiába az intés: „Testvér ne vedd be!”
A jobbat váró hit vakít,
S nemde selyempapírba csomagolják a kakit, 
Most ez hallottam:
(Vigyázat a selyem robban!)
„Még s o s e m  á l l t u n k  j o b b a n ” 
Hull a manna, gurul a tugrik,
Az ilyen mért nem a saját szájába ugrik?!
Te meg csak állsz, találgatod: nyersz-e?
Még a selyempapírt is elfeleded kiköpni, persze.



FÉLTÉGLÁSOK

Meglazult a zabla,
Felveri a tájat hazafias bla-bla,
Rezeg az érc a harci kürtben,
Minden ágon hősök lógnak fürtben,
Csicsergi a legszelídebb fürjük:
„Ezt nem adunk!... Azt nem tűrjük!”
Elállják a gonosz áradatot hegyként, 
„Sorsunkról magunk döntünk egyként!” 
Olvad szívemen a viasz,
T u d o m  is, ki  az!
Büszke és ritkán rettenthető,
S nem lesz alatta, ha ránk omlik a tető,
Hát rebegem vegyes érzelmekkel telten:
„Oly csodás, hogy meg sem érdemeltem!”

A lélekvándorlás, Mylord, fakír ötlet,
De ha igaz -  esküszöm! -  ide se jövök többet!



LÉVÉN PATRIÓTA

Szelídnek és vadnak 
Sok ez már feladatnak!
Le sem tudtuk a régit,
Sejthettük pedig: lesz óhaj még itt,
Most nyakunkban avégből csüggnek:
„A Drinát, jaj, azt mentsük meg!”
Fejed kapod fel, nem is hiszed,
D r i n á r a  vi zet?!
Rajtam eddig se múlott semmi itten,
Csak helyettes polgárságig vittem,
Hát kapom magam: alkotok, gyarapítók, hatok. 
Odamegyek -  belecsurgatok.



AGYNAGY

Az ész ranggal együtt jár is,
Hát csak mondd (sejde) generális,
Tán ettől a pór egészen kikészül:
„Háborúba, bátran és vitézül!”
Jöjj te, drága fegyver,
Nem csak tengődni, dögleni egészen meg kell, 
El nem jutsz soha teli tálig,
De a haza majd emlékművet állít.
Mindig is ez volt a vége a darabnak: 
Ottsemvolt hősök diadalt aratnak.
Mint aki egész ármádiát lelőtt,
Nyüzsög csata után. (És előtt), 
így aztán könnyű: hátul tartva a hát,
Nem a gépfegyvered kelepei, hanem a pofád, 
Óh legyen már, legyen a fő a fontos,
Mikor kopsz le te tölgyfalombos?
Látnék én inkább lilát,
De khakiszín már az egész világ!



Rám tör a magány 
Tizenkétmillió ember között,
Ez mind őrült,
Vagy csak annak öltözött?

Hull a bomba,
Vigyorog a bamba,
Ezer égi gépszömy 
A főidbe tapos.
„Győzni fogunk!” -  
Üvölt az előcsahos.

Szirénák hasogatják estemet, reggemet, 
Győzni?... A s e g g e m e t !



VERES PROSZTÓ

„Muszka!”
Háborog bennem az emlékezet,
Nincs mocsok, hogy benne ne lenne a kezed, 
Nékem, magyarnak, gyász vagy,
Ördög frigyében, te a násznagy,
Vicsorogj ránk gonoszul, nosza, 
Szabadságunk tiprója, Petőfi gyilkosa,
De rettenetes Ivánok, Sztálinok,
A részeg birodalom immár inog,
S ha a világvég, atomvész meggyütt,
Döglünk meg együtt,
S mi után nem maradt kő kőnek hátán, 
Csókoltat a tovaris Sátán,
Nahát, minek neked rakéta, akna, puska, 
Végy inkább gatyát magadnak, bátyuska.



Unumvirátus,
S vele még 
Hithűék,
S égnyalók (édeniek),
így kerek
Ez az operett,
így kell tán is
Rőt rezsim után is,
Veresedjetek, pipacsok,
Felebarátaim,
Tapsoljátok
Meg ezt a ripacsot.



A nemzet bölcseje?
Ezért volt a szörnyű attak,
Te ám úgy viselkedel.
Mint kit kőbölcsőben ringattak.



Pedig egyesek az ellenkezőjét mondták, 
Mélyen tisztelt fejemre már hullanak a 
bombák,
ímhol leszek a földbe verve.
Én a magyar.
Mert haragszanak a szerbre,
Ki temet majd? A pópa?
Már kancsal is vagy vén Európa,
Én ugyan Arkan martalócaitól féltem, 
De mielőtt tűnök el a mélyben 
Hadd köszönjem meg legott,
(Ez a legkevesebb tőlem) 
hogy mártírt csináltok belőlem,
És bazmegot.



ÉN MINT Ő

A zilált kiált:
(Csak úgy rezeg)
„Hiába minden bomba,
Nem dőlünk romba
És a Vozsdra nem emelünk kezet
Csodáld ég föld tettünk,
Tizenkétmillió Sz. M. országa lettünk!”
Elment az eszem... Albán én is?
Hát mi vagyok?... Kerge pénisz?
Egy véres kezű őrült bőrébe bújjak?
Az egész bolygóval húzzak ujjat?
Provokálom drága, még egy ilyen teszt ám,
És epémmel együtt öklend fel Gazimesztán, 
Magasságos isten,
Hát meddig néznek hülyének engem itten?!
N E M!... Esküszöm utolsó lévámra, lekemre, lejemre! 
... De ha az vagyok — rikkantok egy nagyot,
És tojok tisztelettel a fejemre.



A PÁLYA HŐSEI

Helyi gurítok bámulatos tette:
„Tekével a bombák ellen!’'
Dagad a mellem,
Szuperhír!... Ez búké!... Ez zamat, 
Hallgatom és esek hanyatt,
Az ész: isten adta, isten elvette,
De a szí v!
Attól bátrabbat ismertek-e?
Üdv légyen az embernek, áldassék a teke, 
íme véle a Lopakodót zúzza,
Nem a földön húzza,
Nohát, dicsőitném őket tovább,
„Nincsen legebb nálok!”
De már szavakat nem találok,
Bizony nyelvem elakad,
S csakugyan nem találok szavakat.



DICSHIMNUSZ LEGNEK

S a Rendíthetetlennel mi van?
Bujkál, mint a patkány lyukaiban,
Amiben dőzsölt titói pompával,
Le van tojva felülről bombával,
Mert ez ilyen féreg.
Nem foga se golyó, se méreg,
Jövőnk borítja békanyál, hínár,
A legsötétebb fátum az, amit kínál.
Tíz év óta.
Mindenkiből bolondot csinál ez az idióta. 
Felebarátaim, a szó oly hiábavaló néha,
„Jó utat a szakadékba!”
De bánom én, hogy lesújt az átok,
Ha magatokkal ne rántanátok, 
így kell nékem elpusztulni közben,
Olyan ügyért, amire világéletemben köptem, 
Leégett erdő, kiszáradt tó leszek,
„Köszönöm, Sors, ez jólesett!”
Zengem hálával telten:
„Jobbat nem is érdemeltem!”
Hát mit üzenek ennek a vérszívónak, bögölynek? 
„ D Ö G Ö L J  M E G ! ”



PARDON!

Igen, ez gyötör folyton,
Mikor tekintem esett mivoltom:
Más üzen hadat,
S én tartsam a valagamat?
Nem tudok kárt tenni a légyben,
S én, az idegen bölcsejét vérrel védjem? 
Szaporítsam (magammal) a holtat, rokkantat? 
Nahát, védje, aki belerottyantott!



CSEL-HADTEST

Nem bízva légelhárítóban, tankban,
A rendőrség fészket rakott a bankban,
(így képzelhetők ők el:
Bemégy a csekkel fejbe vágnak a csőkkel)
S mint kinek lenyesték a szárnyát,
Vitézeink is otthagyták a kaszárnyát, 
Keményen markolva nyelét a dorongnak,
Pici babaágyakban, bölcsődében szorongnak, 
De ha mégis a tetőn rakéta üt lyukat,
Tán én fogom cserélni a pelenkájukat?!



PORGOG

Hisz balga reménybe ez is befér,
Napot látott, mint óvó égisz,
A bombaelhárító szent levél,
S... másnap hullott mégis.
Jaj ám, már tudom hová tűzzem,
Hogy véle rémületem elűzzem,
S -  lehet -  a hála ócska dögé:
A fülem mögé.
Leszek levél nélkül, mint őszi fa.
Ugye nagyon is kinyílt ez a csipa?
Pedig hát kapitális a reznek,
Midőn a rettegések elővesznek.
De bármily esett vagyok és rozzant,
Ez a levél... Ez a levél bosszant, 
Vágóállatként gyötörnek, kín, hogy vagy. 
De tetejében még vinnyogjak?
Köszönöm a mintát!
Fogvicsorgatva inkább
Te meg, levél, bújj vissza a lombba.
Ha főbe basz a bomba.



(SZ) LOBOGÓNK

Az exódus után a fajbűvőlő beismeri szendén:
„Nos, hát... nem vagyok teljességgel szent én, 
Voltak túlkapások.
De azt is inkább mások.
Nem tudom hangsúlyozni eleget,
Méghozzá főleg, a paranormális seregek..."
Istenem! Az ártatlanság szava -  szinte bőget.
Hisz teljességgel biztos: ő küldte oda őket,
Gondold balga a rigók fészkét dúlta más,
Egymillió lélek elűzése, enyhe túlkapás...
Cinikus vagy, főúr, és hazug,
S teszed össze magad bombázó feletted ha zúg, 
Lelkiismereted nyugodtan alszik, vagy szendereg, 
Tisztára szeretnéd mosni a pendelyed,
Egész országból csinálsz pépet,
Nem csak ellened gyűlöl majd, hanem egész néped, 
Tán azt várod, ha végül kanalad-letetted,
A sírban is más forog majd helyetted?



KISEBBSÉGMENTÉS

Jól megrágták, akik rágták,
S lendülettel kezdték el a vágtát. 
Hiába,
Sikított a kába,
„csak a fanszőr,
Sír!”
A fütyit is levágták.



HATALMASOKHOZ

Szeretem az albánt,
Kivel a szerb elbánt,
De mit érek bánateljegyezte húgnak,
Ha egyút engem is jól valagon rúgnak?
Hát nem tud Nagyúr úgy javítani sorson,
Hogy közben másikat — bumm! -  el ne rontson?



MEHR LICHT!

Itt már a sötétség is tök lett, 
Grafit-bomba? -  idióta ötlet! 
Jóakaróink halálra gyötörnek,
Túl sok ez már egy hatökörnek! 
Kívánkozom én hőn egy másik bőrbe, 
Mert milyen egy marha 
Ha le van szarva 
Törve.



NYAKIG A SZÓRÁSBAN

Vitéz László is ah már beh fél,
Mi segít itt?
A Bombaelhárító Szent Levél?
Miközben halk sikolyt eresztek,
Vadul vetem a keresztet,
S csüggedten kérdem:
Angyal vagy ördög jő értem,
Eldöntik fentről, vagy lentről,
Pokolba vagy mennyekbe menjek be?
Eh!... Hogy bőröm ki menti meg,
Én ugyan nem könyörgöm senkinek,
Sorsom te rozzant holmi,
Vígan akarok elpatkolni!
Úgy lesz szép: dalt a számra, poharat kezembe, 
Úgy fejezzem be.
Kegyelem, malaszt, béke teveled,
Hárítom ím el az elhárító levelet,
Vín varnyú károg így utolsó szó jogán,
Aki azt hitte magáról, hogy csalogány,
S hogy fáklyát adott az úr kezembe,
N a g y  m a r h a  v a g y o k  n e md e ?



CSÜGGEDÉS

Mikor ki sem látszunk a romból,
A költőben is végtelen fájdalom tombol, 
„Minden összedől itten, amiben hittem,
Kínzó önvád? Nem elég ehhez ez sem,
Két szív kellene, hogy a jelent elviselhessem!” 
Vagy ez is csak öncsalás, köd, ilyesmi?
Két kő lesz rajtok, s egyik sem akar leesni? 
Hát nem izenek most semmit, Sors, sorsom, 
Csak keserv szivárog fel ezen a torkon, 
Hangom?... Nincs néktek jó hír, amit megvisz, 
Két szív?... Sok nekem már ez az egy is.



HOMMAGE A BLAMÁZS

Elképesztő adat:
Az Egyesült Hadak,
Elavult térkép alapján bombáztak,
Hát csoda, hogy az ember frászt kap?
Ugye nem vagyok bigott,
Hogy figyelmökbe ajánlom a sarki trafikot? 
Ott frissebbet is kapnak,
Akár Braille-feliratút, vaknak,
Képeslapot városról garmadát,
Vagy mit akarnak lőni? Jazigot? Szarmatát? 
„A lónak négy lába van” -  mondják önök, 
Uraim, minden rakettát előre köszönök,
De mielőtt a nagy szakértés földbe temet,
Ne adjam kölcsön a térképemet?
Vagy írjam fejemre: SE RAKTÁR -  SE PUMPA! 
Mielőtt fejbe vág egy „precíz” bomba?
S magadról, szaki, bármit tartasz,
Hisz biztos lesz melléfogás új még,
Azért szégyenemben a föld alá bújnék,
Ha én volnék ekkora balfasz.



AVE BEKASEGG!

Hiába számít korházra,
Aki le van bombázva.
Jegyezd meg jól magadnak:
Ott most csak halottat fogadnak,
Olyan, mint üreg a nyúlnak,
Álruhás daliák lapulnak,
Mondván álsóhajt eresztve:
„Tán csak nem lőnek a Vereskeresztre?” 
Ám ha igen: totál a hospitál-hakni,
A világban nagy lármát lehet csapni.
Te meg a grósztatával,
Dögölj, ahol tudsz a prosztatával,
Higgy a nemzeti hablattynak, 
Üvegcseréppel telve, elmehetsz ablaknak. 
Dandárjában a kapitális hiánynak, 
Orvosság csak az van, amit kihánytak, 
Rongyos lepedőről irhatnók esszét,
Nincs kötözőszer, csak némi lőszer,
Azt akarod, hogy beléd eresszék?!



ÜSS CSAK, ÜTŐDÖTT!

Tudja már minden béna:
Érte szól a sziréna,
A kilátás szép és meghitt,
A holnap nem hoz semmit.

Hát, ha felvinnyog közel és messze,
Ne kérdezd: holnap egyáltalán lesz-e? 
„Üstén te ugyan megverél műnket!” 
Európa épp oly vad, mint az, akit büntet.

A kisebbség, amelyért küzdenek,
Tőlük ugyancsak is remeg,
Hogy eltökéltségük értsük jobban,
Fejünk tetején bomba koppan-robban.

Hát most, hogy a kultúr-logika tombol, 
Épp ti űzitek el szegényt a honból?
Nem tud már hinni szép-jóban, 
Requiescat in pác -  nyugodjék béklyóban!



Egyelőre bokorban lapulnak,
Miközben robbanó „ajándékok” hullanak, 
Nyelvel dühödten, vicsorog, fenekedik, 
Ámbátor erejét kén megmutatni pedig,
A Hős Vezér lovalja a fiatalokat, 
ígér nagy sikert, diadalokat,
Hazaszerte, nem csak néhol,
Tüzes bikahad fújtat, toporzékol,
Ledöfve mindenkit, ki ellenünk rontott,
A Nagy Bünvédő Háborúra így téve pontot, 
Most még döfésre csak ezer dal vall,
Én azt hiszem: csupán etetnek a szarvval.



DAGADT MEFISZTÓ

Meddig kell nézni ezt a horror-mozit?
Mikor jön rá a Paktum: őrülttel hadakozik? 
Mindent elárul fanyar, ferde, képe,
Ennek a szent sem szent, nemhogy a népe, 
Tekintetében jeges gyűlölet-nyomok,
Utána letargia, nyomor, romok.
A hóvirág is fagy le,
Tíz éve tart ez az átok,
Reményvesztve az égre kiáltok:
S z a k a d j  le!



A NAGY ARMADA

Egytől végig, rettenthetetlen jellem,
(Főleg, ha tízen vannak egy féllábú ellen,) 
Szíved borzadállyal megtol,
Süketülsz meg a harcias szövegektől,
Dübörg a tank, ugat a tarack,
Csodálatod kelti, szepegtet, beszaraszt,
Az a legszebb ebben a hadban,
Csata előtt győz mindig nagyban,
Azt is mondaná olykor -  nem törődve, mi lesz, 
A Bachon neveledett, s jöhet a Gulág;
„A FÚGA MŰVÉSZETE ez, urak”...
Ha visszalő valaki, futnak, mint a nyulak.



CSINCSIN, SZÓKRATÉSZ!

Háborog, akiben van még valamirevaló szellem,
A láncos bomba ellen,
Az emberfia csak sír, és sírt ás,
Ez ám a tökéletes irtás!
Aki pedig kiötölte és dobja,
Hervadjon el a jobbja!
Ez már izzik régen benn,
Nem tudok szebb átkot keserűségemben,
Ki az, aki ily végzetet rendelt?
Piszok igazság az, amely darabokra tépi az embert! 
Nekem a dal, a csók, egy pohár bor,
Kiszállok emberiség ebből a morálból,
Germán, szláv, kínai, yenki,
Rám ne hivatkozzon senki!
Kezem reszket, lávaerejű hő lep,
Szerettelek, ember, de most undorodom tőled.
Azt hittem: valamennyi jó van az életben. 
Tévedtem.



„Lerongyolódom, elalélek, kiaszom,
Gyűjlsetek nekem az ócskapiacon!” -  
Pityereg a veret(tlen) sereg.
Eddig kerültem az össztáncot, mitingeket,
De most odaadnám utolsó fityingemet,
Pedig féltáncos, félnótás, félnyugdíjas lettem,
„Hadd lássam, Vitézem: mire megyünk mi ketten?!” 
Biz valahányszor egy okos tarhála,
Mindig rátalált az igaz marhára,
Hát nesze utolsó garas, s tépem a szőrt a mellen, 
Elszántan imádkozom majd a NATO ellen.
Te meg, drága, ne bándd a vesztünk,
Ha itt a győzelem, majd fölébresztünk.



A SORSHOZ

Esik eső, de mögötte az ég kék,
Nem látunk békét soha végképp? 
Sóvárgón a semmibe nézek,
A remény utolsó sugara elenyészett, 
Amit itt a jövő hozhat,
Az: a rossz után a... még rosszabb, 
Nem kellünk idebent, de kint sem, 
Letörtem?... Eszem ágában sincsen! 
Fényes jövő, szűkös létünk,
Amit adtál -  baszd meg nékünk.



LIDERCFENY ARAD

Hogy átlásd a Gonoszság Vadonát:
Túszul löktek oda a katonák 
Asszonyt, gyereket,
S a bomba szétvitt, akit lehetett.
Mit szívből mondani merek:
„Gyáva gazemberek!”
De nem vitázom vélök Herceg,
Az nem több, akárha egy szú perceg,
De rövidre rántom a vádat:
„A te a n y á d a t ! ”
S mielőtt a Nap is főikéi,
Annyi magzatod veszítsd, ahányat megöltél! 
Rajt -  ezt tudom — bbársony harmat, 
Árthat-e az átok a szarnak?



TÉP MÉG

Nagy bizakodások múltán,
Megrendülök lelkiismeret-ébresztő tisztemben, 
Ebola, bomba, árvíz, vulkán...
Hogy az istenben higgyek az istenben?!



HAGYMAKUPOLÁK ALÓL

Okoz megnyugvást ez, kiben?
Imát mondanak értünk a Nyevszkiben,
Mirrha, cirill kantáta, „Pomiluj Hoszpodí”
Az ég kegyét velők osztod.
De nekem bácskainak ez sem jár hitem után,
Mert alaposan félrekeresztelt apukám,
Azt se tudom éltet-e vagy halaszt,
Nem illet engem ez az orosz malaszt.
Ne számíts rá, hogy kis hegykaréjod ott leszeld, 
Mert már csaknem biztos,
Hogy nem ugyanaz a két Jézosz Hrisztosz,
Aki értünk vaiszta vaszkreszelt.
Érdekli is őket egy tatár üstök,
Tömjén nyet!... Majd pont rám pazarolják a füstöt!



LECKE VÉGJÁTÉKBAN

Hiába zúgta: „N E W E R!”
Egy nép múltja romokban hever,
A szív akadozva megy benn,
De büszkeség az még egyben,
Az apokalipszis most van,
Ikon repül, szenteltvíz loccsan...

Elszáll tán egyszer a harag,
A méltóságtelj marad,
Nem tágítnak fikarcot se ők,
Mire jó Mylord ekkora gőg?
Élhet majd kínban, földhöz ragadva,
Mert belébotolt Dagadtnéba és a Dagadtba, 
A Sors itt vadul tép és szaggat,
Ezek kihozták belőle a legrosszabbat, 
Sok-sok vért látok a kezen,
Szánni őket?... Valahogy nem érkezem.
De valami rossz érzet gyötör,
Tisztánlátó vagyok vagy csak ökör?

Még zúdíts rá te is vádat?
A szarnak keress új nevet?
Segíts ha lehet,
Vagy fogd be a pofádat!



LETSZELRE VETETT

Világnak szömyi,
Meddig lehet az ártatlant gyötörni?
Aki nem bírhat szülőt, rokonokat.
Mért kap mégis pofonokat?
Sújtanak folyton badar eszmék,
Hány keserű pohár lesz még?
„Ó ha óna ez a bácskai róna!"

Nyomorhoz, pusztuláshoz szokol, 
Elszabadult a pokol,
A menekvést hiába lesed,
Két makacs barom egymásnak esett, 
Eszméletlen bunyó,
S te leszel El Hunyó,
Az élet irántad azért olyan hideg,
Mert nem ártottál senldnek.
„Ó ha óna ez a bácskai róna!”

De... nem könyörgöm, bele se remegek, 
Midőn dől drága otthonom fala ki,
Csak nézem az eget:
„Van o t t  v a l a k  i?”



Ó BE JÓ!

Tessék:
Hogy bajunk ne essék,
Még rettentőbb rakétát állítnak ránk,
A büszkeségtől dagad a pofánk,
Lám, valakit ennyire aggaszt sorsunk, 
így szeretve még sohasem voltunk, 
Begyógyul minden friss seb,
Nem vagyunk már kisebbséginél is kisebb, 
Ám ha idepörköl a nagy jóindulat,
Múltával dicsérheti mindenki az Urat,
Ante portás a megmenet,
Vígan lövik szét a seggemet,
S íme az üzenet, hogy szeret: 
„Örvendezhetnek — elnnézést! — a fattyúk, 
Atyjuk helyett leszünk atyjuk,
Naponta három váltásban.
Részesülsz áldásban,
Esküszünk a legszentebb szentre,
Ha beledöglesz is, meg leszel mentve!”



FRISS CSAHOLÁS

Meggátolni a példátlan bűntettet,
Anyák, halálba küldött fiaikért tüntettek,
De ím egy veres lampasz balfasz,
Habzó szájjal üvöltözik rátok:
„Hitszegők, renegátok!”
Csodállak én bátor üldözött,
Áldott vagy te a sok mulya férfi között,
Nem állíthat meg a bűnös rendszer,
Magzatod életéért semmitől nem rettensz el.

Te meg tábornok, vezérkar lyukába búvó. 
Neked saját édesanyád is áruló,
Hát zászlóval takarva, nagy lyukkal a tarkón, 
Úgy érkezz majd haza -  ágyútalpon,
Hálva, s nem hallva a bús „altatódalt” 
Miközben pocakod folyik le oldalt.



EGYESÜLT BALSORS ASSZONYÁHOZ

„A dolgok rendje -
Mondá Dagadtné meg a gengje -
(Nem nevezhetem pártnak,
Jó, ha van mutatónak pár tag,
S folyton zápeszméket szellent) 
Megbocsáthatatlan szeretni az ellent!” 
Hát tessék, túlteljesítem a szerepem: 
„Én Drága kegyedet se szeretem.”
Sőt -  ha volnnék karakán egyén,
S ki merném mondani 
Pont, ami 
A nyelvem hegyén,
Azt harsognám körbe-körbe:
(Remélem nem vagyok durva)
„Utállak, te... penetráns görbe!”



„HEJ TE, BUNKÓCSKA, TE BUNKÓ!”

Egy maroknyi gyilkos tolvaj harsogja az égre: 
„Civilizáció, te meg leszel védve!”
Terjed az majd újra,
Faltól -  falig,,
Igaz most még az orrát túrja,
És bocskororrát markolva termeli a kakit.
Na jó... Mentse felrántva SUPERMANN mezét, 
De ne feledje el előbb megmosni a kezét.
Jövő kultúrája? -  Maradjunk a mánál.
Amit ő terjeszt nem jobb a koleránál,
Hát bután, előítélettel telten,
Maradjak inkább így: félig kiművelten,
Uram!
Nincs szebb, mikor valaki otrombán henceg, 
De te azért a megmentőmtől MENTS MEG!



MÉLTÓSÁGOS AJRÓPA

Ilyenben még nem tobzódtam máig:
A művelt világ szórja rám okos bombáit,
És ha zokon veszem, ne tessék haragra gyűlni,
De más a fejre szórni, Sir, és más alulról szagulni.



DROLE DE GUERRE

Újabb fészekalj albán a túlvilágra szállt át,
A szabadítókat a gépmadarak lekaszálták,
Ütötték ki kezükből a fegyvert,
Két ellent tud magáénak, akit az isten megvert,
De urak, ez nem volt Atlantis paktjában,
Hogy önök csak lövöldöznek majd vaktában,
És -  könyörgöm USA -, ez a légi tusa legyen rövid, 
Döntsék el végre: mentik az albánt vagy ölik?



Az élet mind vérfagyasztóbb, rondább,
De méltó vagyok, uram, hogy hajlékomba jöjj, 
Csak ne lőj,
És hagyd kint a bombát.



ÚGY MINT TEGNAP IS..

Konok polgár, légy végre belátó.
Kímél téged nagyon a NATO,
Olykor, sajnos, talál telibe,
Szétveti házad, vagy szeli felibe,
(így nem tombol nyári vihar se!)
Az egyik fele marék törmelék,
A másikból nem marad szar se.
Amit ma megkezd, holnap befejez,
A környéken már csak a száj az, ami cserepes. 
Nem nyafognék, de most még fokoz.
Istenem beh szép, mikor egy barát pofoz!
Át lehet vergődni ezeken az özönön? 
Abbahagynák?
Nem.
Köszönöm!



BÉKE

Hogy utódaim is regéljék. 
Csillagporból szórnék neked verset. 
Csókolnám szoknyád szegélyét,
S csipkésed korcát.
Csak még egyszer lássam orcád! 
(Azt a levertet.)



FORR, FORR.

Gondolom szán ki lát.
Velem hadakozik ez az őrült világ.
Amivel fekszem, s amivel kelek az a Béke, 
És azt látom, most már végleg vége,
Még hatalmasabb halálmadarak.
De rakétából is a leg-ek.
Szántják majd az eget,
Ezúton üzenem mentő- és őrangyalok. 
Ezer bocsánat, meg ha orvul halok,
És önök se kérjenek -  maradjunk ebben! -  
(Úgy sem tartom oda a seggem.)



DRÁMA 365 FELVONÁSBAN

Kerülném óvatosan az aknát.
Amennyiben az orrom előtt raknák.
Mi a szomorú kilátás ebben?
Megtudhatod végül, de csak -  részletekben. 
Fatalista vagyok... Hogy magyarázzam jobban? 
Alattunk már a szar is robban.
Az igazság se égben lakna.
Ha oda ne vitte volna az akna.



FATUM ERGO

Felszántva a táj, s behintve sóval,
Feltör belőlem a keserű sóhaj:
„Mire vitted, állam?
Szarabb vagy nálam!”
Nekem csak szorul a seggem, ha ijedek,
De teljesen szétrúgták a tiedet.
Úgy fognak temetni rongyos lepedőben,
Még jó, ha nem kutyáknak rendelt temetőben. 
Csalán, kóró és acat takar.
Ki emlékezik rád? -  Csak aki átkozni akar,
Ki borzong majd e szörnyű végen?
Nekem sincs könnyem, elsírtam régen, 
ítéletnap hát nyögve, makogva számadj!
Eh mit!... Fel se támadj!



KIS ÉJI ZENEBONA

Már-már Morpheusz álmodni enged,
De dühös sziréna veri fel a csendet,
Csilingel a csillár, zeng az ablak,
Jönnek rajokban és agyoncsapnak.
S a hangvész csitul, oszlik el lassan.
Jön a perc, hogy végre megnyughassam,
Csak egy vékony alarmhang utólag,
Szárítaná le a verítéket rólad,
Engem nagyon hat ez a jaj meg,
Suttogja lágy hang: „Ne halj meg!”, „Ne halj meg!” 
Köszönöm, te óvó, intő,
Búsan rám tekintő!
Puska lábhoz, kard a tokban?
Késő... Álmaim ím darabokban.



PARLAMENT

Miféle gyülekezet ez a küldött-csorda?
A hazát végveszélybe sodorta,
Mint akit megszállt az ördög,
Habzó szájjal üvöltött.
Már mondom is oké:
Vénasszonyoké
Még inkább bajszatlan szüzek kórusa, 
Melynek gyűlöletet sugároz minden pórusa, 
Egyirányú, zsákutcás, szűkközi,
Ahogy nem létező akaratát tükrözi,
Zabi párt-eszmét pelenkáz, ringat,
Vezérünk köztük az egyetlen hímtag.



KÍNHOZÓ

Hová jutottál, bátor,
Haldoklik a csecsemő, hörög az inkubátor,
A sebész ásványvízben mos kezet,
Óh igen, az igazság pillanata elérkezett,
Egy dőre fajvédőre nem emeltél botot,
Nem más sorsa javult, a miénk rosszabbodott, 
De tudják jól, akik látják,
A nemzet életét nem félti, csak a sajátját. 
Testvér,
Lehet, hogy ítéletmondásig elszáll haragod,
És jöhet a felismerés:
„Nagy marha voltam, s az is maradok!”



EUFÓRIA FELÉ

Kezd tüzesedni alulról a katlan,
Hát háborús bűnös lettél, te ártatlan?
Te, demokrácia csillaga a nincsben,
Odavámak Genfbe, bilincsben.
Hogyan szólítsalak eztán?
Mester of Gazimesztán?
Szórhatjuk a hamvat „mostra és ittre”,
Visznek a sittre!
A sok báva borzadozik és hűled;
„hogy leszünk mi boldogok nélküled?”
Ne kérdezzék: mitől vagyok ma víg,
Ártatlanabb járt ott, de bűnösebb alig, 
Könnyezek, ha őrült lelkét kiadta 
Sok ezer áldozatáért, nem miatta.
Győz az igazság, diadalt ül a jog?
Csak az ibolyát féltem, amit alulról szagolni fog.

Május 26.



NAGY-NAGY KESERŰSÉGEMBEN

Háború van, a lélek megdermed,
Hát ezért születtem én embernek? 
Tapasztalhattad múlásodban Krónosz, 
Gonoszok közt is ő a főgonosz.
Arra gondolok folyton:
Van tán harmónia egy másik bolygón, 
Oda kívánkozom annyi ezer között,
De attól félek, lelkünk már fertőzött,
A milyen idétlen tudatunk, ez a kis szűk, 
A háborút is magunkkal visszük.
Hát testvér, áldjon meg az isten,
És -  dögölj meg itten!



Nem tudja eldönteni a rab — mi?? 
Menni, vagy maradni?
Tán Aszuán, Velence, Nizza —
És gyorsan vissza!
Az ám (csak így lazán)
De én már azt sem tudom bizton: 
Otthon vagyok-e itthon?



FEKETE NAPOK

Elvágott torkok, megerőszakolt nők, lőtt sebek, 
Mindent szétmarcangolnak ezek a veszett ebek,
S lehazudj ák szóvivők azonmód sorban,
Majdhogy azt nem kérdik: „Rigómező? Az hol van?” 
Megbocsát a Sors, finnyás attitűdje még tart? 
Undorodik attól, hogy verje szét a szart?
Tán isten lecsap majd, villám perzsel, vakít,
Ó nem... Ő nem... nem itt lakik.



METEOSTOP

Ez már csakugyan lever és frászt ád, 
Nincs időjelentés, tornyát lebombázták, 
Front és felhő kedve szerint vonul,
(De hát e bájzlit te választád honul), 
Illetve, nemde, nem te kaptál reá kedvet, 
Elleptek, mint a tetvek,
Nincs meteo -  beh jó!
S íme midőn Avala és Cer hegy dűl,
Már csak a hatalom hazudik itt egyedül.



Büszke vagy, banda, hogy háborús véreb 
A vezéred?
Ujjongjál: Ekkora mázli!
Egy ilyen vérszívót nem lehet lerázni!
Üljön hát nyakatokban, osztozzatok a stekszen, 
„Angyal ne trombitálj, én is visszafekszem,
Mint Áron szolgája,
Alászolgája!”



AVE LUNA

Drága Hold, szelíd fényed simogat,
Elviselni enged tenger kínokat,
Csak tengtem fekete szobámban eddig vakon,
Egy fehér villanás nem volt az ablakon,
Voltam átláthatatlan semmibe süllyedt csónak, 
Reszkető tenyerem nyújtva, hogy csillagport markoljak. 
Aztán csak... kiragyogott lágyan orcád,
Mit bánta már az átkozott sorsát,
De még halk sikoly szorongatta torkát:
„Jaj istenem!... Jaj istenem!... Csak le ne oltsák!”



HUMÁN DUMÁN TÚL

Clark a vörös lampasz -  en passe:
Valamint Louise Arbour:
„Csak az albuszok otthon legyenek,
A fajüldöző -  ahogy tud -  másszon ki a szarbul.” 
Vagy -  egye meg.



ÜZENET HÁGÁBÓL

Sziklakemény tény:
Most lettem háborús bűnös én,
Hisz itt -  mondották -  tízmillió vozsd lobog. 
Sötétség, üszők, romok,
Megannyi idegbeteg remeg,
Már csak az hiányzik, hogy le is köpjenek! 
Lehet, hogy mindenkit felmentenek,
De mit is lehet Európától várni,
Végül csak engemet fognak (Den)Haagni.
S mert tényleg ártatlan vagyok,
Rúgnak majd rajtam egy nagyot,
Csókolom ám kezöket hálával telten, 
M e g é r d e m e l t e m !
Járható, bár kissé rossz út,
Aki kéznél van, azon állnak bosszút, 
így hát,
-  s ezen a logikkán találj te rést -  
Ezer bűnös fusson inkább,
Mintsem egy ártatlan elkerülje a verést.



Nézd, már szaggatottan légzek,
Suhan felettünk a Végzet,
A Halál érint -  futtában most még —
Vágyat, reményt falhoz csapdosnék,
Irtózatos keserűség fojtogat,
Áldom-átkozom sorsomat,
Mert még vagyok — repesek,
De nem tudom — valamicskkét, vagy keveset? 
Gyűlölöm ezt a horror-mozit,
Bennem az élniakarás harangozik,
S körülem csak élettelenek és romok, 
Haldoklik május, tövig égnek a fáklya-liliomok.



Döbbenten állsz -  alig hiszed:
Az ég lovagjai bombázták a vizet,
A tóban krómozott kis szörnyeteg,
És romokban karéjban a környezet,
Az ember zöld szemébe kábán néz is,
A tó, a tó, az eleven poézis,
Már nem eleven, haldoklik a hal is, 
Egyezerkilencszáz kilencvenkilenc, Palics.



Vakulj, látó!
Hazudik mégis nékünk a NATO,
Hogy a lakost nem éri bánat,
S magyar földről, magyarra nem támad,
Nincs vizünk, setétben ülünk,
Varacskos disznó hasogatja fülünk,
Kórházak porban, fakunyhó tönkig,
S már a mentendő albán otthonát is döntik,
Most ábrándul ki, aki neked hisz, no!
S tűnődik: Vajh csak a gép varacskos disznó? 
Hallgattam, levegőt is alig vettem, mert elönt a bűz: 
JŐ A C C U S E!



„Mi az, amit megnyerünk:
A háború.
Mivel?
Mivel az igazság a fegyverünk...”
Játsszál a tűzzel, Sesely,
S álmodba nehogy magad alá peselj,
Hiszem, hogy ez a hipokrízis okozza holtom, 
Miért hapacsol igazságról, aki hazudik folyton? 
Ocsmány száj tépő, raccsoló gnóm,
Aus Cromoganon,
Ha az igazság győz, betelik sorsod,
Parolád a Hadészban hordod!
Ez a héja, az eszme handléja,
Én önfeledt kacajra akkor fakadok,
Ha meglátom pofáján a bazi lakatot.



AZ VESSE RÁM...

Midőn bemérnek pont a célkereszttel, 
Imádkozol, és szelet eresztel.



KOLDUSGOG

Ebben az eszeveszett hadban,
Lelkileg összesuvadtam
Régi magamnak bokájáig se érek,
De élek,
S nem tudom, megúszhatom-e épen, 
Senkitől semmit sem kérek, 
Bocsánatot, legfőképpen.



MAGAM ALATT

Most, hogy testközelben vesztünk,
Teljesen bele töredeztünk,
„Nyugtalan gondolat — hess te!l”
Megadón hajtod álomra fejed, este,
Ami meg van írva, az meg van írva, 
Összekuporodol, hogy beférhess egy kisebb sírba, 
S csak mély letargiám hozatja szóba:
Egy gyermek-koporsóba.
Kései századok!
Ha addig se ébredek, ne rázzatok,
Alszom tovább a másik oldalon,
Amúgy... nincs is mit mondanom.



VIOLA DA BAMBA

Mindig ketten rogyasztják rád a bajt:
Aki elrendel, s aki végrehajt.
Egyesült erővel rúgnak beléd,
Gazda és a cseléd,
De te csak játszod a szamarat,
Hogy melyiknek bocsáss meg hamarabb, 
Mondván: „Az isten bosszul”,
Az ilyentől leszek rosszul!
De hát hol a régi haragom ma már?... 
Üdvözli Önöket egy szamár.



KÖDBEN

Tétován visz a lábam,
Alig találom helyem a mában,
Együgyű melódiákat dúdolok:
„Holnap lesz holnap... Menni fog a dolog!” 
Körüliejthetném a fákat a kihalt utcán, 
Büszkén lihegve: „Ilyet is csak te tudsz ám!”
S akkor ott a félálmok mezején,
Szembejövök magammal -  én.
Igen, ki más lehet ez a ronda?
„Szia, Zombi!" — mondja..
Hát már homlokomra íródott jegyem?
És... mit válaszolhatok, hogy szellemes legyen?



HA HALLGATTÁL VOLNA, ÉDES..

Nem szállt ki fejőkből a gőz,
Némely agybeteg még mindig „győz”.
Most, hogy már a vezért is elfogta a reznek,
S aláírni kész bármit, amit elé tesznek,
A költő-lovagina szerint is Thermopyle lettünk, 
A gaz repülőhad itt hal meg felettünk,
Ezt morgom, miközben odvamban lapulok: 
„Látod tulok, ilyen csak itt van, sehol máshol. 
De ha te mondod, senkit sem lázit,
Azt hiszik, szemed káprázik,
A seggberúgástól.”



VESZETTEN

Hogy lesz ebből ima, hisz a fogam csikorog? 
Félsz ugye, fiú, hogy harsogva kacag ki korod, 
Hát makogjál büszke,
Vagy vessed írásod a tűzbe,
S az üszkősödő lapon, csak ennyi maradna: 
„Mindennapi bombánkat add ma.”
S hamuba vésve:
„Ne vígy minket a megértésbe!”



LATOLANDÓ

Békésnek látszik környezeted.
De lapulnak benne szörnyetegek,
Csak jelre várnak, hogy torkodnak essenek, 
Nem segítnek rajtunk az összes istenek,
Én nem is várok égi kegyelmet,
Az ember végül is: jön és elmegy,
Tán legszebb rímem bennem reked,
Nehéz túlélni a gazembereket,
Nem is vonzó...
Futunk egyet Spee dy Gonzó?



Mint fuldokló kapunk a békén,
Hogy fény csillant az alagút végén.
Elfeledni akarva az alarmot.
Mikor bégtünk mi is, mint a barmok,
Búj tünk a lyukba, szegletbe,
Derűlátást ab ovo(hely) elvetve.
Most, hogy itt a béke, ha annak lehet nevezni, 
Az utolsó hidakra pislog, és tanulok evezni.



KIBONTAKOZOM

Én is tűnődöm ezen:
Hogyan őrizzem meg józan eszem? 
Egyetlen „yes" több, mint tíz „no” 
Berúgok majd, mint egy disznó.



GEZIMESTÁN

Ezer seb egy helyett,
Meglőtték a rigómezei kegyhelyet, 
Athéné pajzsa, oda az égisz,
Vérzik a nemzeti büszkeség is. 
Hajad tépjed, melled verd-e,
Vagy csak sóhajtsad halkan: merde!



VÉRES CSILLAG

Szépen kezdte egykor a tusát,
Orvul ledöfte patrónusát,
Mint aki eleve erre edzett,
Szétverte az államot, népirtásba kezdett, 
Felváltott, leváltott: ötletben gazdag,
Rosszak után jöttek a még rosszabbak,
Csalt a választáson, a lakosok pénzét elorozta, 
(Teremtőm, mikor fordul már a kocka?! 
Nyakunkon meddig ül ez az átok?)
A polgár csak némán tátog.
Mi nyomor jöhet még, amit rához.
Ki senkihez nem mérhető, csak saját magához, 
S kívánsz ennél szebbet,
Gőgös, nyegle, mindenkit megvet,
Századokra szóljon dicső tette,
Az országot a lakatos-, fel ő meg leépítette.



Csók a mának! 
Ú j j á s z ü l e t ü n k !  
Kérem a pelenkámat!



OH TERMESZET!

S miközben bombától féltettelek portám, 
Nyakunkba szakadt a nyári orkán, 
Néhány szökött cserépnek hála,
Csurgott a plafonból az ég nyála,
Hogy az ember tökölődik, zagyvái,
De te Dicső, te is hülye vagy már?



DIKTÁTORSIRATÓ

Lehet, hogy rájövünk egy idő múlva:
H i á n y z o l  ne k ü n k ,  te b ü d ö s  dur va !



LEÉGETT A HUNYAI TEMPLOM

Téged arra tanítottak, hogy folyton lapulj, remegj, 
S most ki lészel téve annak,
Hogy a gondolatok vadul megrohannak,
Köztük is ámbár néma nem egy,
De ami a halántékon dobol,
Igen nyugtalanító és nagyon komoly:
Mire számíthat, a szegény pára?
Mit remélhet itt?
(Menj el!... Fuss, vagy hívjál taxit!)
Mert mire maradsz itt?
Hisz a jó isten még saját magára is haragszik.



Vijjog az álomtépő riadó,
Halálmadarak dübörögnek fent,
Eltörött a csend,
A félelem egészen elken,
Itt áll üresen -  és kiadó -  a lelkem,
Most kéne -  mert tán utolsó menet -  
Egy igazi véges-végrendelet,
Hogy az életem -  bár szerettem nagyon, 
Mindenestül reátok hagyom.
De hát mit kezdenétek véle?... Én se tudtam, 
Voltam a Nagy senki a sutban,
S bármilyen kívánatos megoldás a Vég is, 
Szeretném magam megtartani mégis, 
Mentség?... Mentség.
(De ugye nem szép.)



Két dolgot cselekedtem eddig nagyban: 
Fellázadtam és elhallgattam,
(Még mielőtt eltörik a korsóm)
Változtatni mit se tudtam a kurva sorson, 
Madár, amely sehová se költöz?
Nahát, verem a seggem a földhöz!
S még azt várják: zengjem hálával telten: 
„ M e g é r d e m e l t e  m!”
Tekintetem ugyan a szelíd őzé,
De dacom -  nem fejezik ki azok azt,
Hát: (így a mocsok!)
„Egy nagy... izét -  a szemetek közé; 
Aranyosok!”



REMÉNYTELENÜL

S sorsunk a katonák kezébe most már, 
Jobban tennéd, ha ágyba fosnál!
A diplomácia közelebb hozta a békét,
S íme bámuljuk a vezérkart és vidékét. 
Helyet!... Jönnek a tökfejek!
Ahogy a tábornok mindent bemért,
Egy lyukas gumit nem adnék életemért, 
Felforrt agyamban a víz, mi?
Hogy lehet valamit a hülyére bízni?
Eltolják -  száz a tízhez,
Trotty a markukba, és ne engedni őket vízhez! 
Az való nekik csupán: a parádés uniformis,
És szarv a homlokukra a Iá unicornis,
Lehet, hogy dühtől terülök el holtan,
Még jó, hogy finom voltam...



TREPCSA

írjad, Hága, a bullát,
A bányában nem ércet termelnek -  hullát, 
A háború mocska, föld alá hiába mosta, 
Felszínre tör a vérbe fojtott,
Tagadják vadul: sosem volt ott,
Halad az ősvadak nyomdokain,
Ne kérdezd tőle: „Hol van Ábel, Kain?” 
Hetyke válasz fülnek, szemnek,
„Hát őrizője vagyok én testvéremnek?”
Hát nem. Farkasa, Mylord,
Aki életet röhögve kiolt,
Elvágott torok, lőtt seb,
Ezért csak annyit vár. nevezzék hősnek, 
De te sírján ám nem gondolhatsz másra: 
„Itt van a kutya elásva!”



„Elmondhatom grátisz:
(Mindig ott vagyunk, ahol ütnek),
Mi nem csak a múltat s jövendőt bűnhődtük meg, 
De már a mát is.”



LECSENG

Minek nevezzem?... Fényes tettnek?
Ez már rekapituláció, mert kétszer lett meg,
Nem csókolta Múzsa, a Vasorrú Bába,
Mehetsz Vezér vígan a gumifalú szobába,
S vidd magaddal kiket igriced hősnek, hazafinak mondot 
A többi bolondot.



PETŐFI UNOKÁJA VAGYOK ÉN

„Falu végén kurta kocsma,”
Ottan jó nagy lett a „loccs!” ma,
Felhő szakad, a szél őrjöng,
Jut eszembe: csodás költőnk,
S nem csak víz-ár, ezüst madár, 
„Megint jönnek, szotyogtatnak,
Csak úgy reng belé az ablak”, 
„Kocsmárosné, arany virág”,
Engem a düh egész kirág,
Torkomra forrt ez az ének,
„Véget vetek a zenének”.

Mit kell még hajlott hátamon vinnem? 
Hazamennék, de a haza elment innen.



REKVIEM AZ ÁRTATLANOKÉRT

Aki most hal meg, majdnem menekül,
A tárgyaló urak szórakoznak remekül, 
Megérhette volna ezt a napot -  a mait,
De az éjjel feldobta tappancsait,
Az ember nem nyom a latban,
Egyik pillanatban matt van,
S hirtelen aláfirkantják, amin tököltek,
Ugyebár nem számít, meg nem ők dögöltek. 
Agyam forró gőz elönti,
És Ő sem segít (a fönti),
Feladom tudatom, ezt a ledőlt várat,
Sírnék, de két szemem rég kiszáradt,
Az átok csak írott malasztnak elég,
És olyan, mintha acéltoronyra szellentenék.

Jaj, az én életem is egyre sebesebben üget, 
Pedig látni szeretném szememmel bűhődésüket



Ez csak fokoz gyászos kedvet:
Koporsóval üzérkednek,
Egy százas szebben beszél -  mi??
A halálból is meg lehet élni,
Korholó szó nem fed öt,
„Végy rajta, testvér, szemfedöt!” 
Kripta-pénz ravataloból?
Szégyelld magad, hulla, ha garasoskodol!



A NULLADIK NAP

Az ég, már nem fontos, kék-e,
Nyakunkba szakadt a béke,
A nép, a büszke, gőgös,
Utcára tódul, önfeledten lődöz,
De hisz még annyi baj van,
Nem lehetne, uraim, halkan?
Szép és elég, bunkónak ne légy 
Azabbnál ami
Inkább egy nagyot a nadrágba pukkintani, 
És -  ez fájni fog, ahogy ismérem! -  
Dolgozni kell majd testvérem,
Ugyan már fáraszt, de tudom a választ: 
„Ha a Munka Tündére személyesen ő jön, 
Odaadom pisztolyom -  inkább lőjön!”



MESÉS

Hogy az ábrázatot mentsék,
Feltámadott az „übermensch”-ség,
A büszkeséget nem vetik sutba,
„Győztünk!” -  kiáltják. (Igaz, futva)

Jó a mellébeszélő a háznál.
Letagadva köd, békanyál, hínár,
Jobbak vagyunk másnál,
Itt egy bolond tízmilliót csinál.

Aludj Csipkerózsika-állam, eljő a perced, 
Érkezik majd a csókos herceg,
Valóság lesz, valós, a vágyból,
Frissen pattansz ki az ágyból.

Muzsika, tánc tölti be a lankát, mezőt.
De lehet, hogy a pók addigra már beszőtt,
S a herceg körültekint a penészen révedten, 
„Bocsánat!” -  mondja... -  „Tévedtem...”



A NEHEZ NEHEZÍTVE

Lassan behorpad gerincem,
Most tudom, mi a béke, hogy nincsen, 
Magamban forralom titkom:
Ha kopog a sors, nem leszek itthon, 
Bujdosom előle, kerülöm nagy ívben,
Több nyűg már ne legyen ebben a szívben, 
Csak egy kis pisla mécs ég benn,
S tudom: nincs több hely az égben,
Azt mondom én, s azt mondja népem:? 
Pokol?... Onnan jövünk éppen!



ÉDES KESELYŰ

íme itt a végszó vándor:
A főröfögő kilép — nem lép ki a kormányból, 
Mit akar, úgy tűnik, nem tudja ő se,
A Rozsdás Kiskanál Hőse,
De biztos nagyon fog fájni,
Hogy nem tudja véle szemünket vájni,
Ezt a háborús vétkest, ezt a szemetet,
Örökké szagolnod kell teneked?!
Csak álom, hiába várom, nem lesz béke itt, 
Míg szét nem rúgják a gyökeit,
S mindegy mentve a belbecset és külső mázat, 
Utána fertőtlenítni az országházat,
Meg a felirat a kapun (hisz még olyan beteg): 
M O C S K O K ,  K Í M É L J E T E K !



REKAPITULÁCIÓ

Méghogy nyelvem öltsem? Hallgatok bölcsen, 
Győztünk takarodva és romadőlten,
Sortűzzel ünnepel a boldog,
A dicsőségen úgyszólván nem lát foltot,
Nem találván mentségül ma mást,
Felfogni így is lehet a blamázst,
De mit várnak tőlem, egy Júdástól,
A szívem fáj (és a seggem) a rúgástól.



DRÁGA NYALÓKÁIM

Kiszárad gégéd, felforr az eszed,
Mindjárt robbansz retteneteset, 
így csipog egy rózsaszínkeverő hólyag, 
„Rezsim firkásza, beh jó vagy!
Mi több: csodálni való,
És Tróját bevenni tökéletes faló.”
Én is azt mondom: ha belőlük több talál 
jönni,
Azt is mind ki kell tömni!



PAMLAGON

Pattan, úgy feszül az ideg,
Kell a lélekandalító mindenkinek,
Mielőtt az setét árnyakkal megtol,
Hát ne félj, édes, az őrülettől,
Majd tündéri megnyugvást okoz,
Aki a tudatodban bársony újjal motoz,
Az ember eddig túlélt minden attakot,
Össze kell csak kötni a szakadt madzagot, 
„Gyógyulok!” -  kiáltja, vigyorog, füle is szétáll, 
Miközben a plafonon sétál 
Kezdek már feledni én is lassan,
Nem kell pirula, hogy az éjt átalhassam, 
Lelkiismeretem tiszta,
Hasta la vista!
S ha új nemzetmentő mutatkozik a sorban? 
Megrázom fejem... „Köszönöm! Őrült már voltam!”



SZÁZ SZÁL GYERTYA CSONKIG

Minden régi baljós emlék éled föl,
Pedig a haláltól sem féltünk már,
Csak az élettől.
Zaklatott minden perced,
A sors minket lefegyverzett,
Legyüretel, kioltódsz te szépen,
Hisz ott a gyilok a gonoszok kezében,
A puszta létért imádkozni, az zárat megnyit? 
De könyörögjek azért, ami nem ér semmit! 
Hátában kullogok a ködbe menetelő seregnek, 
Miközben a napok könyörtelenül peregnek, 
Jaj, hogy elfáradtam, míg megérkeztem a mába, 
A kérdés ez itt:
Hiába éltem -  nem éltem hiába?
Siker ez balga, vagy szarból szarba?
És slussz?!... Folytatás következik?
Van örök harmónia túl az özönön?...
Nem kérek, köszönöm.



REMÉNY

Levágom tőből,
Elegem van már a jövőből!



ZÁRÓJELENTÉS

És?!





LEVELEK HONOLULUBA









Szeretnétek tudni, mi folyik itt?
A Duna, Tisza, Dráva, Száva...
Más nem.
Az élet csupán csörgedezik.
Amúgy komoly hibemációra van kilátás a télen, de 

az áramszünet miatt nem fog látszani a setétben.
Ami a gazdaságot illeti: sikerült végre elmozdulni az 

utolsó előtti helyről.
Az utolsóra.
Befektetés sajnos alig van... Na jó!... A korházba. De 

oda lepedőt kell vinned magaddal, orvosságot, sebészt 
és lelkészt utolsó kenet céljából).

Vigyázó szemünket az ellenzékre vetjük.
Marakodnak már, pedig be se jutottak még az 

(elnök) döntőbe.
Aszondom, le kéne vágni a Farkas (Vük D.) farkát. 

(Egy darabig együtt üvöltött a hatalommal, de kivágták, 
mint a teknyőt... Most magában ugatgat)

Ügyvivő kormány készül átvenni a hatalmat, de 
ismeritek a textet: elvitték Ciprusra a stexet.

A Duna csak keresztbe hajózható.
Az utolsó, ocsmány és ronda Nyugattól várjuk a 

megoldást.
A kisebbség sorsa: vagy jobbra fordul.
(Vagy felfordul őkelme).
Világos, hogy sötéten látok

ATYÁD



El sem tudod képzelni, mi okkupái ebben a kutya 
kánikulában - a srégvizavé szomszédon kivúl.aki gon
dozott pázsitomon parkol közúti cirkálójával.

Egy elbitangolt és egy visszaballangó cár.
Az egyik a rigómezei főváros főteréről tűnt el, ahol 

hivatalból szobrozott.
Pontosabban, el sem tűnt, csupán az alapról tasszin- 

tották le a szkifik. (szkipetár ifik)
Lázár cárról van szó, a Milicia (Milica?) 
férjéről. Ő ugyan csak kenéz volt (elöljáró, vagy mi a 

penész) a mondákban tevődött meg csaszinak.
Nekem visszataszító az efféle taszító tevékenység, 

kő- és bronzgyilkosság hát megelégedéssel nyugtáz
tam, hogy Lázó bácsi másnap ott ékeskedett ismét a 
helyén. (Visszarakták a fórban levő Kforék.)

Harmadnap azonban megint csak hült helyét 
csodálhatták a kósza koszovóiak. (Ezúttal változatosság 
kedvéért a KÁMFOR-ék tüntették el, nehogy a sipisták 
(sipi eszmék hordozói) lovasítsák meg. Most a talapzat
ra felirat készül mozireklám stílben:

„JÖN!,„JÖN!.„LEGKÖZELEBB ITT!”
A másik cár a Jován Csemi. (Fekete csík volt a 

hasán,azért.)
Ő, mint mondtam, ismét a szabadkai főtéren hófe- 

hérkézik a Iá alabástrom.
Negyvenegyben lecsapták a fejét,és ott ácsorgott a 

múzeum udvarán, a kitömött elefántfej mellett, de 
most a szent szivacsok... szavicsok... öpfl

Szent Száva késes...thá!...kései utódai megfejeltet- 
ték, és ünnepélyesen leplezték le, azért, hogy kirabolta



a főuracsokat, hiszen a szegényeknek is adogatott 
belőle (vagyis: fosztogatott és osztogatott).

A viták szerint édes kis provokációnak szánták. 
Azóta elültek. Senki sem törődik már vele, csak én meg 
a galambok.

Imádom, és le van szarva. ATYÁD
(Már úgy értem a szobor)



Azt hallottad-e, hogy az új rigómezei csata hőseit - 
köztük egy tüzről(meg) pattant originál háborús hőst is 
a Legfelsőbb Hadúr (maga is H. B.) vitézségi éremmel 
tüntette ki az elszenvedett győzelemért?

Felemelő ugyebár?
Csakhogy az érmek nem valósultak meg olyan ripsz- 

ropsz, mint a hálaötlet, úgyhogy az átadás pillana
tában még csak rajzformán voltak meg.

Mit adott át hát Őjelessége?
Hát mit tudom én!
Én nem voltam ott a jeles aktuson, s ha ott vagyok 

is, háttal állok, nehogy elröhögjem magam.
Aztán meg igen gyászosan viselkedtem csataidőben. 

Fejemre húztam a takarót kocsonyásodva a raketták 
ropogásakor. Errefele ugyan nem olyan sok volt meg 
lehetett számolni a pukkanásokat (nem a takaró alatt).

Egyszóval: nem nyertem meg semmit.
Azt sem tudom a többiek mit?
A győzelmet, amelyet oly ékes szavakkal ecsetelt az 

Őfő. Úgy látszik, átaludtam.
Azon tűnődöm azonban, mit szólna az ellentáborban 

a Dzdimi Simi, ha a Kongresszusban egy érdemkeresztet 
pingálnának a zakójára,vagy skicceket mesélnének neki.

Külön édessége az esetnek, hogy a Diadalmas ármá- 
da még nincs kifizetve. Hat hónapos részletekben óhajt
ják törleszteni az elmaradt zsoldokat.

így több helyen az ifjú veteránok éhségsztrájkba 
kezdtek.

Hát, az ellátmány ismeretében, ez m e n n i  f og !
Mi itthon elég tűrhető passzban vagyunk kajailag.
És a füge is érik.
Mutassam? A k  ̂ATYAD



Van új a nap alatt!
Jelesül:
A szövetségi kormány.
Hol új ez? -  kérdezhetnéd.
Hát a benne levő ruskóra gondolok. (Idúlt BAL, a 

Rozsdás Kiskanálkáék a cocik mellett.)
Újfent kiviláglik Imádottunk zsenialitása: finggal 

igenis lehet piros tojást festeni.
Csak nem tartom a büdösül nagypofájú Vajdát is 

annak?
Csak annak tartom!
Elveszett Knin, Brcskó, Rigómező...(Na jó: alig van.) 

Montenegróba sem teheti be a lábát, mert radikális 
létére úgy rúgják tövön,hogy elszáll Zimonyig.

Szabadkán azzal dicsekedett a minap, hogy alelnök- 
lődése alatt semminek sem ment fel az ára, s már más
nap emelték az áram, a marci (merci!) a gőz-gáz a tü- 
csök-bogár, de még a kurvák tarifáját is.

És a BAL-fazon?
Mit keres egyáltalán a közéletben, hisz a Nagysága 

Párt a néptől annyi szavazatot sem kapott, amivel a par
lament lépcsején elüldöglődhetne.

De a legédesebb maga a mandátor, akinek nincs is 
mandátuma, mert otthon jól a seggire húztak a Negróék, 
és csak a Nagy Izének köszönheti, hogy kiemelődött a 
trutymóból miniszterelnöknek.

így akar bevezetni reformokat, újjáépíteni egy Menő 
Manó? (Istenem, csak már menne!)

Részéről az öntelt mosoly:
-  Mért ne?...A piros tojásnál bevált.



A naggyülés transzparensein ez állt: „ T i z e n ö t  
n a p  h a l a d é k ! "  (mennyivel tündibb ez, mint a: 
„Söprés rohadékok!”)

Merül ám fel: mi lesz ha nem, ha audio botjukat 
sem mozdítják? („a ti anyátokat!”)

Ha nem - nem.
Mert érzésem szerint a Nagyúr nem fogja elkapkod

ni a sayonáráját, hiába hangzik el majd minden este, 
majd minden téren: „Szálljon arra kolera és pestis, aki 
a pofáját idedugni rest is!”

Menni?...Oh nem...Ő nem...Hiszen égető szüksége 
van neki saját magára. „Hogy képzelitek ezt? ...Krach 
nélkülem?...Hát eddig ki rohasztott legjobban? Még 
balfogásai elismerése mellett sem óhajt más posztra 
távozni, annyi itt még a rohasztanivaló.

Véleményem hát,gyermekem, a hősies utcai gágározá- 
sokról a tizenötezer zsaru fenyegető árnyékában?... 
Fog ez menni?

Nem, nem fog ez menni.
„Tudunk mi másképpen is!” -  üzeni a vezérszónok.
Igen ám, Apuska, mi akarunk lőni, de náluk a puska.
Almomban sem tudnám megmondani, mekkora lesz 

a pukkanás, ha definitíve mellünknek szegeződik a 
kérdés: e h e n halunk meg, vagy é h e n ?

Illetve...tippem az van. (De remélem nem jön be.)
Szerinted tizenöt nap sok, vagy kevés?
Szerintem pont annyi.
Az idő, igaz, a Nagyvezírnek dolgozik.
Remélem rosszul.



Kimásztunk az aukakéból.
Neked nem kell mondanom: polinézül: augusztus.
Nos, örömmel tudatom veled: nagy előrehaladás 

várható hátramenésben.
Az áramot a postás hozza, az elmaradott nyugdíjak 

fejében, bonok formájában.
Mitől szép ez?
Attól, hogy az elektromókusok szerint az eltrafált 

trafókból kifolyólag nem áramlik kilowatt.
Akit ráz, ráz, akit nem - sinbuszra ül.
És én még avanszot is befizettem a kérdéses villa

mosságra, (kúdus a kúdusnak).
Mit is akartam mondani?
Ah bon!...A bón.
Benzinben már volt. Ótósok kaptak is rá lófittyet a 

pumpán. (Vidám fickók ezek, folyton szemközt 
kacagják Bóniékat.)

Ez a papirusz ugyebár csalódásnak nagy, retyópa- 
pímak kicsi.

Mikor az államnak nincs valamije, bonokat bocsát 
ki rá magából. Most áram-bón, majd bonbon, végül egy 
barack a fejünkre.

Ugyanott vagyunk, ha mindjárt barackkal kezdi.
Mi az, amit még nem értem meg ebben a rendszerben?
Azt hogy betart valamit (Azonkívül, hogy nekünk betart
„Akarsz háborút?" „Kössz -  nem!”... „Nesze kis moho!”
„Bombát a fejedre?”...„Jaj ne!”... „Na bumm!”
Hát a sötétség hogy tetszik?...Nézd a bonodat 

gyertyafénynél!...A reményt oltsd el, hogy ne fogyjon!
Az sem biztos, hogy ha rajtuk múlik jövőre is lesz 

aukaké. (Esetleg „au" nélkül.)



Akadém Nagyasszonyunk, Mirácska, írásmüvésze- 
tének gyöngyszeme (egy tolsztoikus sem mondhatta volna 
szebben): „Hajnali ébredés előtt jönnek a legsötétebb álmok."

Gyönyörű!...De Hol itt a hajnal?
Csak a józan eszelősök látják. A BALok szine-virága. 

Egyesült és egyesületlenek.
Én csak tapogatom, mint a vak a Hajnalkát.
Virradatról beszelni ekkora setétsé^en ugyanis brutalitás.
Márpedig ez a cuki kukorékolás azt hivatott sugallni, 

hogy nemsokára kipattan a kis csípánk, s kiderül, hogy a 
NATO csak rossz álom volt, mípedig: irány az újjászületés, 
via gazdasági deform. (Ők a vicc kévéért reformnak nevezik.)

A rossz álmunk azonban, Drága -  haj ni ide, vagy 
oda -, nemhogy fogy, de szaporodik.

Jövőnk záloga, az új szövetségi kormány, olyan 
obszkurrus társaság, amilyen még nem ülésezett egy 
rakáson, élén a kabinettfőnökkel, aki tövig illegitim, mert 
a bázisban akkorát nyekkent otthon a választásokon, 
hogy elrepedt a gatyója.

Benne még három zabipárt: a szocik, a radik és az 
eb. (egyesült bal) azaz a nagy csórók. (Nem szegények, 
hanem lopnak. A három együtt az ú.n. lopik-kultúra.)

Mit üzenek ezeknek az Arkán-angyaloknak
N e k e m  ne  t r o m b i t á l j a n a k !
Különben is háton szoktam feküdni.
Szerencsére rigók dalolnak napkeltekor:
„KÓRSÁG, DE LESZ ITT ORSZÁG"...„FEL-FEL, TI 

RABJAI A HÖLGYNEK!” (és apucikájának).
Aszondom: Tiszta vizet a pofámba!
Amúgy, mindegy, hogy mit hiszek, úgysem igaz.



okt. 1.

Kicsibb köztársasági Big Bossunk -  hál’ istennek - 
magas kitüntetést kapott vidéken.

Abban a városban méghozzá, amely a legtöbb bom
bát kapta, és az egy hasra eső éhezők száma eléri 
a...Nem! Jóval több!

Ami azonban felemel (és úgy is maradok): a pofa-la 
(díszoklevél) mellé egy százezrest mellékeltek.

Akkora pénzünk nincs is, csak a szürke százas úgy
hogy egy koffer bankóval térhetett meg főúri rezigná- 
ciójába... Pardon!... rezidenciáj ába.

Lehet, hogy ő hozta, hogy adják oda neki, mert a disz- 
difló píz nélkül olyan, mint a csurgatás szellentés nélkül.

Ha ugyan csekket nem adtak, amit kötve hiszek, 
hogy elfogadná ilyen meztelen segélyű népektől.

Van pofám a szemére hányni, hogy alamizsnát fogad 
el kúdúsoktól?

Hol alamizsna a százezer?
Annyival már lehet rendelni a legfényesebb fővárosi 

bárban egy gépfegyversortüzet bármelyik felebarátunk 
hátába éjfélkor.

így távozott a (jól) élők sorából a volt zsaruminiszter, 
s eddig mit sem prezentáltak a gyilkos haja szálának 
meggörbülése terén (fáradoznak, igen... Hegynek fel 
még lihegnek is olykor.)

Ezt a kabinett...izét, azért is szeretem, mert al-Jani 
létére ő szereli ki a főpufi mondandóját a környéken, és 
állandóan ollóval futkároz szalagmetszőben új létesít
ményekhez. (Olykor többször is ugyanoda.)

Irigylem az enorm stekszet?
Azt nem annyira, mint a pofaláját.
Itt nálunk egy guriga tojlett péjpör több, mint...
Hogyisne!...Az tegnap volt.



Legdicsőbb városunkban -  itt született Zseniális 
Hadvezérünk, aki már több csatát elvesztett, mint 
amiben részt vett -  elloptak egy klozettcsészét.

Megindító hír (megyek is a klotyóra, megnézem: a 
miénk megvan-e még).

Ilyet az ember csak akkor lop ugyanis, ha nagyon 
muszáj.

El tudom képzelni a szerencsétlen klótlanított 
megdöbbenését, amint a perc töredéke választja el a 
csúf katasztrófától, kirohanva a latrina magicara le 
akar tottyanni, s azt látja: a bársonyülőkés átalakult 
csucsorgóvá (az az egy kerek lyukba kell bele találni).

Ijedtében, tetszel tudni mit csinált?
Magát össze.
Nem kell ekkora feneket keríteni a dolognak (hát mek

kora legyen) mondhatnák, akiknek a lehúzó foggantyúja 
sem maradt még a kezükben. Kimegy a kertbe és ... glória!

Igen ám de egy pontháznál pont ezt nem lehet. 
Akkora hely sincs ehhez, amelyen egy palota-pincsi fél
rét görnyedhet. (Nem beszélve arról, hogy rohangászó 
biciklik belényomnák a kákába.)

Hát igen, igenis együttérzek vele.
Nyilvánítani kéne aszondom a részvétet.
Bezzeg amikor a Fentemlített(selem perzsánk, akit 

évente vernek) valami új nagy kakit kreál, kapja a 
dísztáviratok özönét: „VELED VAGYUNK!”

Mért mit kellene üzenni?
Az igazat :
„BENNE VAGYUNK!”



Szocialista rohamosztag, a harisnyafejűek, csákány
nyal és doronggal törtek fel az ellenzéki lapok ajtajait.

Tettük megokolása kissé bizarrá sikeredett
„Ezek agresszorok!” -  mondották.
Akik vasbunkóval és krampáccsal vernek és 

hadonásznak, és terrorista fekete kámzsájuk van, 
viselkedési formát, ne oktassanak mert az övék nem 
egészen enyhén trágyaszagú.

Mindenesetre büszkén hirdethetik:
„A dolgozó maffiát szolgáljuk!”
Dolgozó népet ugyebár nem írhattak, mert a zöm 

nem dolgozik, éli boldog kényszerszabadságát.
Miből?
Téli sportbői: síből. (Uff!...hát nem perturbálódtak 

az ékezetek!)
Azt is olvastam egy helyütt: buszon és villamoson 

egy zsebre két tolvaj esik.
Kékkabátosok könnygázt is bocsátottak a tüntetőkre.
Azt üvöltözte -  mondják -  az egyik plexipofájú elő- 

vicsorgó:
„Akit már földhöz csaptatok,ne rugdossátok többet, 

mert akkor a begyűjtő kocsiban unatkozni fogtok!”
Üdv az erőszakmenteseknek!
Őket a Nagy Békegalamb tojta.
Hát a dolgok sehogy sem mennek, de tojni azt tud 

büdösül.



Menekültügyi miniszterasszonyunk, a Buba, vala
hol Lapusnyevácott levágott egy szpiccset, ahol is azt 
mondotta:

„Az amerikaiaknak vérében van az embervadászat!”
Túl sok neocowboy filmet néz a kedves, vagy a par

tizánfilmek már puffasztják.
Azt kérdezném a Bundáskától abban jár tüntetni a 

többi muffocskával):
„Hát kiskegyed nem vadászta le az univerzum 

egyetlen „becsületes” sipijét?”
Tűnődöm: nem nemzeti feladat lehetett-e, vagy mi a 

pártfene, mert az úriember igen hamar elpatkolt. (Még 
jól le sem vetette a bundáját - mondanák egyesek.)

Fogalmazzunk így: beledöglőtt a fiú a boldogságba.
Isten ments, hogy arra gondoljak, miszerint a drága 

maga a Fekete Pók, aki kiadós nász után megeszi a hímet
Azt tudom szeretni benne, hogy perdül-fordul -  nyi

latkozik.
S milyen mélyen szánt!
A rigolírozó eke, mellette egy körömpucoló.
Hacsak lehet, meghallgatom... az előzetest, s ha 

bemondják, hogy lesz -  oltom el a készüléket.
Pedig lelkesülhetnék tőle.
Ő direkte a barrikádokon született.
Egy kicsit még füstös is.
Gondolom a lőportól.



S most azon mélázom, mely mimózalelkü férfiak is 
ülnek a (félre)vezetőségünkben.

Eme al- és főelnökféleségek -  annyi van belőlük, 
mint égen a csillár -  hihetetlenül sértődősek.

Ki nem nézné az ember belőlek, hisz mikor locsogá
sukat hallgatod, úgy tűnik, vastag bőr van a pofáju
kon, a lórúgás is kevés lenne oda.

Ám a legkisebb inszinuációért is perelnek, s 
bánatukkal hova a bánatba szaladnak?

A korrumpáltak fellegvárába.
Ugye, tetszel sejteni mi az?
Igen. A mélyen tisztelt Kihágási.
Az igazságra hamisan felesküdött urak aztán azon

nal nekilátnak pénzt lemarni rólad.
Ezeket a jogügyi maffiózókat maga a Büszke Sas és 

neje tojta.
Igazságügyminiszterestül.
Itt lenne az ideje, hogy valaki repülni tanítsa őket, a 

dögevőket.
Fészekből a fészkesbe.
Itt nem a sok lúd,hanem a sok disznó győz.
ítéletnap non-stop.
A sajtó több zsebből vérzik.
Mindent tudnak igazságfosztóink, amit a janicsárok 

tudtak.
Csak jobban.
A mi Iusticia szobrunknak nemcsak a szeme van 

bekötve, hanem a szája is.
Hogy ne pofázzon.
Ez van. (DE MEDDIG?!) ATvAn



Nem kellene-é -  tűnődöm -  lekötni magam a 
székhez az olvasóteremben?

Amit a hazai rezsimlapokban olvasok, jön, hogy 
rohanjak le a palota lépcsején röhögve.

Csak az aluljárón túl csituljak némelyest, s 
megtúrülközzem, mert összekönnyeztem magam a 
„hahá!”-tól.

Nem mindig volt ez így.
Ókor a dühtől reszkettem, mint egy Parkinson-kóros.
Most már látom: ezek a firkászok olyan csalafinta 

gazemberek, nem lehet rájuk huzamosabb ideig okád
ni. (A reggelit meg sajnálom.)

Olvasgathatom hát otrombaságaikat, és a legsze- 
menszedettebbeket le is jegyzem.

Az utókornak.
„Nézzétek, hüllők, ezektől a gerinctelenektől szár

maztok!”
Ha ugyan lesz itt utókor.
Ezek a homo defectusok most rúgják szét a balkáni 

civilizáció alapjait.
Relax!
Nehogy mán odalegyek!
Az imént olvastam egy Borba nevű lapban:
„Humanizmusból letettük a vizsgát!”
Hová ? !



Pang a szeksz is.
Az általános nyomorban az Állj fel torony igencsak 

lekonyul.
Repedtebb sarkú démonoknál részletre is kapni 

mámort.
„Éljen a kamatmentes kamaty!” mondaná az ideigle

nesen (öt éve) szabadságon levő dolgozó, aki zanzásí- 
tott járandóságából aligha tudná aktivizálni be tévő 
falatkáját.

Közben már a szlogen is módosult:
„EGYET FIZET -  KETTŐT KAP!”
Szegény kis céda most azon morfondírozik:
„Hol látok én itt egyáltalán hitelképes dugót?”
Hát kis muff, csak annyit mondhatok: „Uff!”
Jobb kapualjakban ki lesz írva:
„ÜZLETSZERŰ KÉJELGÉS CSAK KÉT KEZES 

FELMUTATÁSÁVAL!”
Az önfeláldozó barátnak aztán bujkálnia kell a stri

ci elől, ha az esedékes ráta fizetésében fennakadás 
támad.

Levágják a fütyijét, és eladják csevapnak.
Szegény kis rökaméliás hölgy!
Meg nem állom, hogy könnyet ne ejtsek érted. 

(Érted?)
„Nono! -  jegyeznéd meg fiókám -  Úgy tudom, 

rengeteg ott a kurva, aki kurva jól él.”
Hagyjuk ezt most.
Nincs kedvem politizálni.



Dodóka, a csodapubi ír, rajzol, számol.
Ha hinni lehet a hímek, kétéves korában már a 

POLITIKÁT olvasta.
Márpedig hinni lehet, mint mindenben, amit az álla

mi lapok terjesztenek.
A POLITIKA nevezetű... izé... olvasása már csak 

azért is hihető egy pelenkovác részéről, mert nemigen 
haladja meg egy csecsszopó értelmi színvonalát.

A korszerű újságírásból semmit sem tudtak, de 
azóta sokat felejtettek.

Aki abban hadovázik, bátor élnyaló, jószerivel egy 
egész nemzetet hülyének néz.

Nehéz elhinni, hogy Dodóka magától kapott rá.
Dühödt szüleje így ripakodhatott rá:
„Megint belerottyintottál a pelusba, azonnal neki

fogsz olvasni a POLITIKÁT, a Tanjug úristenit!”
Ami eleivel büntetésnek tűnt, későbbb szórakozássá 

vált. S már kétéves korában, ha vezércikket olvasott, 
túlhahotálta a kacagó gerlét.

így ugyebár érthető.
De Apuka mért olvassa?
Ő is bekakált?
Nem, dehogy.
Krónikus székrekedése van (mint vezérünknek, aki 

ott rekedt az elnöki székben.
De ha nem kétéves korában kezdte apu, hogy 

hülyült meg ennyire?
így született.



Nos, az uralkodó bandérium tegnapelőtt kinyújtotta 
karmait a Magyar Szó felé.

Az igazgatói bizottságba csupa balfaszéinál! került.
„Saját szemétdombjukon ugyan azt csinálnak, amit 

akarnak” -  mondaná a (kaja helyettjkompromisszumot 
zabáló.

Most már majd minden vajdasági főlapba szarni jár 
csak a lélek.

Az újságok, amelyeket efféle urak szerkesztenek, 
fényévnyire vannak a békaseggtől.

A tartományi Fő végtelenül bájos pimaszsággal mon
dotta az egybegyűlteknek:

„Nem fogunk olyan lapot finanszírozni, amelyet egy 
idegen párt használ gátlástalanul. (Nekik az itteni ma
gyar párt idegen!)

Az új évezred legnagyobb blöffje ez az orcátlan lo
csogás, ez a finanszírozásról való fecsegés.

Fizetetten számlák, elmaradt bérek.
Elsején nem a postás kopogott, hanem a szemem.
Mi jut eszembe róla?
A cigány.
A kormos kis meztelen purdé -  derekára mutatva, az 

egy szál cukorspárgára megkérdezték:
„Ez a komplett ruhatára?
A válasz ez volt:
Nem keicsókolom, van egy ünnepi spárgája is.”
Hát most, ugye, kezet kéne csókolni valakinek?
Oké, csak mossanak előbb kezet.



A TANÚ nevű lap álítja:
„Árkán él, hasonmását lőtték le!”
Honnan tudják?
Beszéltek a halottal?
Az élő egyelőre nem nyilatkozik.
Elképzelhető bezzeg, hogy itt a „jeles” férfiak két 

példányban szaladgálnak.
Talán Sesely nem, mert hozzá hasonló ronda alak 

nincs a világon.
A: „Nevét-A-Szádra-Ne-Vedd”-ről meg azt terjeszti a 

gaz nyugati sajtó, hogy ki sem mozdul a likából, és ved
lik... Helyesbbítek: vedel.

De ki mondja akkor azokat a zseniális szpicseket?
A legutóbbit, amelyben azt állítja, hogy kiirtotta az 

ellenzéket, mint igaz tisztelőnek, meg kellett volna köny- 
nyeznem, de már minden csepp elment röhögésre, 
mert a kormányfő a jövőfestésben vázolta a tízezer dol
lár jövedelmet fejenként még ebben az évszázadban 
(ezredben) plusz össze is pisáltam magam, pedig nem 
vettem be vízhajtót.

Hogy is van ez?
Hátha ez a TANÚ -  hamis TANÚ?
Árkán él?
Megöl a kétség!
Kiássuk?
Hogyisne! Örülök, hogy elkapartuk.
Büdös is már.
Vagy még.



Boldogan közölték az ellenzéki lapok, hogy a pil
lanatnyilag halhatatlan törzsfőnök az összpárti csúcs
szavazáson ötszáz vokssal alulmúlta önmagát (ezek a 
liliomfik ugyanis 105, usque 110 százalékot- kapják a 
megkaphatóból.

Megkapó ugyebár?
Egyenesednek fel a gumigerincűek?
Kezdődik a vég a balkáni Kurd(meg)isztánban?
Nos a nagyságos nyavalyát, úgymint frászt!
A helyzet az,hogy két Milosevics (vagy ha úgy tetszik 

Milosevics-duett) van a Központi Bizottságban.
Két dudvás egy csergában? Hogy lehet az?
Egy valódi lúmen géniuszque nem tűrné ezt meg. 

Milosevicsnak úgy kéne fenéken rúgnia Milosevicsot 
hogy a kondenzcsík még két hét múlva is ott tekeregne 
a szkustpina...phú!...kúrva nehéz kiejteni...szkupstina 
kul.. .kul.. .kuloárján.

Lehetséges, hogy a Főuhh jelszava: „Utánam is 
én!”??

Nem. Nem lehetséges. Ez a kifejezés ugyanis nem 
fing...khm fungál a tudatában.

Utána legfeljebb az özönvíz.
Vagy hasonló jó.
Tevékenység ez, avagy művészet.
Nos, én úgy gondolom: nagyon is Á R T !

ATYÁD



Azt mondják, akik a többi hülyeséget is:
„A nemzeti egységkormány fog kivezetni bennünket 

a válságból.”
Nemzeti egység? -  mindjárt pukkanok (odalent).
Ha egyedül van itt az ember, az is minimum kettő. 

(Lásd: tudathasadás.)
Most már tucatnyi ellenzéki párt van.
Egyik szarabb, mint a másik.
Még abban sem tudnak megegyezni, mikor men

jenek ki a szoborhoz üvöltözni.
Amióta fokozták tevékenységüket, nem kifelé, 

hanem befelé haladunk a krízisbe.
Netán rá akarnak ijeszteni a félmillió zsernyákra, 

meg a nemzetbiztonság se tétben bujkáló daliáira?
Börkh!
Ha ezek nem lőnék időnként saját magukat, az 

elhullás negatív nulla lenne.
Mondanám, hogy ne röhögtessenek, úgyse sikerül.
Vagy sárga röhej lenne -  epekacaj -, ahogy a fran

ciák mondják.
Hát hogyne, mikor látom,hogy a szél ellen pisálók 

többet törődnek a Rigómezővel, mint saját rongyicsek, 
zanzásított köztársaságukkal.

Lelombozod tam?
Ki se hajtottam.



Sajnos ezen a héten nem írhatok vajmi sokat a 
bűbájos hazai disznóságokról, mert a radik és többi 
maradik nem követtek el semmi jelesebb gazemberséget.

Hacsak...
Hacsak az ellenzéki lapok legjeleseiből kitaposott 

milliókat nem tekintem annak.
Meg a montenegrói reptér vitézi összemászkálását 

vagy az albán költőnő becsukását tizenkét esztendőre.
És hát mondjam azt, hogy a bírák -  az alkotmá

nyitól a szabálysértésig - mocskok, koruptak?
Hogyisne! Az legalább hárommillió!
Különben is naiv pubikák ezek az eszpupuk (SZSZP) 

hogy azt hiszik tizenkét évig maradnak a nyakunkon.
Ha viszont igen, bekerülünk a guiness rekordokba, 

mint a világ messze legnagyobb marhái.
A békaseggi (zsablyáki) alkotmány alapján össze

tákolt új állam (de régi is a tojáskai: jajcei) már rég meg- 
dögösödött hát ha jugóellenességgel vádolnának vala
kit, bátran mondhatja: „Ez az ami nincs.!”

Illetve ellenes, csak azt nem tudja, mihez képes.
Hát aludjatok jól, álmodjatok szépeket ott távnyu

gaton, egy szép napon itt is demokrácia lesz.
Szép sokára.
Mellesleg részeg Boriszoknak, meg a Csingcsan- 

goknak így is nagyon tetszik.
Ez utóbbiak 300 millió dollárt küldtek.
Kúdus a kéregetőnek.
Isten áldja meg a meztelen seggüket.



„Itt van a szar, itt van újra...” (Kertes Mihály-song) 
Vissza tartották a határon azt a sok ezer tonna ola

jat, amely az ugyancsak sok ezer dél-édeni cidrizöt 
melegítette volna a zegernyében, most, hogy a távfűtés 
is bedöglött hálaistennek.

Mondanom se kell, a főlókötő az olaj és gáz ügyek
ben múnyászkodik, csak a pofáját járatja a muszka gáz 
segély árnyékában.

Ez a vám-buzera, amellett hogy színtiszta politikai 
gaztett, baromi nagy baromság is, és egyszer majd csattan 
a hátukon. Hát...Ha feltámad a henger, a népek hengere.

Egyelőre meg se moccan, le-föl spalírozik dacosan, 
mint akit a jóistennek az ő aszálya aszott meg.

Az is lehet, hogy a piroskáéktól örökölt szlogen hűti le: 
„Nem érheti gyász, akire százezer zsaru vigyáz!”
Hát nincs megává az alkotmányban valahol, hogy a 

népet toszogatni tilos, s aki tossza, azt a fakanál felpofozza?
Igen ám, de az Illető a saját bevallása szerint nem 

olvasta az alkotmányt.
Csak a saját könyvét, (legalábbis azt mondják: ő írta) 
Azt kérdezed, nem közelít-é a végkifejlet, hogy 

ennyire lesza...leszavazzák a népet.
Ne is kérdezd.
Az egész törpebirodalom-mozgalom puccsal indult 

nyalcvannyalcban, s még büszkék is Apa puccsára.
A világ eddig is elhányta magát, ha rágondolt, de ez 

az olaj csak olaj a tűzre.
Még a montenigrói főboszi, -  aki pedig atyafi -  is üzeni: 
„Ott a Hága, Drága!”



Kitüntették a...
A kormánypopó (kabinettünk POLITIKA nevezetű 

akármije) nap mint nap közli a kitüntetettek hosszú 
névsorát.

Felvonulnak építők, térítők, fakabátosok, háborús 
hősök, körösztőletlen síboló gyerekek.

Az első rendjelek már akkor leestek, mikor még a 
pénzverde el sem kezdte veregetni, s a prototifusz még 
csak papíron volt meg, vagy ahogy mondani szokják: 
„skicc az egész.”

Mivel papírt nem lehet kitűzni, az érdemesnek várnia 
kellett, míg átkalapálják (az ezüstöt, rezet fityegővé).

De érdemes volt lesni, mert tudod mi jár?
Toronyóra(ha van áram) eszterlánccal.
Nos az ordószónokok mindenesetre ledarálják a hal

láskárosult dumát, ünnepi szpícs alakjában.
Utána tánc (örömükben a nesze semmi fölött).
Engem ez a sűrű plecsnihullás már-már aggaszt.
Óvatosan járom az utcát, minden sarkon megállók, 

körüllesek, nehogy valaki orvul rám akasszon egyet.
Akkor aztán megnézhetem magam a vízum-tilalmi 

listán, s azonlevőknek hetykén rikkanthatom:
„Megyünk együtt,én se megyek sehová!”

ATYÁD

U.I.
Az óév utolsó nagy meglepetése: lemondott Boris(sza) 

Jelcin. Főhelyettes a liliputyin Putyin.
Lesz oh jó birodalom az ó-rosszból?



First Ladynk az országunk legszegényebb 
városkájának díszpolgára lett. Azért írom „lett” nyel
ven, mert a „megválasztás” nem ideillő szó,

A meztelenseggű istenadta (még a helység neve: a 
Lebane is annyit jelenet: kenyér nuku) aligha ragadtat
ta volna el magát, hogy nyomora jelenlevő jelképének 
„dísz” jelzőt szórjon a fejére.

Annál inkább...de erről inkább ne! (Ugye Lebane?) 
Másik nagy hírem, hogy az excellenciás Baldáma 

most megjelent főmívét, amelynek pédánya 3500 dani- 
ba (még dollárban is 150 és fél) ki vette meg?

Na?
Az E. P-éje a Sz-nek, magyarul: V. G. (Villanygazda

ság). Nem az egyetlen itt, akinek nincs pénze, de neki 
hiányzik a legtöbb, mert az állam kibabrált vele áram- 
bónjaival.

Nos, a műértő társaság nem egyet vett, hanem más
fél nyerges vontatóval.

Megjött az eszük? (de hisz nemrég ment el) 
Titokban ámbátor megcsillan szemökben a vágy 

mikor a kazán újragyúj tásával ETÁzsnak (BASZkódnak) 
Mert mért?
Netán nincs benne elég tűz?
Nem. Nincs benne elég a tűzben.
Egyébként hadd magyarítsam meg a könyv címét: 
„A SZÍV BALOLDALON VAN.”
T u d t a d ?



Lufi-sziluettel rendelkező szóvivőnk belecsikorogta 
a mikrofonjába, hogy az, ami itt az árammal történt, 
azt a világ valóságos csodaként értékeli.

Valóban annak tűnt az első télelőtti délelőtti zúz
maráig, ám ekkor kiderült: ha nullát üt a hőmérő, vagy 
ne adj isten mínusz egyet, rögtön omlik össze a rendszer.

Most az van, hogy háromszor-négyszer kikapcsol
nak két-két órácskára, s a lelkendezés nagyobb betűs 
sorait csak úgy tudtam elolvasni, hogy felkattintottuk 
a petróleumlámpát.

Azon tűnődöm, íme, a setétben: ha nagy is a pofája, 
nem kéne non stop jártatni. Dics ide, dics oda a him
nusszal várhatott volna még tavaszig.

A plebs válaszolt is azonnal a falon. (Igaz, hogy csak 
krétával,mert spray már nincs)

„DÖNTSD EL: MILOSEVICS.VAGY ÁRAM?”
Na most megfogtak!
Repedezik a varrat a koponyámon a megfeszített 

töréstől. Áram nélkül ugyanis pisilni sem tudok. (Mert 
nem találom.)

De a Szlobo(gó)??
Úgy kell nekünk, mint egy falat seggberúgás!
Csókoltatom a falat, de még habzók.
Erre a hideg szoba kiválóan alkalmas a sötétben.
Szóvivő szivinek is nyelves puszi. Csak tudnám: az 

alsó és felső lyuk közül, melyik a szája?
*

Megvan!... Döntöttem!:
A Gazimesztáni Höss!...A Nagy Nato-verő!
Nekimegyek a falnak, és kiírom.

ATYÁD



Behozatali csetnikünk,repupu (köztársasági) alel- 
nök, túlrikácsolta magát, midőn egy óvatosan tudósít- 
gató hírügynökséget lefasisztázott.

Ő, a horvátországi nagyszorb!... (Onnan jött és a neve 
„ics”-telen és dicstelen, mert nagy szocinyaló ellenzéki.)

Bravó!
Persze, ki ne értene meg egy ilyen csúszómasztodont, 

aki az elnöki székre pályázik, már az első ürüléskor. 
(Üresedést akartam írni, de az nem olyan büdös.)

Hát lehet majd tolakodni urakok az ő helyére is, de 
aki elnyeri, alaposan törölje meg, mielőtt ráül.

Az eheti másik etikettírozás a Nagy Nyanya részéről 
esett meg.

Őnyanyasága az egyik ellenzéki politikusról rebegte
-  pirulás nélkül hogy bolsevista módszerekkel tör a 
hatalomra.

Nos a Apucika, a Bazimesztáni Höss, a Nagy Nyolcas 
kongregacionista, hogyan került a SZKP Központi 
Bizottságából a trónra?

Hazugsággal, gyilkos cselekkel kinyiffantotta atyai 
jótevőjét) Sztálin, Béria, Kajganovics, ti le vagytok... (S 
ezt minden szarkazmus nélkül mondom).

Még a legedzettebb kedélyeket is felborzolta, hogy 
pont ő: a Vedlett Komenisták Klubjának megalapítója 
az EB-gondolat (szélbal) gondnoka majd a bolseviz- 
must pejoratív értelemben használja.

Erre mifelénk mondják:
„Nem a csillár szakadt le -  hál'istennek! -  csak 

áram szünet van.
Úgy látszik -  Dante és Company ne figyeljetek ide! -  

a Leninhez vezető út is köpésekkel van kirakva.
ATYÁD



íme a jó hír dilingereknek, de amelyre magam is 
odafi gyelek.

Tartományunkban megnyílt a STRESSZ NÉLKÜLI 
ÉLET pátyolda.

Valami, amin (haha!) nem szívesen röhögök előre.
Olyan gyűjtőház ez a balkáni csarodában (nem a 

csurgató és szaroda összevonása, hanem a csárda neve 
dél-budiszagai táj szólásban).

Mi az, ami most kell leginkább nekünk?
Úgy van. A str... rrrr,... rrr! (nyugi Apóca) ellenesség.
Győhet a hideg.itt állunk majd stressztelenül.
Vonatba vágom magam (félúton bedöglik) feltolulok a 

buszra, a kocsi eleje felkenődik a sorompóra, fél napot 
toporgok a sor farkán, majd beköszönök a kérdéssel:

„Tessék mondani: hogy élhet stressz nélkül egy ilyen 
szakadt kisebbségi?

A bajszos ápoló (nem jól néztem: ápolónő) vissza
mosolyog:

„Azt még mi sem tudjuk hogy, csak hogy hol.”
„Hol?!” -  kérdem mohón.
„Szabadkától északra,”
Ezt a setét varit csak azért terjesztem, hogy ne legyenek 

sokan előttem, s elérjem az esti híradót (onnan jön a stressz is).
Még jó,hogy a gatyába-szanálás (rántás) itt folyik a 

Heréskertben, ugyanis a belgrádiak egész Vajdaságot 
lenyúlták. Onnan jelenleg csak Szófián keresztül zaka
tolhatok haza.

Meglásd legközelebb mennyivel nyűgöd tabb leszek, s 
ha írok nem kell majd egyik kezemmel fogni a másikat, 
hogy ne remegjen.

Ám lehet,hogy a terápihától majd mindkettő remeg.
Hogy ne legyek feltűnő.

ATYAD



Nem mondtam még neked, hogy lesz az emberfiából 
nemzeti hős.

Úgy, hogy javítja a víkendházát.
Ez történt hősünkkel, aki fűrésszel nagykalapáccsal 

felkerekedett életet verni düledező vidéki tuscula- 
neumába.

Alig kezdte el azonban reanimációs tevékenységét, 
lábára ejtette a fűrészt, s oly alaposan megsebesítette 
a lábát, hogy hirtelen a kötözőben kötött ki.

Eddig szép?
Nem, de most jön!
A mentőállomás körül ott settenkedett egy zugri

porter remélvén, hogy majd csak fotószerkentyűjére 
való csemege akad (Zsebkendőben hozzák az autóbale
setet szenvedettet, vagy betántorog egy polgár baltával 
a fejében.)

Meg kellett elégednie azonban a rongyos gézbe 
bugyolált, vígan sántikáló férfiú látványával.

Villant a vaku. (Vakulj média!)
Másnap megjelent a kép a helyi lapban, a következő 

aláírással:
„A GAZ NATO AGRESSZOROK LEGÚJABB 

ÁLDOZATA*”
A saját lábát fűrészelőt alighanem felterjesztik a 

„HŐS HONVÉDŐ” plakettre.
Pénz nem jár, de a legkövérebb tábornok fog vele 

kezet fogni.
És él boldogan.
Míg rá nem rogy a víkendház.



Megérte!
Mindjárt mondom, csak egy könnyet morzsolok 

elébb szét a meghatódottságtól.
De legalábbis enyhül a sajgás, melyet még érzek, 

mióta szétrúgták a seggünket.
Most kérlek egy jordán szúra-skandáló, akinek a 

neve Fahri Kavari(essen a lábamra az írógép, ha elír
tam!) el van ájulva símán és hosszában, hősies helytál
lásunktól.

A magam részéről, sajnos, csalódást kell okoznom 
nemes Abu Bábu (írói álneve), én egyszerűen a fejemre 
húztam a takarót, s csak a magasságos próféta 
mentett meg, hogy eszve ne tsufítsam magam.

Akadtak persze igazi vitézek, akik holdfényben ott 
táncoltak a hídon, testükkel védelmezve azt ekképp.

Ezek egy része valós eszellős volt. De -  mint hírlik -  
egyesek készpénzre jártak, (ki)

Ha tudom, hogy cash lehet inkasszálni, legalább egyet 
sétálok a Gazellán, de ugyebár késő a bánat bye-bye lóvé!

így is áldjon meg a jordán isten fakírkán... boccs!... 
Fakrikám.

Ti arbik mindenért, ami jenki-ellenes nagyon tudtok 
ám lelkesedni.

Hja most vagytok Hamaszkorban.
Megígérhetem mindazonáltal, ha ez a mi sz... 

lobogóhordozónk megint háborút csinál -  ha nem is 
helytállók -  de minimum helyben topogok.

Ingyen!



Történnek ám felemelő dolgok!
Ezektől az ember szerencsére csak lélekben kap 

sérvet.
A felemelés ezúttal ott mutatkozott a diaszpórában 

élő highlapíróink belgrádi dzsemborián.
Meg is született a szerb jövőbe vezérlő gondolat: 
T o l l a l  a n e m z e t é r t !
Uraim,hadd mondok valamit:
Tele a pofánk pihével, egy kis money kellene inkább. 
Bocsánat!...Nem kis, hanem büdösül sok.
És kurvára mindjárt.
A recsegés ugyanis, amit hallanak nem muzsika az 

URH-án, hanem a rendszer erőlködése, hogy a krach 
után újra a lábunkra álljon, és amennyiben tetszettek 
látni a hazai állapotokat: csak kakiba mártott tollal 
lehet írni. Ahogy a honfitárs szakik szoknak.

Ha egyszer majd számon kérik önöktől: mért hazud
tak, hát legfeljebb vállat vonnak:

„Piszkolgatás közben elsült a toliam”
Amennyiben pedig a nemes indulattól dagadó 

Főanyánk, alias Mirage Markovicsról óhajtanak zen
geni, volna egy szép strófám, kezicsókolom:

„Reszket a bokor, mert magácska szállott rá, 
Reszketek választás, mert eszembe jutottál!” 
Egyébbként szép az élet.
Ott, ahonnan jöttek.



Nem tudom igaz-é, hogy a Nagyasszony kisasszony 
mint ahogy azt a gonosz nyelvek terjesztik, annak ide
jén igen csintalan leánka volt.

Azt is vélni tudják, hogy ez a minitini, amíg a külön
böző pártkorifeusok faterka asztalánál kvaterkáztak, 
kilopódzott az előszobába, s a jeles férfiak fogason lógó 
kabátjai zsebében kutakodva, az ott talált óvszereket 
gombostűvel kilyuggatta.

Jelenleg is ő a (p)rezidencia „jó szelleme”, a férje 
állítólag mindig azt teszi, amit mond (lekopogom: újab
ban semmi sem jut eszébe).

A kicsike zabi pártja a bal-fossziliák úgy strabancol- 
nak a kormányban, mintha egyetlen tag is kapott volna 
elegendő szavazatot a választásokon.

Ez a díszes gyülekezet, amelyet mindenki utál (zömmel 
a szocik is) és mindközönségesen Egyesült Bajoldalnak titu
lálnak, ágál teli pofával, s dúskál az ország javaiban a 
Főnéni vezérlete alatt

Nincs vezérigazgató itt, aki nem EB,
Na már most...hová akarok kilyukadni. 
Természetesen a küyukadáshoz.
Rá akarok mutatni,milyen prófétai megérzés vezé

relte annak idején a kondomfúró csemetét.
Azok a férfiak ugyanis, akiket most regnál pár

tizéjében jószerivel ama vörös ősök egyenes leszárma
zottai, akiket ő lyukasztott a világra.

így teremtett kádereket ösztönösen a messzi jövő
ben a kis polgár- és gumipukkasztó fruska.

Hát, ha az ellenzéket a balfőtitkár mocskolja, csak 
annyit mondjon neki:

„Te jártatod a pofádat, aki egy lyukas kotonnak 
köszönheti az életét?!”



Hallom, hogy három dél-szerbiai férfi Leszkovacról 
biciklin nekivágott a birodalomnak.

A sivatagot átszelve (amelyet a NATO gépek hagytak 
maguk után) elviszik Belgrádba a rajongva tisztelt (és 
kurva jól őrzött) vezérünknek a felmondást.

Azt mondja a parancsolat (violaszín pöcsét alatt) 
hogy: a kézbesítéstől számított három nap múlva, 
mindnyájuknak el kell menni.

Postán is küldhették volna bezzeg, de amilyen pofát
lan a környezete, azzal küldik vissza: A CÍMZETT 
ISMERETLEN !

Várhatták volna csakugyan, hogy ki takarodj ék, 
mert úgy ráijesztettek.

Amint bekarikáznak a Tolsztoj utcába, számíthat
nak rúgásokkal vegyes pofonokra.

A főbejáraton teremtett lélek se be se ki, aki nem AKI. 
Csengetésre legfeljebb egy barátságtalan hang lesz hallható:

„Dugja be hátul! (kisajtó)
A zománcos táblán olvasható:
„MAGAMON KÍVÜL VAGYOK!, ÉS AZ ASSZONY 

HARAP!”
Minő vállalkozás!
Tour de Choumadija.
Tetszik?
Egy frászt!
Bringán Dedinyeföldre elbocsájtó (nem túl szép) 

üzenettel?
Marhaság!
Kölönben is repülőn kellett volna.



A nyugdíjat kissé elsiették ezúttal.
Nem gyött össze a pénz, s a zöm csak a csökkentett 

csekkel kullogott haza (még mindig vonogatják le a hadis
arcot, pedig a NATO-t már rég kivertük) (a fejünkből).

Hát kérem, mondják meg azoknak, akik elfutottak, 
hogy győztünk.

Szép dolog a dicsőség, de ha legközelebb háborúzni 
akarnak -  nem adom a nyugdíjam!

Pillanatnyilag nem is kapom igazán, mert a kifizetést 
úgy időzítették, hogy a nagy tüntetés napjára essen, és 
ezért a fene segre essen. Csakhogy...üres volt a (kjalap.

Most támolygok fel negyedszer a posta negyvenkét 
lépcsején -  annyiszor voltam a bankban is, de ott -  a 
küldönc zacskóját is beszámítva alig zötyögött valami, 
s nehány százas után lehúzták a rolót -  a Tekintetes 
Posta pedig százalékos részesedés mellett hajlandó lenne 
kifizetni húsz dolláros részletekben.

Az utolsó már nem is volt húsz, csak hat és fél, s a 
kassza tündére leplezetlen utálattal nézett rám: 
„Ember az ilyen, aki ekkorka kakikáért idetolakszik?” 

Oké, embertelen vagyok, de akár két és egynegyed 
dollárért is sorban állok. Biztosabb helyen van nálam, 
mint ezeknél az eszellős kalandoroknál, akik a világha
talomnak estek neki parittyájukkal. (Ész,háború veszt
ve, de a pénzem marad!)

De mi a legszebb?
A közben kimaradott három nyugdíj fejében adtak egy 

cetlit, amelyen (ha lesz) vehetünk áramot vagy egyéb tüzelőt 
Ahogy egy felkent szaki mondaná közgáz stílben: 
„Demokrácia és/vagy szocializmus ide: mint Mom - 

bassza meg a Szentpétervár együtt!”
Vagy az öreg kúdus tarisznyával:
„Szénbón, fajegy, az isten fizesse meg. Tégy bele 

hátul!” (nekik) a t v á h



P. (vidéki alváros) „nagybaniba” iskolás gyermekeknek 
takarék könyvecskét ajándékoz egy miniatűr összeggel, 
hogy a serdülőket rászoktassa a pazarlás hanyagolására.

Nemes szándék, de két okból is reménytelen.
Sorolom:
Pro pricc:
Távolabbi közelben és közelebbi távolban akkora a 

nélkülözés valószínűsége, hogy nincs az a garas, amit 
nélkülözni lehet.

Nagyobb délszaki városokban a polgárok nem fizetik 
a lakbért, a villanyt, a gázt, a vizet.

Élelemre éppen hogy (nem) telik.
A vöröskeresztes hetekben kihal a város, a kis buz- 

goncok irigyen nézik a koldusok begréjét.
Pro pracc:
Ha az ifjú nemzedék le is tudná győzni természetes 

undorát az erényes közélet iránt, a könyvecskén begyűj
tött pénzhez sohanapján jutna hozzá, mert a bankok
nak ritkán van pénze, s akkor is zárva vannak.

A kassza fahjaiba csak legfölül van bankó, alatta 
kellő nagyságúra vágott újságpapír, hogy nagyobb 
halomnak látszék.

Megtörtént, hogy egy koszos kis összeg többszöri 
sikertelen ostromán a kassza tündérkéjének megesett 
a szíve, s a hiányzó nagyobb felét csak úgy tudta össze
bányászni, hogy csipkés alsóneműjébe nyúlt, s a haris
nyakötőjébe.

Lehet, hogy még a mai nap is tartozunk a bugyijának.



Mondja a nagyobbik kicsi gebines főnök, Ármányo- 
vics úr:

„A reform nem absztrakt elmélet.”
Naná!
Nekem kabaré.
Ahányszor bejelentik, röhögnöm kell.
Ahogy a ruszkik feltalálták a permanens forradal

mat, úgy mi a non-stop reformokot tűztük locso- 
gónkra... pardon!... lobogónkra.

„Hívők, könnyen hívők, és egyszerű marhák” -  sóhajtok, 
mikor a legújabbat bejelentik -  ez a (kud)harc lesz a végső.”

De nem!
Vígan száguldoznak tovább döglött lovaikon.
Kik élnek még ebben a totálkáros gazdaságban úgy- 

ahogy?
A veszteséges vállalatok.
Az állam rájuk költi az összes tartalékát.
Ohó!... Tartalék is van?... Azt hittem, csak martalék.
Méghozzá tüneményes. (Szőrin-szálán eltűnt.)
Dicséretükre legyen mondva azonban, a megrepede 

zett lócitromból is dzsúzt tudnak sajtolni.
Most éppen üzlethelyiségeiket készülnek eladni 

ennen maffiózóiknak. (Mert ugye itt csak annak van 
pénze, aki lop.)

íme,ha kell. saját bandatagjaikat is megvágják.
Ezekből a milliókból és a kínaiak alamizsnájából 

(lao ping) akarják kihúzni nyárig.
Isten segítse őket.
Rogyjon rájuk a plafon.
Csak ne legyek alatta.

Atyád



Hihet-e az ember egy halottnak?
Ez itt a kérdés, de nem kell választani.
A nagy Bosnyákírtó már a mennyországban van 

(avagy tévednék?), s az ő szavait interpretálja éppen
séggel a demokrata Gyöngyike. (Gyingyits).

Ezek szerint Nemzeti Tigrisünknek egy dundi, -  
hajában vágott virágot viselő dáma -  pénzt ígért, hogy 
a Belgrád utcáin makacsul vonulgató ellenzékieket 
szétverje finoman.

Mekkora finomságra gondolt Ebeskénk, azt már 
sosem fogjuk megtudni, lévén,hogy nem lévén kitől.

Na már mostanság...
Ha ez a felbérlés hazugság is, -  könnyen hihető.
De mért hazudna egy patyolattiszta előéletű hábo

rús bűnös, akit az INTERPOL is szívrepesve óhajtana 
látni, vagy mért nem mondana igazat egy politikus 
(ugye elképzelhetetlen!), ám hogy anyácskánk örömmel 
tapostatta volna ki a renitens uracsok belét,azon hadd 
töprengjek egy cseppeteg.

Belelőni a tömegbe ugyan nem túl szép, de tudjuk, 
mit hogyishivjákol az izé.

Aki nem célra, eszközre és szentesítésre gondol, az 
válaszoljon nekem egy kérdésre:

Megtenne ön mindent a hazáért? (És mennyiért?)
Ha azt mondja: „Nem!” -  akkor vagy kegyelmeddel 

van baj, vagy a hazával.



Szebb napokat látott városunkban -  az utóbbi száz 
évben keveset ha a mentőket hívod,azt mondja: nem 
jön, amennyiben a kórházból nem utasítja valaki. 
Legalább portáson felüli.

Addig meghalhatsz?
Addig nem.
Előbb meg kell találnod a betegkönyvedet, különben 

ugrik a temetés.
S még azt mondhatjuk: kilátszik a békebél, hogy 

egyáltalán felvették a kagylót.
Zomborban például a mentőállomásnak nincs is 

mentőkocsija. Már az ötödik haldokló patkóit el emiatt.
Mentőállomás?
Még mentegetődző sem.
Kapujokra kiírhatnák:
„DO NŐT DISTURB!”
A megoldás talán,hogy taxit hívsz.
Ha nincs telefonod,minden sokkal egyszerűbb:
Nagyot sóhajtasz, és befelé fordulsz a falnak.
Hogy tudott ilyen kis ország ilyen fényes győzelmet 

aratni a semmi felett -  kérdezed.
T ő l e m ?
Ott se voltam. (Legtöbben a nagypofájúak közül 

sem.)
A jámbor nép a hídra feküdt, a bomba alá, a hősök 

az óvóhelyi nénikék ölében dekkoltak.
Megérte testvér?
Feltétlenül!
Csak most kissé kényelmetlen, hogy gyalog kell a 

másvilág felé menetelni.
ATYÁD



A pedagőgicsélö Szövetség a Hazafiak napján 
meghirdette magasztos feladatát a kismaszatosok 
kimívelésében:

Pátyolni és reaffirmálni a honszeretetet.
Húj-húj-hajrá! (kölcsön-parola)
Tudom, mit mondanak erre a rosszhiszeműek, 

erkölcsi fertőben és nemzetiszín vakságban tengődök:
„Hülye,aki mondja!”
Vagy hogy szebben mondjam:
Baromság.
Mert ugye épp most élvezzűkk a faji gőgből adódó 

szeméttelepi állapotokat.
Azt verni bele a kis fafejbe, hogy a legszebbek és a 

legjobbak vagyunk, az egy rossz vicc.
A mondabeli király a szarból is aranyat tudott 

csinálni.
Ez, ami itt történik,sajnos a fordítottja.
Nem várom meg, de itt leszek a közelben (a föld 

alatt).
Előre is gratula, ha sikerül!
Legek -  legelőre!
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Sasmadaraink megtojták a Terrorizmus Elleni 
Törvényt.

Állig felfegyverzett „békeharcosok” róják a tereket, 
püfölik gumibunkójukkal a fiatalokat, szerkesztőségekbe 
törnek be, ahol nem az oldalakat tördelik, hanem a 
rotókat, fürtökben hajtják a rendőrségre „informatív 
meghallgatásra” az ellenzékieket, és íme a krém a szaron: 
terrorellenes törvényeket tojnak.

Még a sajtóban elkövetett gyilkos poénokat is 
börtönnel jutalmazzák.

A közeljövendő leveleimben tehát csak a hajnal
hasadásról és a dalos pacsirtákról zengedezek majd. 
Meg hogy büszke országunk mérföldes léptekkel halad 
a demo(cso)krácia felé (Ez a szójáték is kb. három 
hónapot kóstálna, de kerülöm majd a szellemes meg
jegyzéseket.)

Vagy nagyon halkan szellentek.
Lehet, hogy áttérek a cirill hitre és ikonokat pingál- 

tatok a gangra.
Tudod mit fognak ábrázolni?
Teltkarcsú Megváltónkat (csak a kereszt össze ne 

csukódjon alatta).
A helyzet rózsás. (Már messziről lehet érezni az 

illatát.)
Ezt a levelet megnyugtatásodra írom.
Köszönöm jól vagyok!
Aki az ellenkezőjét állítaná, szégyellje össze magát.
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Min tűnődöm mostanában?...Nem fogod elhinni!
Azon, hogy a sétáló főpávák (tábornokokkuszok), 

hogy tudják megállapítani egy szimpla szemle során, 
miszerint a meglátogatott helyőrségben magasfokú a 
készültség, és a harci morál?

Igen, felcsaptam katonai szakértőnek.
Per pillanat ugyan szakosított nemértőnek, s mint 

olyan a feltett kérdésemre a kővetkező válaszokat dol
goztam ki:

KÉSZÜLTSÉG:
A tábornok a sorakozó alkalmával kilépteti a sorból 

Nikolics Nikola „Nikó”-t.
-  Közlegény!
-  Tábornok úr én készültem!
-  Milyen fokon?
-  Magas fokon.
-  Helyes! Csak így tovább! Leléphet!
Niko hátra arc!, és indul a kantin felé, de a tizedes is 

készült: visszataszítja a sorba. (Ügyeletes visszataszító.)
HARCI MORÁL:
Ez már jóval nehezebb.
-  Meg tudja-e valaki mondani, mit teszünk, ha az 

ellenség körülzárja a kaszárnyát?
-  Meg, de nincs itt.Jutalom-szabadságon van.
-  És te például...Nem áldoznád fel az életed a 

hazáért?
-  Bármikor...illetve d.u. 1 és 4 között.
-  Csak?
-  Minden óránk be van osztva, csak akkor érek rá.
Lehet,hogy tévedek,de egy kezdő stratégától ez is szép.
Nekem ha erre kerül sor a legközelebbi harcban - ellen

tétben a legfelsőbb hadúrral - ez lesz az első háború,
amit elvesztek. „ ̂  ^ATYAD



Az a néhány bíró,aki még a törvény betűit pontosan 
értelmezte -  kirúgódott.

Egy újonnan komponált úriember -  úgy nevezik: 
igazságügyiminiszter, arra a megjegyzésre, hogy van 
közöttük néhány megfellebezhetetlen szaktekintély, 
csak ennyit mondott:

-  Senki sem nélkülözhetetlen.
Meg fog lepődni monsieur, ha egy szép napon 

lelökdösik a trónról (vagy mije van egy ilyen hólyag
nak?... Ez egy gyengéd utalás a felfuvalkodott stílusára).

Ez az alultápláltnak alig mondható megmond
hatónk tíz év alatt ugyanis több kádert fogyasztott 
itt, mint más nem egészen normálisnak mondható 
uralkodó másutt.

Igazán nem fog gondot okozni a (ka)káderekben 
turkáló végreelhaj toknak.

Keresnek egy másik tuskót. (Ez nem is kormány, ez 
egy fáskamra.)

Más a helyzet a bírákkal.
Nagy részükben él még a hagyományos jogtisztelet, 

s vagy önkéntesen eldobják a bohócsipkát,vagy olyat 
tesznek, amitől az igazsággügyi felkapja a vizet, s vég
leg berosál, s jön az új paragrafustipró.

Ezek közül nem egyet nem csak ő, de a Hágai 
Bíróság is már szemmel tart.

Úgy rémlik, most már nagyon kellene mellé egy 
valódi jog- és helyzetismerő, aki diszkréten odasúgná:

- Excellenciás uram, már nagyon fogynak a segg- 
nyalók!



Pereljük a NATO-t és azon nyugatiakat, akik részt 
vettek az „agresszív küldi agresszívnek” akcióban.

Nagyon helyes! Ez a minimum, amit elvárhat az 
ember a derék háborús bűnöstől.

Az, hogy sok száz ezer albán exodusát láttuk estéről 
estére a híradóban, akik fejvesztve menekültek egy szál 
pendelyben elégetett otthonukból, meg az apró kis 
tömegsírok -  némelyikben alig volt tíz-húsz agyon- 
rökkentett -  az még nem jelent semmit.

Ilyen alapon a Kremlyt is lehetne bőm bírozni, a szétra- 
kettált felnőtt és csecsemő csecsenek miatt.

A Tisztelt Ház álnoka...boccs!... elnöke szerint hova
tovább -  idézem: -  „Semmi bizonyíték sincs, hogy akár 
egyetlen siptár elhullott volna!”

Sip-sip hurrá!
Hacsak a kiásott hullarakás nem bizonyíték.
Ám az lehet a jószolgálat következménye, hisz 

háborús időkben a temetkezési vállalatok nem működ
nek, és hát köztudott, hogy sokan szeretnek a 
legközelebbi rokonaik mellett nyugodni, mondjuk így, 
hogy tömegsírban.

Elment hát a följelentés a (meg)Hágai Bírósághoz, 
(ha most nem csinálják össze magukat a gazok!) 
bujkáló hőseink a majdani győztesek részéről.

Sajnos sejtem, mit fognak tenni az elfogult 
talárosok:

„Vádindítvány urak?... Remek!... Hozzák el szemé
lyesen.



Van egy jó hírem is:
A rabok életszínvonala nem csökkent a börtönökben.
Gyáraink ámbátor harminc százalékos kapacitással 

dolgoznak, pilléres gondjaink vannak, mert a hidak bele
hasaltak a vízbe -  ott azt kapsz, amit regresszió előtt

„Ruhát!” -  mondaná az elvetemültebbje (na jó némely 
esetben: is) de az igazság az, hogy az ellátás K  0...hová 
beszélek...O. K

Ja, és ennek kapcsán büszkén teszem hozzá: kint 
az ingyenkonyhák száma is örvendetesen növekedik.

A menü nem olyan jó, mint a börtönben, de mini
mum egyszer naponta meleget érezhetsz - nem a szíved 
körül, hanem a hasadban.

Igaz, a hatalom csak a börtönviselőkkel törődik, a 
szegénykonyhákhoz túl szegény.

Ha a szakadtak az ő rezsijében táplálkoznának 
legalább háromnapos késéssel kapnák meg a levesüket.

Megjegyzem, a klientúra nem csak szakadtakból 
tevődik ősze, szép számmal akadnak tehetősebb 
koldusok, azaz elszegényedett polgárok.

Vajon a csórók kinézik-e maguk közül?
Szerintem nem.
Tudják, hogy a szocializmusban mindenki egyenlő a 

kondér előtt.
Visszatérve a sittesekre, az ő nemzeti daluk most:
„Rabok legyünk, ne szabadok!”
Meg a:
„Ott túl a rácson egy más világ van, amelynek érzem 

büdös illatát,”
Itt az éhenkrepírozás preliminatíve -  kvázi nevetve - 

elvetve.



Égnek áll a hajam. (Sajnos csak az.)
Kisebbik dagi elnökünk deklarálja ünnepélyesen:
„Felülmúlhatatlanok a háborúban, hatékonyak az 

újjáépítésben!”
Javítson ki valaki, ha rosszul tudom: eddig zsinórban 

három háborút vesztettünk el...felülmúlhatatlanul.
A harcosok csecsemőgondozókban bújkáltak (eset

leg emték a csecset.)
Nem győztek futni utánuk a NATO-ék.
Hamarébb hazatértek a satnya kis Szlovéniából is, 

mint a győzelem híre. (Azt ugyanis újabban költik a 
nyalilapok.)

Az újjáépítésről csak annyit mondanék, hogy a pénz 
amely szükséges hozzá, messze nem jött össze.

Amúgy nagyon szép ez a felülmúlhatatlanság.
Csak egy dolog szomorít:
Az, hogy f e l ü l  nem múlnak.
El nem vesznek, csak meg.
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így éleslát Trivun úr:
„Ha elveszítjük a választásokat,megyünk a börtönbe!”
S ő még könnyen beszél
Mért, hát kihez van szerencsénk személyében?
Ő a požarevaci börtön igazgatója.
így hát egy lépést sem kell...illetve... csak nehányat 

tennie a rács innenső oldaláról a túlsóra. Hitsorsosainak 
azonban a bársony díványról a fapadra.

Jelesebbeknek természetesen a hágón át Hágába.
A helyzet azonban az, hogy jelenleg háborús bűnö

seink készülnek lesittelni minket.
Könnyen megy nekik,mert zabi törvényeikkel többet 

hágják az alkotmányt, mint egy jámbor hegyi lakó a 
kecskéjét.

Mit szólnak ehhez az alkotmánybírák?
Nem győzik dicsérni az Urat!
Nem azt a kicsit az égben, hanem ezt a nagyot idele.
(Újabb rendeletek szerint sértegetésért, gályarabság 

is járhat.)
Hát kedves Trivunkámnak csak azt kívánhatom: 

teljesüljön a rémálma.
Akár választások előtt is.
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Mit gondolsz gyermekem, ki kapott arany plakettet 
az egészségügyi felügyelőségtől?

Az ILLETŐ!
Vagy mondjam úgy: az ihlető, de tán nevezzem 

nemes egyszerűséggel őfőizének?
Én ha ilyet kapok egészségügyért -  szétrúgom a 

pelenkájulat!
Ez csak gúny lehet, s nem is a legszelídebb for

májából.
Már említettem többször, mekkora itt a dágvány.
Az ember minden nehézség nélkül kinyiffan.
Úgymond nincsenek is halálos betegségek.
Minden betegség az.
Ha székszorulásod van, türelmesen várod, míg visz- 

szac savar ódnak a beleid.
A titkos fegyver a kínai orvosság.
Annyira titkos, hogy senki sem látta.
Némely medikamentum nem is dobozban van -  bár 

az áll az utasításon, fénytől, melegtől, óvni kell -  kisza- 
csekben lökik eléd, s olyan drága, hogy dőntened kell: 
éhen halsz vagy rángógörcsben.

Na igen, doboz sincs.
Cukor sem a boltban lelhető,hanem a vizeletedben.
Mondhatjuk bátran az aranyplakett vonatkozásában: 

ha valaki hát ő aztán sokat tett a katasztrófa-ügyben.
Hogy elkerüljük?
Nem, hanem bele.



Egy Gorica (gá)Gájevics nevű nösténke politikust 
idézek: (használd egészséggel!)

„Vezérünk tekintélyes az autoritása pedig megfelle- 
bezhetetlen!”

Mentsen meg engem a Kertvárosi Szűz (fakeresztjét 
még Ti tóék vágták ki), hogy fellebezzek.

Engem is úgy kivágnak, hogy a mamuszom sem éri 
a földet.

Azt azonban szelíden megjegyezném, hogy a „tekin
tély” és az „autoritás” ugyanaz a szó, csak az előbbi la
tinból fordítódott.

Aki nem tud két ugyanazt megkülömböztetni 
egymástól, az ne nyűje a mikrót, és ne vezércikizzen.

Ajánlhatnám a fakanalat és a pelus-rotálást, ha 
nem lennék annyira femininista-zabáló.

Ott egye meg a cica ezt a kis lapszust, de mondott ő 
már annyi eztmeg-ot és aztmeg-ot, ha látom a pódiu
mon, jön, hogy elhányjam a személyit.

Feltör belőlem a lavina. Van közte olyan is, amit a 
„Hogyan káromkodjunk öt nyelven?” című könyvből 
merítettem.

Hogy tetszik például ez?: „Et mon cul!” Azt hitte 
talán, hogy az édes csipogás után csodálom a tekinté
lyes tekintélyt?

Majd ha fogy!
Egy COCAlista?...Bajosan.



Az Egyesült Bé meg az ő vezérkara Ripacsovics 
Riszticcsel a kebelében úgy tudja: a világnak ez utóbbi 
nélkül nincs jövője.

Szóval, azt is rendezni akarja a rozmárbajszú?
A motorozó Titus Andronicusszal már megmutatta, 

mekkora színpadgyilkos és Shakespeare-elkenő.
Már a zsinagógából is kitiltották, mert ihletett 

utasításai szerint szerencsétlen aktorai lepisilték a fris
sen ujjáfestett oszlopokat.

Az utóbbi időkben csak a moziban tud játszani, a 
kopott széksorok előtt.

Napokban lesz az Othello-bemutató, tartok tőle, 
hogy Desdemonát a lepratelepen egy mosóteknyőben 
fojtják meg.

El a kezekkel, te bal-fascinált!
Elég szar a világ így is. Ha te alakítod a képét, 

kinéznek fog kinézni.
Amennyiben nemcsak tépitek a szátokat, de vala

mennyire hatásssal lesztek a világ sorsára balfékek, 
aszondom: inkább ne legyen neki.

Még mindig jobb, ha a Sors házon kívül van, mint a 
hajába rózsát tüzgélő Cocika házon belül.

Füstölni kéne? Porozni? Ciánozni?
Mit szoktak a tetvekkel?
Nálunk kooptálják a szövetségi parlamentbe.
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Teltkarcsú tábornokunk tudatja:
„Győzelmi katarzist éltünk át!”
Engem már az is ámulatba ejt, hogy egy mar(h)sall- 

szerűség tudja, mi a katarzis.
Lehet,hogy nem tudja, csak mondja, mert a vezértől 

hallotta, meg a nagyapjától, aki járt Görögországban.
Amennyiben megtisztulást ért alatta -  piszkosul 

mellényúlt.
Nem hogy tisztultunk,egyre több itt kezicsókolom a 

mocsok.
Az alkotmány, a média, az egészségügy, a zsebünk 

ellen elkövetett merénylet országhatáron át bűzlik.
Még Toyotaországban is fintorogtak az ott ülésező 

„Nyolcasok”, Putin meg sem próbálta legyezgetni a trá
gyaillatot.

Megmondanám, mit élt át tábornok úr Szlové
niában, Horvátországban, s rá Boszniában, nem 
beszélve Rigómezőről, de épp most ítéltek el hét évre 
egy újságírót, mert megmondta.

Ahhoz, hogy valaki nyakon csendítsen, bevallom, 
valami nagyobb izére gondolok, trágyamester uram 
kérem. (Hogy tetszik mondani? Strázsamestef?.. .Hát 
igen katonai rangok ismeretében nem sokra vittem. 
Nekem madár-madár. Meg nem tudnék külömböztetni 
egy büdös bankát a fosógémtől.)

Szóval ön kalarzik Sir?
Vagyis tisztul?
Rá is fér kegyedre.



Mit énekelhet immár az igazságszolgáltatás legfel
sőbb testülete?

„Jogfosztóban voltam az este,
Az anyád, ellenzék, azt is kileste!”
Ki szolgáltat itt legfőbb igazságot, holott semmilyen 

sincs?
De van parlamenti puccs, bukott képviselőkkel, 

sajtórablás udvaronc szabálysértési bírókkal, magán
lakásba való betörés házkutatási parancs nélkül.

Tetejében ezek a gestapistikék an ti terrorista 
törvényt készülnek hozni.

Hát lehet?
Szigorúan meg van engedve.
A jog főletéteményese itt a hatalom szócsöve.
Ez az „egy ügyü” társaság a szocik, radik és kicsif- 

fosik ahogy egyesek nevezik -  szekerét tolja, ami 
utoljára a bolsi vitában fordult elő.

Ezúttal pédául a kisebbségi területen levő választási 
törvényen csavart egyet.

Méghozzá a kisebbségek „érdekében.”
Orcátlanság. Hogy azt ne mondjam: pofátlanság.
Kacérkodik, mint majom a faszesszel, holott min

denki tudja, kinek a szolgája.
A demokratikus, szabad választást szolgálja?
Alászolgája!



Megvan a szeptemberi kabaré négy főszereplője.
Engem már előre megnevettettek falra mázolt 

ígéreteikkel.
Csupa olyasmit állítanak magukról, aminek köze

liben sem jártak.
Nép- és igazságszeretet, becsület, eceterá...
Úgy fognak fejleszteni, mint a Vaskapu első három 

turbinája.
Feltették a legszebb vigyorukat.
Humanisták, néphősök, csetnikek...
Hogy kerül a csetnik a díszes társaságba?
A Farkas tojta.
A mi ellenzéki jelöltünk egy nixli politikus. Az az 

erénye, hogy hazabuzi. Az egyetlen tisztességesnek 
mondható politikus, ötszáz kilométeres körzetben.

Isten látja lelkem, akárhogy nézem, kerülnie kéne a 
derbit, mert az utolsó utáninak fut be.

A radik csillagáról semmit sem tudok. (Talán pék 
volt előző életében) a sötétből jött, s oda megyünk vele.

Akárcsak a... Na nem!...Róla nem mondok rosszat. 
(Nem is halott még, pedig nem ártana neki.)

Egy biztos: akárki győz, az Milosevics lesz.
Jövőbe látok?
Nem...A múltba.
Ismét működésbe lépnek a „semleges” láda-búvárok 

meg a szavazat-szépítők (mint a nótában: csak úgy 
lopva, titkon.)

Nem kell idegeskedni.
A szavazat nem vész el, csak átalakul.



A Főfőfő is kedvezően fogadta duzzadt tábornokunk 
házi feladatát a katonai latrináról...elszúrtam!...dok
trínáról.

Mért? Hát van valami különbség a kettő között?
Hát, ha a lényeget tekintjük -  alig.
Nevezetesen: mindkettő azt jelenti: n e m  k e l l  

b e s z a r n i !
A doktrína esetében modern fegyverzet, harci 

készség, a latrináéban: két deszka hosszában az 
árkon a megoldás.

No de, inkább ne vegyék komolyan, (mármint az én 
kis áperszűmet).

Nem kis dolog azonban, hogy egy tölgyfafejű...tsz! 
Már megint baki!... Tölgyfalombos agypróbáló feladatra 
vállalkozik, hogy teóriákat rotty...khm!... reppentsen a 
világra, holott -  nem véletlenül! -  azt gondolom, hogy 
egy vezérürü, már attól is, hogy egy rendeletre tökéletes 
rondírással odarondítja a két keresztet, léket kap.

És minek tagadnám, féltem ezeket a felpumpáltnak 
tűnő férfiakat, ha brillírozni kezdenek.

Számos példája volt már annak, hogy a hatalomra 
kiéhezett alsóbb sarzsik irigységükben bepuccsoltak.

Mi lesz, ha beledurrantának a dagikba?
Jesszusom!
Z s í r  f o g  f o l y n i !



Na mi van a radikálisok plakátján?
(Cigarettákat eloltani, öveket bekötni!)
Voila! - vagy ha úgy tetszik: ecco:
É r t e l e m ,  t u d á s  és  b e c s ü l e  t... 
Szakadj meg, szívem?
Ne még!
Hátha tudnak egyéb efféléket is.
A megapofájú Führerjük a libafost is ragozni tudja. 
Na és hol a rozsdás táskánál, amellyel az egyet nem 

értők szemét óhajtják kivájni?
Ugye viccelnek, mikor az értelemről hangicsálnak? 
Ennyi bunkó még nem volt egy rakáson ebben a 

fában egyébbként nem szűkölködő országban Cár 
Lázár és Carica Milicija óta.

Csak úgy dől belőlük a baromság, még miniszteri 
szinten is.

Mondjak neveket?
Mond a rosseb! Majd kiírom a klozet falára.
Tudás?
Ha az analfabétákhoz akarnának átiratkozni,külön

bözetit kellene tenniök.
Becsület?
Emékeznek még a vezért és nejét (azt a bájost!) 

hogyan mocskították a legdurvább szavakkal?
Most a legalázatosabb szolgáik.
Ész?
Összesen egy fejet használnak, de az tök(életes). 
Tudás?
Nem lehet lóvá tenni őket. Mert ökrök.
Becsület?
Az idén sem termett.
Az „és” az stimmel.



Mit szólok ehhez?
A belgrádi fajüldözők betiltották a Duna tévé sugár

zását a kábelműsoron.
Újvidéken már elsötétült a képernyő és a nézők tekintete.
Úri módon fogok reagálni:
Tojok a fejükre.
Hazudós média-miniszterünk azonnal kijelentette: 

nem tud róla.
Nem, persze, mert ő adta ki a rendeletet.
Aztán az előző mondatáról megfeledkezve hozzátette: 

„Minden jobb rendszerben választástájt ezt teszik.”
Úgyhogy pont Rákországban nem? (hátramenésben 

dobogósok vagyunk.)
A jobb rendszer alatt nyilván Kubát, Észak-Kóreát, 

Kinát, és a megboldogult Szovjetuniót érti.
A seggnyaló radikálisok csillaga ez a fenemén. 

Jobban hangzana: mén a fenébe!. (Dallal is köszönt- 
hetnők: „Hej te bunkócska, te drága.”)

Nem ez az első mesterobstrukciója.
Olyan nyilatkozatai vannak, hogy a parlament is 

falra ment... Pedig azok a fiúk sem most másztak le a 
fáról. ...helyesbítek: falvédőről.

Finomabb érzésűek tán meg is rónak goromba 
szavaimért.

Jaj, de szégyellem magam!
Qa va?



Jó hír!
Palánkán birkapásztor-szimpózium lesz (van, volt, 

attól függően, mikor kapod meg a levelemet.)
„Na végre!” -  mondanák a gyapjasok, ha tudnának 

beszélni.
(Bégetni nem érdemes. Nagy a konkurrencia 

mostanság választások előtt.)
Minden talpnyaló ott tiporog a mikrofon előtt, hogy 

elrebeghesse: „Nincs nagyobb a legnagyobbnál!”
(Ez szarban is igaz, nemhogy néphősben.)
Mellékesen jegyzem meg, hogy az, akiről én most 

nem beszélek, másfél millió ajánlást kapott mint jelölt.
Megnézni ugyan nem volt szabad a jelölőlistát, mert 

államtitok, de alighanem odamásolták komplett a vidé
ki temetőket, úgyhogy a kereszt a név mellett nem azt 
jelenti, hogy az illető analfabéta, hanem halott.

Halottakról, vagy jót, vagy semmit, de nem állom 
meg hogy ne mondjam:

Nagy marhák voltak, hogy aláírták.
Na jó... Vissza a palánkai birkákhoz.
Mint szimpózium-hősök először tündöklenek a nagy 

nyilvánosság előtt.
Rossz nyelvek szerint a gazdáik dugták őket.
Jó kis beharangozó részemről, -  mi?
Befejeztem?
Beeeee!



A tisztségviselők hullanak, mint a falevelek-(zöme 
ámbátor sohasem volt tisztesség-viselő).

Ki maga mond fel, kit kirúgnak. Egyes esetekben is-is.
A legédesebb bukás Buba Morináé, a menekültügyi 

miniszterasszonyé, akit még „bundásnak” is nevez a nép.
A Száva-hídnál tartott ellentüntetésen ugyanis 

csupa szőrmés hitsorsosával parádézott. („Mutasd a 
muffodat, megmondom ki vagy!”) Ő mindig is vallotta: 
„Egy a Milosevics és Buba, az ő prófétanője.

És tetszel, tudni kik ajánlották neki, hogy „tünés a 
francba!”?

Akikért foggal-körömmel kaparászott, s ha mikro
font látott, belehüppögött? -  a m e n e k ü l t e k !

A Morina nevet egyébként egy becsületes albán 
árulótól kapta, aki jobbnak találta távozni az élők 
sorából, mintsem hogy a volt gyors- és térdírónővel (azon 
diktálta neki a leveleit) töltse el egész gyötrelmes életét.

Buba drága, az ember nekiállhat bőgni, hogy egy 
ilyen nagyszívű és nagy segélyü (a feleslegest törölni!) 
dudus is lebőghet.

Ezeket a földönfutikat is megértem. Nekik ugyanis azt 
ígérték az édeniek, hogy kidobálják a magyarokat házaik
ból, földjeikről, minek folytán vígan sétálhatnak bele a 
készbe, s ehelyett zsúfolt táborokban tértek észre.

Mint tudod, élő őseid azt üzenték a Gazdának:
Vigye el a hazát innen, de mi itten maradunk!”
Most ez van: hazafihullás.
De ezt tudjuk szeretni.



Húszévi fegyházra ítélte a nyugati nagyhatalmak és 
a NATO vezetőit egy (igazságtól) független bíróság.

Most aztán megnézhetik magukat Clinton és Tsai.
Szerintem éjszaka felriadnak álmukból és gyakrab

ban járnak ki pisilni, mint egy vízhajtós beteg.
Kegyetlenül megbánják még, hogy agressziót hajtot

tak végre az agresszorok ellen. (Lásd: albánok elűzése 
százezerszámra, otthonaik kirablása, felgyújtása lerom
bolása.

Igen ám, de (védekeznek párák és dicső hadak) nem ők 
voltak, hanem az albuszok menekültek a NATO bombáitól.

Ők csak takarítottak utánuk.
A srebrenicai tömeggyilkosság a hollandusok szeme 

láttára, rosszindulatú fecsi... (különben is jól elásták az 
álhalottakat)

Aki nem hiszi, nézze a CNN-t.
És tudod, hányán hisznek nekik itten?
Ámde azokat is megértem.
Inkább egy kapitális hazudozás, mintsem, hogy 

lelkiismeretfurdalás támadjék.
Na én csak bámulni tudom ezeket a belgrádi 

zápjogászokat, magán-néphősükkel együtt, akik ezzel 
a bátor kiállásukkal az ürgelyukban, halhatatlanná 
tudták magukat tenni röhej-pörükkel.

Szóval: reszkessetek, büdös CAPITOListák!
Megjegyzem, olcsón megúszták a piszkok. Kaphat

tak volna éltefogytiglanit is, amivel egyébként szeretett 
vezérünket kecsegtetik. Hágában.

Szerencsére már előre közöltük: nem adjuk oda!
Nekünk is többe van!

ATYÁD



Aranyos ismerősöm mesélte mikor a város falait 
választási plakátok borították:

Képzeld, drágám... Merthogy a kis vigyorikra nem 
pazarolom, egész úton gyűjtöttem a nyálam a hídig, 
ahol is a legdominánsabb poszterok díszelegnek, hogy 
szembe köpjem a csirkefogókat.

Mikor odaérek, hát a falragaszok egytől egyig le van
nak tépve!

Egy darabig még akkumuláltam, aztán köptem egy nagyot
Két lépést sem teszek, ott bazsalyog a földön a 

Főcsirkefogó... Robbantam fel!
A két éve épülő szökőkút palánkján azonban nagyot 

kacagtam.
A fiatalok éjjel cetlit ragasztottak puffadt képére: 

„SOHA TÖBBET!” -  FELIRATTAL.
Félig megbosszulva csörtettem haza piaci tolókám- 

mal, mikor ismét megláttam őt a földön. Igaz, fülét már 
letépték, piskóta facájára tapostak, sáros cipővel, de ne 
válogasson az ember. Nagyot köptem a két szeme közé.

És ekkor bújt elő mögülem az álruhás beáruló:
-  Mit csinálsz, asszony?!
-  Köpök.
-  Szerencsétlen!...Nem látod, kire?!
-  A szoknyám szélénél nem látok tovább.
-  Nagyon is jól tudod, ki az! ...Beviszlek a MUP-ba.
Elöntött a pulykaméreg. (Már azért is, hogy tegez)
-  Mi a nyavalyát csináljak a takonnyal, ha náthás 

vagyok? -  ezzel tovalibegtem. Naná, majd két mocsok 
miatt bezáratom magam.

Hogy megnyugtassam köptem még egy párat. Lila 
arccal, füstölgő fülekkel huzott el.

Köptem még néhányat, tiszteletükre.



Meg ne lepődj!
Tudod, mi foglalkoztatja hazánk felnőtt lakosságát?
Az, hogy a szavazó spray nem ártalmas-e a férfiak 

potenciájára?
Ezt a szert fogják ugyanis fuvintani voksoláskor a 

mutatóujjra csalás ellen.
Mit gátol ez a permet?
Hogy másodszor is meglátogasd a szavazótermet.
Miként, hisz nem világít, -  prüttyög?
Szavazó-illata van.
Ha megszagolják a voksoló ujját, azonnal rájönnek, 

hogy viszaeső elektorral vein dolguk, aki becstelen 
módon óhajtja növelni jelöltje rejtingjét, vagyis vissza- 
szemtelenkedett a tetthelyre.

Amennyiben az illető tapizónak meghatározott 
szaga van, komoran homlokukat ráncolják, de ha csak 
enyhén camembert-illatú, elvigyorodnak, feltételezve, 
hogy...hadd ne mondjam, hol járt vele.

Nos, nem.
Kiszíneződik, amely színezék rövid idő múlva 

lekopik.
„Mutasd a mutidat, meg mondom ki vagy!” (csaló 

avagy csak muffocska birizgető).
Amennyiben lelepleznek, a kapus elvégzi kirúgást.
A potenciát egyáltalán nem veszélyezteti a permet.
Addig is, míg megkopik, élhetsz nemi életet a másik 

kezeddel.



Különös karambol történt a déli tartományban, a 
melyről a napilappantyú ezzel a címmel számol be:

„BORJÚ A VOLÁNNÁL!”
Tömény vérfagyasztás. (Mellesleg odakint is elég 

hideg van.)
Pedig ugyancsak hozzászokhattunk volna, a sajtó, 

rádió és tévé ontja az ilyen sztorikat. Hol négyfejü poli
tikus, hol kétlábú szamár,hol egy gyökerivel felfelé 
növő almafa, (a magamfajta kerti zseni által ültetve) a 
donjastripicai Tosó bácsiról nem is beszélve, aki feltalál
ta a permanens erekciót. (Gumigyűrűt kell húzni a fütyi 
tövire, az nem engedi visszafelé folyni az ereket duzzasz
tó vérvörös nedűt, s gyakorlatilag annyiszor lehet, 
ahányszor akarsz, avagy le nem parancsolnak az oguli- 
ni, goszpityi Mileva hasikójáról.)

Szlogenje a faluvégi Edisonnak:
„Kinek gumija van, gyakran gyak.”
Visszatérv a fekete, (törökül:kara)mbolra:
Hogy kerülhet a borjú a volán mellé?
Úgy, hogy a furgon hátsó terében nem volt jól kipány

vázva, s egy drasztikus fékezésnél a sofőr ölébe hullott.
Oda vagyok?
Odébb.
A vezető állásban általában nem bocik szoktak ülni, 

hanem ökrök.



Találd ki, vagy csak tippelj:
A p o z s a r e v a c i  t e m e t k e z é s i  v á l l a 

l a t  n e v e ?
Hulla-éden?” (szép hazánk)
„Feltámadunk”? (garanciával)
„Mindenki egy sírba”? (nemzeti vágyak)
„Ne csak fél lábbal!”? (utalás Titóra)
„A te koporsód”? (igényesebbeknek)
„Sírba viszünk?” (ágytól kriptáig szolgálat)
Sosem találod el.
A neve:
J O B B  É L E T  
Bingó!
A Funeró olyan snassz és istentelenül kopott.
Már az öregapámat is ők vitték el batáron, és rúgjon 

meg a gyászló, de egyelőre nem vágyom szolgálataikra.
Pedig ez a mostani sokkal jobb elődeinél. Kifogástalan 

egyenruhájú gyászhuszárok, s nem is fehér lovon 
érkeznek, hanem fehér Mercedesen. Patyolat hófehér 
glaszékesztyűben tologatják a koporsót, elegánsan és 
hangtalanul mozognak. (Ez itt a reklám helye.)

Én lecsúsztam arról, hogy Virágházam legyen, mint a 
Totónak, csupán egy egyszerű urna lebeg a szemem előtt 

Milosevicsot is abban fogjuk temetni, (szavazó)
ATYÁD



I. Karadzsordzsevity Péter szobrát Petrovgrádon, 
Zrenjaninban és Nagybecskereken fogják felállítani.

Ez összesen egy, mert ennek a városnak három 
neve van.

Az irigység beszél belőlem?
Hogy a Bánátba ne!
Nekünk Bácskában egy megb...khm...veszekedett 

lovasszobrunk nincs.
Újvidék főterén a tógás gyalog hányja az átkot a 

városházára. Szabadkán a rabló-trió pedig egy ronda 
rondella közepén ácsorogva bámul a galambok seggibe.

A Négy Dagadt Paci (Csetri Konya Debella) city pedig 
komoly várományos.

A talapzat már meg is van színmárványból, ám a 
szobor -  hiába lett döntve -  még nincs kiöntve, mert 
hiányzik a monéta.

(God savé the széf, de itt jártak a szocisták)
Most az a veszély fenyeget.hogy szétesik a ló.
Igen, mert agyagból van, s irgalmatlanul repedezik a 

helyi múzeumban.
Fejéből már letörött egy darab, úgyhogy búsulni se 

tud,mert nem elég nagy ahhoz.
Hajrá bánat!
A városatyák már azon rágódnak, hogy előleg 

gyanánt, az illúzió kedvéért, tesznek a márvány alapra 
egy kis lószart.

(Mert az van nekik!)



Mrs. First, a mi kis balkáni Lady Macbethünk a 
közlések szerint biztonsági okokból nem mutatkozik a 
nyilvánosság előtt.

A legmélyebb tiszteletlenség szól belőlem, amikor 
így vélekedem: nyugodtan végiglejthet a főutcán, ha 
kiveszi a hajából a rózsát. Senki sem ismeri fel.

Mindazonáltal a fotósaitól hallható, hogy sok baj 
van vele porté-készítéskor.

Ugyancsak elégedetlen természetű.
Talán kialakított egy képet képzeletében magáról, s 

úgy érzi: a valóság csal.
„Etus, jöhet a retus!” -  szokta volt mondani -
„L’Etat c’est moi!” (Az Eta én vagyok!)
Talán nem hisztizik, és tapossa sárba a fotográ

fiáját, de el nem veszi soha az első változatot.
Túl exponált ő, semhogy túlexponált fotót engedé

lyezzen.
Elképzelem őt budoárjában (mondanom sem kell, 

teljesen felöltözve), amint tükrével konverzál:
„Tükröm.tükröm, ki a legszebb a világon?”
Reply of the thükör:
„Szép vagy, szép vagy elnök baby, de van, aki nálad 

is szebb.”
Ettől a nyakerek kidagadnak, szem villámot szór:
„KI A Z  ???!!"
A locsogó foncsor penig:
„A Vasorrú Baby”



Egy Doga nevű magánfilozófus az ezredvég 
legvárhatóbb észrevételét tette meg:

„Aki az utolsó tíz évben nem őrült meg -  az nem nor
mális!”

Hülye legyek, ha ez nem igaz!
Egy nem létező országban, nem létező háborúkra 

költeni, és nem létező győzelmeket aratni, alaposan 
kimeríti az észbontás fogalmát.

Azt mondja a szaki, hogy legsürgősebben 5000 dili- 
áterre lenne szüség, és legfeljebb, ha 500 van. (Annak,
-  ha Dogára hallgatunk -  nagy része sem lehet normális).

Háborús bűbájosunk Karadzsity is vidéki bolon
dokházában működött, mint terapeuta, mielőtt 
terepautóba nem vágta magát, és vezényelni kezdte a 
felszabadító csetepatékat.

Azóta megvilágosodott az elméje, és pontosan látja a 
kiutat: vissza a bolondokházába!

Nem akarok itt legfőbb kincsünk és (sz)lobogónkról 
esszélni, akiről a zágrábi VJESNIK már 1990-ben 
megállapította, hogy paranoiás.

Ezt mint diliflepnit lobogtathatja Hágában, s tán 
megússza szigorú intéssel.

Büszkén mondhatja: „Bolondot csináltam magam
ból, és belőletek -  hühü!, mert csak para-paranoiás 
vagyok.!”

Én úgy érzem Doga úr, magam is gyógyulok.
Ha csengetnek, kimegyek és megnézem, hogy 

megjött-e. Az eszem.
Csók.



okt. 9.

Késő esti órában -  azt hitte alszunk -  közölte 
elpukkant elnökünk, hogy elismeri a kudarcot, és gra
tulált az új bossnak.

A minap úgy tervezték, hogy kibossnak vele, vagyis 
dobják az egész választást, úgy, ahogy van.

„Nem lesz a tőke úr mirajtunk!”
„Az eredmény oké -  mondotta kényszeredetten -, és 

ezen az alapon, veszem a kalapom.”
Visszavonul a dedinjei magányába, és kipiheni a 

sok disznóságot, amit elkövetett ellenünk, és sokan 
mások ellen, és amikor már teljesen elfeledték, vissza
tér a politikába.

Jó vicc! (de nem nekünk!)
Azt képzeli.hogy a csecsemőnek minden Milosevics új?
Vele fogják ijesztgetni a gyerekeket: „Ha rossz leszel, 

jön a Szlóbó és elvisz! (háborúba).
Engem az nyugtat meg: olyan öreg vagyok, hogy ezt 

a retúrt már nem érem meg.
Az utóbbi napokban nemcsak átvitt értelemben, de 

gyakorlatilag is sötétben voltunk, mert tizenkét órás 
áramszüneteket suvasztott ránk. (Az ellenzék szerint 
saját zsebére árulta az áramot.)

Csak azt kívánom neki, hogy az Elektromos Müvek 
emblémája csapjon belé:

A veres ménkű!
Ütött a búcsú órája II. Fehér Ibolya úr.
Emléked megőrizzük!
Sajnos...



Eltűnt a majdanpeki Zlatarából (aranyosok) Nobel-díj 
aspiránsunk és várandós néphősünk arany érdemrendje.

A csiling több mint hatszáz grammot nyomott, és a 
karcos szövetség műkarcolóinak terve alapján készült.

Az ügyet egyelőre setétség fedi, mert áramszünet 
van minden rendesebb helyen, s így nem tudunk bele
kukkantani a komputer adattárába.

Valaki feltűzte és kitűzött vele a fent nevezett setétbe.
Más nem gyanúsítható azonban, mint a cég összes 

alkalmazottja.
Nem hiszem el -  csak, ha muszáj -, hogy az illető 

(kinek neve legyen áldott!) -  egyébként, most, hogy 
elnyeklett, olyan snassz átkozni -  benne van a dologban.

Hol fogná viselni? ... A bunkerben?
A gondolatot, hogy hágai rácsok mögött, borzadva 

űzöm el.
Ahogy megható lemondással teli lemondásbeli 

beszédéből következtetni lehet, esetleg kisonokája fog 
játszadozni vele.

Igaz, a pelenkán nem igazán mutat.
Netán Márk, az ugyancsak lecsúszott utód szaladt el 

Kínába vele.
A múltkor ugyan nem eresztették be. Kipenderítette 

Csu Fu, a vámos.
Nahát ezért forgolódom éjszaka, s kerül az álom.
Megérted, ugye?

ATYÁD
P. S.
Már felmerült bennem, hogy el se veszett, csak elke

veredett a többi limlom között, de levélzártakor érkezett 
a hír, ugyanis meggyött az áram, és a komputer beval
lotta, hogy visszaküldték a pénzverdének.

Ha ott sincs, valaki megcsináltatta a fogait.



Börtönvárosunkban (Mitrovica) az új demokratikus 
vezetés az önkormányzat kasszájában pénz helyett 
harminc revolvert talált.

Sok ez, vagy kevés?
Kapásból rá vágom: sok!
Tizenöt pisztollyal is csodát lehet csinálni.
De még öttel is,ha avatott kezekben vannak.
Úgy emlékszem, az évszázad legnagyobb vál

lalkozásában, a brightoni vonatrablásnál, csak nehány 
kézipukit vonultattak fel.

Lehet, hogy a maffio-szocialista vezetőink bölcs meg
fontolás, és szigorú kritériumok alapján osztogatták.

Mondjuk: Zenta kapott kettőt, Kisbajmok gázspray.
Azt mondaná egy durr-szaki:
„Attól függ, mennyi a kintlevőség.”
Na már most csak azt szeretném tudni, hol van a 

pénz, amit begyűjtöttek.
Ha a távozókat kérdenéd, azt felelnék:
„Harminc durrantyú az pont annyi, amennyi.”
Tudni kell azonban azt is, hogy délszaki testvé

reinknél a pisztoly fontosabb a hímtagnál.
Meg tudom érteni.
Az mindig elsül, ha meghúzod a ravaszt.
A fütyit meg egy bizonyos kor után hiába húzogatod.



A vétkesek közül a leglátványosabb megtérést a 
POLITIKA volt igazgató-főszerkesztője domborította.

K o l o s t o r b a  v o n u l t !
Van ugyan a nevében egy erre utaló becetag, a 

hadzsi, amely iszlámul zarundokot...öpfl zarándokot 
jelent.

Ő az egész sunyitó bandában az, akit Bűnbánó 
Angolnának neveztek, mert vígan siklik a buktatók között

Nem tudom pontoséin, hogy apácának öltözött 
és/vagy levágatta a... Hogy is hívják azt a marék hajat, 
amelyet ki nyírnak a fejbúbon?... Ja igen: tonzura.

Most barátcsuhában flangál és olvasók helyett a 
szent olvasót morzsolgatja.

Nem csak fertelmes hazudozás terheli setét lelkét, 
de a rossz nyelvek szerint -  bejáratos volt az elnök úr 
leányába... hoz.

Őt jelenleg a diliházban pátyolgatják, mert a rossz 
hírek hallatán úgy esett össze, mint a piskóta a langyos 
lerniben.

Álcsuhásunk annak idején azzal hencegett: „Nincs 
az az úristen, aki nekem ártani tudna!”

Hát ezt most megbeszélhetik, két mise közt egymással.
Mi lesz a programja imádkozáson és böjtölésen kívül?
Van egy ilyen érzésem:
Lapot szerkeszt majd, mint legszebb napjaiban.
Most még csak egy jó nevet kell találnia, hogy az 

olvasót -  nem a szentet -  fascinálja.
Hogy hangzik ez, uraim?:
„ A P Á T O K  F O H Á S Z A ”



A feldühödött földik szétverték a lekonyult elnök 
fiának akit a jónép Márkó királyfinak nevez pozsareváci

Bambiland nevezetű szórakoztató parkját.
Az ifjú Bambi szerencsére/sajnos nem volt benne.
Ez a pökhendi ficsúr igen kötekedő alkat, akivel 

jobb nem találkozni, mert géppisztollyal flangál.
Mostanában azonban jobbnak látta, hogy a „fantázi

adús” Jovanovity álnéven Moszkvába pattanjon család
jával egyetemben.de kiutasították, mire Pekingbe repült, 
ám oda be sem engedték.

A nyegle ifibambi mindazonáltal sosem volt egy 
ártatlan báránka s egy szemet sem skrupulózus. Sőt...

Hírek szerint olaj-, fegyver- és kábítószerügyekben 
is utazott. Higiénából pedig leginkább a pénzmosást 
kedveli.

Most mégis csak kiderülhet, hogy a nagy Bambi 
lemondási szózatában nem (nagyot) hazudott, mi
szerint megpihen és az onokájával fog játszadozni, a 
parlament helyett.

Markó királyfi tehát ante portás! (vagy ha úgy tet
szik: legközelebb itt.)

Várjuk őt -  ha nem is úgy, mint a Messiást, de 
legalábbis, mint a Maffiást.

Heuréka!
Benvenudo (elveszett gyermek!
„Isten hozott!” vagy „Hagyott volna ott” (tetszés 

szerint.)



Milosevity ismét elnök!
Igaz, csak a saját szemétdombján, a szocialista párt

ban.
A karácsonyi választásokon győzni fog.
Mondja ő.
És még ketten: az alelnökei. (A tagság krémje 

elkenődött.)
Amúgy nagyon kell csipkednie magát, ha meg akar 

élni (kívánjuk neki, hogy ne sikerüljön!), mert nincs 
nyugdíj-biztosítása, és közölték vele, hogy az állam 
nem fogja eltartani... Forduljon a munkaközvetítőhöz.

Én így látom a jelenetet a tolóablaknál:
-  Neve?
-  Benne van a történelemkönyvben. (193. o.)
-  Szakmája?
-  Elnök és néphős, a Nobel-díj külső tagja..
-  Milyen munkát vállalna?
-  Népkölcsön kiírása, népirtás, de a kétkezi munka 

sem idegen tőlem. Szeretek veretni.
-  Hová kéri a segélyt?
-  A volt királyi palotába.
-  Rendben van...Nézzen be két hét múlva.
-  Nem lehetne hamarább?... Akkorra tervezem a 

puccsot.
-  Sajnos...
-  Na jó...jövök. Vagy tolnak, ha elüt a bagger.
-  Legyen szerencsénk!



Édes kis hírek keringenek ezekben a napokban a 
sajtóban és közszájon.

Mirácska a szavazatok összeszámlálása után 
idegösszeomlást kapott és -  pláccs!

Ahogy felmosták, látszott, hogy nincs magánál, mert 
azt kiáltotta: “Győztünk" (most az a hír járja, hogy 
mentsvárnak Moszvkát véve alapul -  ott lapul.)

Sainovity még summázáskor így szisszent fel: 
„Elpukkadtunk!” (De hát mit is várhat az ember egy 
ilyen hólyagtól.)

És ez az egész pukkadt népség most lázasan töri a 
fejét, hogy lehetne akkorát hazudni, csalni, hogy 
legalább még két hetet kihúzzon az újonnan kom
ponált néphős.

A bajszos cérna Momo, szövetségi kormányfő, mert 
nem tudott elég szavazatot síbolni Montenegróból -  
lemondott. Ott csak a szerbek szavaztak önmagukra.

A jugósereg 87 százaléka állítólag félrevoksolt.
A legédesebb előérzet, hogy néhány nap múlva 

képes levelezőlapot kapunk Pekingből:
„ITT VAGYUNK A TIENANMEN TÉREN ÉS -  JEBO 

VAS BOG! SOKAT GONDOLUNK RÁTOK”... Aláírás: 
Szlobo Dang.

Mert -  s ez alighanem igaz lehet -  a batajnicai 
katonai reptéren készen áll két lökös, amely szerettein
ket Kínába szállítja.

R e p ü l j  ma d á r ,  ha  l ehe t !





KOZEPSZO

Ilyen kifejezés természetesen nincs, csak elő- és utószó.
Mégis, ide szeretném ékelni ezt a néhány mondatot, 

ami a HÁRMASKÖNYV létrejöttét próbálja megvilágítani.
A könyv címe ez is lehetne: V a k u lá s tó l lá tásig, mert 

sors- és ezredfordulónkat eleveníti fel.
Amolyan kontra-nosztalgia lehetne, apróbb katar

zist okozna a setét napok emléke.
Vers, próza, dráma.
A K ilen cven k ilen c az 1999-ben elszenvedett bom

bázások visszafojtott tehetetlen dühe. A L eve lek  
H onolu luba  a nagy lebukás előtti esztendő heteit vetíti 
vissza. (Nem utánérzés ez sem, valóságos levelekről 
van szó, amelyek hétről hétre e-mail szárnyain reppen- 
tek Hawaiira. A Fáraó utolsó éjszakáit süríti, amikor -  
Petőfit variálva -  „Feltámadott a henger!"

A pszichedelikus végjáték ugyan a képzelet szüle
ménye. A „fáraó” még a kinyomtatásra leadott könyv 
idején is csatázott hágai számonkérőivel.

Megkérdezhetnék: ér ez annyit, hogy még most is 
gyötrődjünk rajta?

És egyáltalán mit ér a költő lantletevésen borongva?
Elmondanék egy kis párbeszédet, amely köztem és 

angyali doktornőm között zajlott, a reanimációs osztá
lyon, miközben EKG-re feszítve intravénás transzfúzi
ón merevedtem.

-  Olyan megalázó, hogy itt enyészek a nesztelenül 
surranó nővérkék között, úgyszólván kitakarózva 
meztelenül, üvegkacsa után kaparászva nyöszörögve 
félálomba tán-tán szellentek is.

Felcsillant a szeme:
Az jó, azt szeretjük, mert akkor tudjuk legalább, 

hogy a beteg él.
Igen. Élek. A& A szerző









FARAO

Dráma 3 felvonásban záróképpel





S Z E M É L Y E K

O. LEÓN, elnök 
MIA, a feleség 
HASONMÁS

VILÁGÜRI HANGOK

MAMA 
PAPA 
JÓ ISTEN

ZÁRÓKÉP
I., II., III., IV., V.. VI. tanú 
FŐBÍRÓ

S Z Í N H E L Y

Az elnöki palota 
Zárókép: tárgyalóterem





E L S Ő  F E L V O N Á S

[sö té tb en )

FŐBÍRÓ, (szellem hang) ...ezért a bíróság úgy döntött, 
Nulladik León minden vádpontban bűnös, ezért őt élet
fogytiglani fegyházra, és a ...

O. LEÓN. (fe lü v ö lt)Ártatlan vagyok!... Állítsák le ezt a 
gyászos komédiát.. Én nem adom a... (k igyu llad  az 
éjjeliszekrény lám pája, az elnök  hálószobájában vagyunk)

MIA. (íe lkőn yőkől, O. L eon t rá n g a tja ) Mi van veled, 
apus? Miért üvöltözöl ?

O. LEÓN. Nem üvöltözöm, {a p a p la n ra  csa p ) 
Békésen alszom... A füled cseng... (cs e n g a  te le fon )

MIA. (tom pá n ) Csakugyan ...
O. LEÓN. Nem. Ez a telefon (n y ú l a k a gy lóért) 

Halló... Itt én vagyok, (k is  id ő  m ú lva ) A pofádat, azt!... 
Kinyitod ?... (lehangoltan )  Nem...

MIA. Ki volt az ?
O. LEÓN. (k itö r) H át tudom én ?!... Van még kérdés?
MIA. Van, igen... Nem ismerted fel a hangjáról?
O. LEÓN. Dehogynem... Ő az... A néma Levente.
MIA. Ne idegeskedj, papi. Az nem tesz neked jót.
O. LEÓN. Topp!... Akkor most jót teszek magamnak... 

(kászá lód ik  )
MIA. Jótett helyébe jó sokat várj.
O. LEÓN. (rossza t se jtve ) Ezt úgy érted, hogy ...
MIA. Pontosan.
O. LEÓN. Mármint ?
MIA. Jósokat várj... Eldugtam.
O. LEÓN. (.fe lh örd ü l) Eldugtad a csillagjaimat?!



MIA. Mind a három üveget.
O. LEÓN. Bestia !
MIA. (szipogva ) Hogy beszélsz velem?!... Azonnal 

kérj bocsánatot... szfh...
O. LEÓN. {m ég m in d ig  a konyak rem én yében ) 

Bocsáss meg (fé lre ) Pukkadj meg!... Csókdoslak, 
Miácskám... Légy jó is, ne csak szép...

MIA (m egrázza erélyesen a fe jé t) Adios Chivas - 
nincs ivás !

O. LEÓN. Most, amikor úgyszólván nem élhet 
nélkülem ?

MIA. Ki ??
O. LEÓN. A pia.
MIA Már ott tartasz, hogy délelőtt is szlopálod a 

whiskyt... A múltkor kezet akartál csókolni a skót 
küldöttség vezetőjének.

LEÓN. Talán a szoknya miatt...
MIA. Rajtam is szoknya van, mégsem tudom, mikor 

csókoltál utoljára kezet.
O. LEÓN. Pedig nagy skót vagy... Rendben van, 

mossál kezet.
MIA (k is é tá l az ágyból, dal, d obpergés)

Benned egy csepp szenvedély nem ég, 
Megbánod te még...Megbánod te még!

O.LEON. (  üstd ob  )
Megbocsátol ugye nagy ég, hogy nem ég, 
Szerelem és szeretet rosál,
S már csak pislákol, mint híd alatt a clochard,

MIA Uram szégyellje magát!
O. LEÓN. A nátha drága,

Ezért nem érzem hajában a rózsa szagát.
MIA (csavarja iba  tú r )

Éjszakára levetem,
O. LEÓN. De azért így is szeretem, szeretem! 

(le té rd e l e lő tte )



MIA. Kedves úr kívánságát teljesítem nevetve,
Mit kíván legjobban e kései órán ?

O. LEÓN. Virághajú flórám,
Egy kis Metaxát, ha lehetne.

MIA Uf f ! (m egtaszítja  hom lokán  gyen géd te len ü l)
O. LEÓN. (feltápászkod ik , idegesen já r  fe l s a lá )
MIA (aggódóan) Rosszat álmodtál, papi?
O. LEÓN. (k itö rv e ) Nem!... (le tö rve )'D e ,...
MIA. Elmondanád ?
O. LEÓN. (gép iesen ) Igen... (va d u l) Nem!
MIA Összemászkálod nekem a tapettát!... Az utób

bi időben egy kellemetlen hír, s máris a plafonon vagy.
O. LEÓN. (gúnyosan ) Mikor jártam utoljára a pla

fonon ?
MIA Például tegnap is, mikor az alboss idetele

fonált, hogy „kipukadtunk!”
O. LEÓN. Jéghidegen fogadtam...
MIA Csak a szemed jojózott.
O. LEÓN. (fe lh ork a n ) Hogy a pi...khm...a jó fenébe 

ne! ... Sipi egy nagy marha!... Hamiskártyás létére ne 
tudná, hogy eddig minden választást elvesztettünk? 
Utána kalapáltuk ki a győzelmet.

MIA. Tudom. Ahol lehetett, előre kitöltött szavazó
lapokkal, ládaszám.

O. LEÓN. Is...
MIA. Is -  és?
O. LEÓN. Mikor a ládákat kihelyeztük a szavazóhe

lyeken, már félig tele voltak.
MIA S az elég lett?
O. LEÓN. Hogyne... Te nem is tudod, hányán haltak 

meg az utolsó tíz évben.
MIA. S az nekünk mért jó ?
O. LEÓN. A sírkörösztökről írtuk le a neveket.
MIA És nem volt fárasztó kijárni a temetőbe ?
O. LEÓN. Eleinte igen... Később kiírtuk az anya

könyvből... Az anyakönyvvezetők a mi embereink.



MIA. Aranyos drága népek!
O. LEÓN. Az nem kifejezés, hogy drágák... Alig tudtuk 

kifizetni őket. Egyeseknek még most is tartozunk 
nehány halottal.

MIA. De most azt mond meg, mit álmodtál?
O. LEÓN. (idegesen)  Mit!...mit!... {m egvakarja a fe jé t) 

Mit is?
MIA. Őszintén!
O. LEÓN. (felháborodva)  Csak nem képzeled, hogy 

hazudni fogok neked !
MIA. (elgond olkod va ) Igen...
O. LEÓN. (dühösen)  Mi az, hogy „igen”?!
MIA. (m egszeppenve) Igen , hogy nem...
O. LEÓN. (gyanakodva)Na azért... Szóval... szóval álmom

ban üldöztek a kutyák... (fé lre ) Jó l
MIA. Már a múltkor is üldöztek, de nem ütöttél pofon.
O. LEÓN. Párdon!... Álmomban széles mozdulataim 

vannak... Szerencsére, hogy akkor nem.
MIA. Akkor nem... Akkor rúgtál. Majdnem legurultam 

az ágyról... Egy hétig sántítottam.
O. LEÓN. (felkacag)
MIA. Mi olyan mulatságos?!
O. LEÓN. Elképzelem, mekkorát koppansz, amikor 

leesel.
(n evetn ek )

O. LEÓN. (elkom orodva)  Most is rúgni kellett volna.
MIA. (felszisszen )  Papi !
O. LEÓN. (e lte re lő ) Az embereim azt mondják: „Ahogy 

te rúgsz, nem rúg úgy senki!” A főtanácsadómat például...
MIA. {nem  enged i e lte re ln i m agát a tém á tó l) De mért 

kellett a kutyáknak azt üvölteni: „Ártatlan vagyok?... 
Ártatlan vagyok.!”...?

O. LEÓN. {m egvakarja a fe jé t h ite tlen k ed ve ) Üvöltöt
tem volna?....



(d a l)
M IA . (d obpergés)

Ha volna nem  le tt volna,
H a llga ttá l volna,
M egu grott a lázad,
F elverted  a házat,
A  fogad csikorga ttad ,
A z ágy cs ik o rg o tt a lattad ,
M in tha  egy rek ed t vam yú szólna,
Ha b ili volna, fe ld ön tö tted  volna, 

(ü s td ob )
O. LEÓN. K ibuggyant a vu lkán  leve

(fe ln éz )
Az, k in ek  m égis á ldassék a neve,
Üssön ra jtu k  egy bazi lyuka t,
Rogyassza rá ju k  a pa lotá ju ka t.

MIA. Palotájukat?
O. LEÓN. (csü gged ten ) Na jó... elmondom. (N agy  le 

vegőt vesz)
(csen g  a te le fon )

O. LEÓN. (fe lk a p ja ) Igen!... Most micsodád pukkadt 
ki?... Elkaptad a torkát?... Úgy is jó... Remek!... Kitűnő! 
(lecsap ja  a ka gy lót)... Beletaposott!

MIA. (örvendezve) A főgügyi?
O. LEÓN. Igen... Megsemmisítette a szavazatokat... 

Új választásokat ír ki.
MIA. Mivel lehet elkapni a farkát egy ilyen ramaty 

vénembernek?
O. LEÓN. Hát nem sok mindennel, de... (e lh a llg a t) 
MIA (m eg lök i m in t egy elakadt a u tom a tá t) Na!
O. LEÓN. GéBé megfenyegette, hogy őrizetbe veszi, 

mert kiskorúakkal fajtalankodott.
MIA, És csakugyan?
O. LEÓN. És csakugyan mi?
MIA. Fajtalankodott?
O. LEÓN. Csakugyan érdekel?



MIA. Úgy gondolom, büszke lesz, hogy ezt terjesztik 
róla.

O. LEÓN. Ő igen de a felesége nem. Márpedig retteg tőle.
MIA. De hát bizonyítani kellene.
O. LEÓN. GéBének minimum tíz kiskurvája van, aki 

eskü alatt vallja, hogy megdugódott.
MIA Na és ha bizonyítani tudja flepnivel, hogy 

impotens?
O. LEÓN. Nem számít. Elfeledted, hogy hazánkban 

a törvény szerint is szabad nyelvhasználat van. Lehet 
fuvolázni is.

MIA Ebből mi jön ki?
O. LEÓN. Ebből egy jenki jön ki.
MIA Csak nem a volt amcsi elnökre gondolsz?
O. LEÓN. (v igy orog )
MIA. (k a p cso l) Értem... És mivel bűvölte meg GÉBÉ 

a szüzecskéket?
O. LEÓN. Gondolom, dugja őket.
MIA. (leg y in t)  Rossz vagy!
O. LEÓN. Sebaj... Fő, hogy az ellenzék pofája be lesz 

fogva.
MIA. De hát a választást -  amelyet egyebek közt te 

erőszakoltál ki -  mindenképpen meg kell tartani, a 
törvények alapján.

O. LEÓN. Semmi vész!... Egyébként most sem megy 
a fejembe: ho g y  t u d t u k  e l ves z t en i ? . . . A  kor
teshadjárat alatt az összes rádió- és tévéállomást 
kisajátítottuk, a kormánylapok szabadon bömböltek, 
az ellenzékieket betiltottuk. A külföldi megfigyelők nem 
kaptak beutazási engedélyt. A választási bizottságokban, 
a ládatologatóktól az elnökig mind a mi embereink 
voltak. Csak a három baráti ország megfigyelője lehetett 
jelen néhol.

MIA. Hát akkor, hogy szivároghattak ki az ered
mények?

O. LEÓN. (felnyög)Nem tudom... (üvölt)T  u d o m !. . .



MIA. Mit?
O. LEÓN. A kurva anyádat!
MIA. (m egsértőd ve) Hé!
O. LEÓN. (rá  se h ed e rít) A szőke Raccsista!... A saját 

koalíciós partnerünk!
MIA. Az MJF?...A „Most Jöttem a Fáról” párt.
O. LEÓN. Igen, a radik...Ott ültek a nyomorultak a 

választási bizottságokban.
MIA. Azt mondtad, csak a saját embereink.
O. LEÓN. Eddig azok voltak.
MIA. S most?
O. LEÓN. Zsarolni akarnak... Több miniszteri poszt 

kellene nekik.
MIA. Hát add oda.
O. LEÓN. Belügy, külügy, hadügy? S akkor, édes 

Miám, elmehetünk mi ám a ...
MIA. A...?
O. LEÓN. Igen, oda!

(d a l)
O. LEÓN. (ü s td ob )

Gügye,
Akinek nincs belügye,
Jobb, ha leprás vagy, mintsem 
Hogy gumibotod nincsen,
A józan szóból a nép nem ért,
Hisz tán,
Nem imádnak pusztán,
Két szép szemedért.

MIA. (d obpergés)
Szeresd őt, mint rokont,
De ha kell, adj neki nagy pofont.

O. LEÓN. Sereged adjon időben hangot,
Tüntetőkre küldjél tankot,

MIA. Csókold meg a hernyótalpat,
S marad a korona rajtad,



EGYÜTT. A nép, a nép, a nemzet,
Ablakod alatt üvöltözve hemzseg,
Szeresd őt, mint rokont,
De ha kell, adj neki egy nagy pofont! 

[le ü ln e k  az ágy szélére )
MIA. Folytasd!
O. LEÓN. Mi a fenét?
MIA. Az álmodat.
O. LEÓN. (k ócos  hajába tú r ) A ....

(csen g  a te le fon )
MIA. Mondd, hogy nem vagyunk itthon!
O. LEÓN. Pszt!... (a te le fon ba )K i vagy?... H2? (fü tty én t) 

Ó!... Szépen megmondtam, hogy csak sürgős esetben... 
És hol van... Az ajtóm előtt? Honnan tudod?... Az egész 
ház ekránon, csak a hálószoba nem. Ide figyelj! (hátra  
sand ít M ia  felé, su ttogva ) Ha mindent láttok, mondd meg 
gyorsan, hová dugta az elnökné a whiskymet?... (kuncog) 
Igazán?... S a kulcs? (búsan ) Cseszd meg az infódat!

MIA. Ki volt az?
O. LEÓN. A biztonsági főnök.
MIA. Valamilyen kulcsokról hallottam...
O. LEÓN. Nem azt mondtam, hogy „kulcsok”, hanem... 

(k ivágja  m agá t)... „túl sok”.
MIA. De...
O. LEÓN. Túl sok!... Túl sok a szöveg, drágám... Melyik 

gomb a videó?
MIA. A fekete...
O. LEÓN. (beka ttin tja  a képernyőt. A z a jtó  e lő tt hom á

lyos alak bám ul m ereven, m ajd  fü lé t az a jtóh oz szorítja , 
aztán le h a jo l és beku ku cská l a k u lcs ly u k on )

MIA. Mit csinál?
O. LEÓN. Kukucskál.
MIA. A pofáját, azt!
O. LEÓN (a ku lcslyukhoz h a jol, erőteljesen  belekóh in t. 

A z árny a képernyőn ijed ten  e lu g rik .)



O. LEÓN. Kimegyek!
MIA. Vegyél magadra valamit.
O. LEÓN. (szófogadón fe lteszi a bojtos  sipkáját, m agá

ra  veszi a há lókabá tjá t E l.)
MIA. (d oh og ) Ki fognak röhögni.

(csen g  a te le fon )
MIA. (fe lvesz i az éjje liszekrényen  lévő t, m a jd  á tsé tá l 

a kaputelefonhoz. B ará tságta lanul.) Mi van?!... Nincs 
itt... Te ki vagy... Nem a klotyón ül, ha azt szeretnéd 
tudni.... Te is beszélni akarsz vele sürgősen?... De nagy 
itt a forgalom, haj!... Sorba kell állni az ajtó előtt.. Ő 
hivatott... Na jó... Mondd a kapuőmek: „Tescamasca”... 
(visszaakasztja a kagy lót A  készü lék azonnal berreg. 
B elehallgat, dühösen) „Tescamasca!”... Hogy nem lehet 
ezt megjegyezni!? (leteszi, de ism ét csengetés) Tesc... 
(elakad, m ert az éjjeliszekrényen le v ő  cseng. Odam egy) 
Bolondokháza! (fe lveszi) Ott is?... Nem, most nem 
mehetek... Fontosabb dolgom is van, mint, hogy össze
rántsam az igazgatói-bizottságot... Micsoda?! A lá
nyom?... Mióta?... Megyek mindjárt

(K opognak, m agára kapja  a p on gy o lá já t) Jöjjön be!
(A z  a jtó  k itá ru l, belép  O. L E Ó N  tök é le tes  m ása  

ü n n ep i öltözetben . M egh a jo l.)
HASONMÁS. Jó reggelt, elnökasszony!
MIA. (p a ttog ) Mi a fene! Hát nem mondtam százszor: 

M i a !
HASONMÁS. Mi... Mi... Mi...
MIA (k ed vetlen ü l) Hát ezt még gyakorolni kell... 

Márna mit avatnak fel?
HASONMÁS. Márna semmit... Utazó... zom... a csa... 

csa... csa... csatlósokhoz. A be... be... beszédért jöttem...
MIA. Ott is így fog dadogni?
HASONMÁS. Nem, dehogy!... Csak ez a po... po... 

pongyola.
MIA. (k ih ívón )  Úgy nézel, mintha meg akarnád 

simogatni a po... po... pongyolámat.



HASONMÁS. Szűz Máriám!... Inkább kiugranék az 
ablakon!

MIA. (odam egy becsu k ja  az a b la k o t.)
HASONMÁS. Visszajöhetek később...
MIA. Nem szükséges... Mindjárt adom.
HASONMÁS. Hát tudja...
MIA (d ühösen  közbevág) Tudod!
HASONMÁS. ...Tudod, hol van... M... Miácska.
MIA. (m egveregeti a vá llá t) Én írtam... (a z  é jje liszek 

rén y  fió k já b ó l előveszi, k is im ítja ) El tudod olvasni?
HASONMÁS. így igen, de ha szemüveg van rajtam, 

nem jól látok.
MIA. Ja igen... (a  fió k b ó l szem üveget vesz e lő ) Ezt 

próbáld.
HASONMAS. (fe ltesz i, vakon tapogatódzva in d u l az 

ab lak  fe lé )
MIA Várjunk! Ez az enyém...(m á sika t vesz elő. A  

H asonm ás fe lp rób á lja )
MIA. Színtiszta ablaküveg. Most jó?
HASONMÁS, (b ó lin t, le e s ik  a szem üveg, de e lka p 

ja )...E z  jó, csak egy számmal nagyobb a fülemnél.
MIA (k ís é ri k i) És vigyázz magadra, nehogy ledur- 

rantsanak.
(d a l)

(bongó dob)
HASONMÁS, (bü szkén  k ihúzza  m agát)

Nem fog golyó, nem most nőttem ki a pólyát, 
Ki lelőne jól kösse fel a gatyóját, 
Bámulnak engem a részeg legyek,
Ahogy én cik-cakkban megyek.

Bámulják azt a részeg legyek,
Ahogy én cik-cakkban megyek 
Ha cikben lőnek, megyek cakkban,
Ha cakkban -  cikben,



Melyikben vagyok jobb ? Maradjunk abban, 
Mindegyikben !

MIA. (angyali m osoly, m egsim ogatfa  a fen ek ét)
HASONMÁS, (ijed ten  m egugrik, kiszalad cik -ca kk -ba n )
MIA. (m erengve á ll az a jtón á l)

(é te ri m uzsika, tú lv ilá g i h a n gok )
MAMA. (fa n tom h a n g  fe n trő l) Lányom, lányom, 

gyöngyvirágom.
MIA. (dühösen  m egperdü l, fe ln éz  az ég  fe lé ) Te vagy 

az megint, mama?
MAMA. Aggódom érted, hát nem érted?
MIA. Jó lenne már, ha nem szólnál bele a dolgaim

ba odaföntről!
PAPA. (sa ra s tró i tón u s ) Te nem odaföntről dirigálsz 

a népnek?
MIA. (gúnyosan)  Jó kommunista vagyok, mint te 

voltál, papa.
MAMA. Kicsinek is milyen csintalan voltál.
M3A. Jaj, nehogy megint azt kezdd mesélni, hogy a 

vendégbácsik zsebében kutakodtam, és ha óvszert 
találtam, azt kilyuggattam.

MAMA. Már meséltem?
MIA. Most lesz a jubiláris ezredik alkalom.
MAMA. (sé rtőd ö tten ) Hallgathatok is...
PAPA. De nem sokáig !
MAMA. (p a ttog ) Csend abban a rozzant glóriában!
MIA. Ne pöröljetek folyton... Azt hittem „odaát” le

csendesedtek... Az ám! Hogy lehet az, papa, hogy nagy 
kommunista létedre nem... Khm... Odalent vagy? 
(m u ta tja  le fe lé  fo rd íd o tt h ü ve ly k u jjá va l)

PAPA, A pokolban, fiacskám, telt ház van.
MAMA. Most menekült státusunk van az édenben.
MIA, Ami azt jelenti, hogy...
MAMA. Kikerültünk a Tejútra ...(s ik o ly ) Vigyázz, 

papa!... Meteorit!
{Vad sistergés, csend  )



MIA. Itt vagy még ?
O. LEÓN (b e lép ett közben ) Igen... (bosszankodva, hogy  

asszonya az égbe b á m u l) Már megint UFOK-kal társa
logsz ?

MIA. Ufók az eszed tokja!... A mamával és a papával 
beszéltem.

O. LEÓN. (u n o tta n ) Mi újság a pokolban ?
MIA. (d oh og)E h h \ ... Tökkfej!... (m eg lep őd ve )Hová lett 

a bojtod ?
O. LEÓN. (gép iesen  m egsim ítja  az e lá rvu lt m adzagot) 

Bojtomat a bánat eljegyezte...
MIA. Egy pillanatra lépsz ki a közéletbe, máris 

lelopják.
O. LEÓN. Nem lopták le. GéBé levágta.
MIA. Micsoda ?!
O. LEÓN. Rájöttek, hogy az Á. B...
MIA. Állambiztonság?
O. LEÓN. Az ...Minket is...
MIA. Lehallgatnak?
O. LEÓN. Sőt...„l e n é z n e k ”... Úgyhogy most átvizs

gálták a bojtot, nincs-e benne tetű.
MIA Az mi, a tetű?
O. LEÓN. Az kérlek videóban, ami a „poloska” 

audioban.
MIA. (a z égre néz, s ó h a jt) Anyám!...
O. LEÓN. Már megint kezded... Nem engedlek többet 

a bolondokházába.
MIA. Először is: nem bolondokháza, hanem Pszichi

átriai Központ.. Másodszor is: most éppen oda indulok, 
csak előbb felöltözöm. (In d u l a ga rd rób  fe lé )

O. LEÓN. (gúnyosan)  A szorgos kis I. B. méhecske.
MIA. Nem, hanem az aggódó anya... A lányod, Nina.
O. LEÓN. Megint kitört rajta a hiszti...
MIA. ...és földhöz vágta magát, mikor megtudta a 

szavazás végeredményét.



O. LEÓN. Jó nagyot toppanhatott.
MIA. (d ü h ösen ) Hö!...Hö!... Van még kérdés?
O. LEÓN. Mikor jössz?
MIA. Az orosz után... Ki nem állhatom a sanda 

képét.
O. LEÓN. Kit szeretsz te egyáltalán?
MIA. (s zó ln i akar)
O. LEÓN. (e lvá g ja ) Tudom, de lelőtték.
MIA. (szem beford u l) Tudod, de azt nem, hogy ki! 

(Farkasszem et n ézn ek .)
O. LEÓN. (e lv igy orod ik ) Azt nem.
MIA. (dacosan elford u l, k ilé p )
O. LEÓN. [u tá n a szó l) Miácska!
MIA. (le g y in t)
O. LEÓN. L á t t a m !
MIA. [ugyanúgy) Mit?
O. LEÓN. Hogy simogattad a fenekemet.
MIA. (keze a k ilin csen , leh a n go lta n ) ÁB?
O. LEÓN. Színesben!...Nos?
MIA. (k ih ívón )  Nos: mi?... Hiszen ö is te vagy... 

(á rta tla n u l) Én csak gyakoriok.
O. LEÓN. (tű n őd ik ) Erre nem is gondoltam... (fe ld erü l) 

Tudod mit?
MIA. Mit?
O. LEÓN. Maradjunk az én fenekemnél!

(Függöny )



MÁSODIK FELVONÁS

(A  szín  ugyanaz)

(S ö té t van, m a jd  M ia  hangja, m in th a  valahonnan  
le n trő l jön n él

MIA. Eresszetek!... Nem akarom!... Nem akarom!
O. LEÓN. (fe lk a ttin tja  az é jje liszek rén y  lám páját3 

Valami baj van, kicsim?
MIA. (m ég  m in d ig  k á b u lta n ) Eresszetek!... (fe léb red ) 

Hát te vagy az?... (m egcsókolja  boldogan).
O . LEÓN. Ki bántott, aranyom?
MIA. Be akartak tuszkolni egy cellába a bolon

dokházában.
O. LEÓN. (k ija v ítja ) Pszichiátriai Központ!...
MIA. Nem... Ez tényleg az volt... (m egrázkód ik ) Sok- 

sok bolonddal.
O. LEÓN. Volt köztük ismerős? ... (berregés, odasán- 

tik á l a kaputelefonhoz^ Mi van!... (paprikásán ) Mi 
van?... Semmi... Aludjatok tovább!... (visszásán tiká l az 
ágyba)

MIA. Ki volt az?
O. LEÓN. Az őrparancsnok... Kiabálást hallottak.
MIA. Hát ideér a fülük?
O. LEÓN. Nem, hanem a te hangod ért oda.
MIA. Attól sántultál meg?
O. LEÓN. Is.
MIA. Rúgkapáltam?
O. LEÓN. Nem kapáltál, csak rú gtá l...(m egta poga tja  

a fen ek ét)
MIA. Megsimogassam?



O. LEÓN. Kösz... inkább bekenem.
MIA. (felkacag)
O. LEÓN. Most mit nevetsz?
MIA. Eszembe jutnak a Szüreti Napok, amikor...
O. LEÓN. (belevág} Ne folytasd!... Hogy van a 

lányunk?
MIA. Nem értél oda...
O. LEÓN. Nyakamon ült az orosz delegáció... külön

ben nem is...
MIA. Különben nem is arra gondoltam, hanem ... 

(k u n cog ) a mustra.
O. LEÓN. Uífi... (b e rreg  a kapu telefon ) Uffl... (od a 

m egy, be leh a llga t) Dagi?... Megvan a negyven tank?... 
(fe lh ö rd ü l) Hogyhogy csak tizneöt?! A többi meg
bízhatatlan... Nem fognak a tüntetőkbe durrantani az 
aljasok... De honnan tudod?... (gon d terh e lté ig  Tizenöt 
tank és egy locsolókocsi több százezres tömeg ellen... 
Körül fogják őket röhödni... (ta n á csta la n u l á lld ogá l)

MIA. Hazudik!... A győztesek felé kacsingat.
O. LEÓN. Sajnos igazat mond... A szavazóhely 

vezetője, ahol a katonák adták le voksaikat, jelenti, hogy 
kettő híján minden szavazatot az ellenzékre adtak el.

MIA. (elérzékenyedve) Ki lehetett az a két drága...
O. LEÓN. Az ellenőr.

(dal)
(ü s td ob )

Édessszép, amit mondtam volt és tény:
Senki se verhet eztán benneteket, csak én.

MIA. (d obpergés)
Vezérelj a tüntetőre tankot,
Az majd kinyomja belőlük a hangot.

O. LEÓN. Békét és megnyugvást szerez,
Ha a légierő beléjük gépfegyverez.

MIA. Ezerből nem maradnak tizen.
Ha a naszád megjelen a vizen,



O. LEÓN. A cselekedet, akárhogy is hívják,
Rendet teremt, s kapom a béke Nobel-díját. 

MIA. Mi csak kacagunk a zord Hágán,
Néphős leszel, néphős, drágám!

{k ö rü ltá n co ljá k  az á llólám pát)
MIA (a  tá n c után) Miből következtetel édes a Béke

díjra?
O. LEÓN. Megbeszéltem a Veterán Únióval.
MIA. Ők illetékesek?
O. LEÓN. Ők küldik el a felterjesztést.
MIA Tudnak írni?
O. LEÓN. Haha!... Nem bíztam a véletlenre.
MIA. Ki írta?
O. LEÓN. Én

(b e rre g  a k a p u te le fon )
MIA. (odam egy leakasztja ) Az ügyes.
O. LEÓN. Miféle ügyes?
MIA. A belügyes.
O. LEÓN. Küld a francba!
MIA. (a  te le fon ba ) A vécén ül...
O. LEÓN. Jó, hogy mondod!... (in d u l)
MIA. Érdekes, mekkora forgalom van márna a kapu 

előtt.
O. LEÓN. Én rendeltem őket ide.
MIA. S most mért a francba?
O. LEÓN. A muki megkapta a pontos listát: kit kell 

letartóztatni az ellenzékből, és ki követ el váratlanul 
öngyilkosságot.

MIA. És?
O. LEÓN. És az Euro-Izén láttam, hogy a zöme még 

mindig gágároz a főtéren.
(k a p u te le fon )

M3A. (odam egy és beleszól) Még mindig kakái... Ja?... 
Te vagy az Misu?... Eredj a...

O. LEÓN. (va d u l in tege t)



MIA. ...várj csak!
O. LEÓN. (átveszi a ka gy lót) Figyelj csak, Misu... 

Tizenhatmillió kell sürgősen... (rá n co lja  a hom loká t3 
MIA. Mit mond?
O. LEÓN. Amit a skót a vöröskeresztnek... „Már 

adtam!” (a  te le fon b a  Mi az, hogy honnan... Nyomd ki a 
Reál-Bankban a Pinuskából... Vagy állj ki a határra, és 
végy el mindenkitől mindent... Igen... Elismervénnyel... 
És aláírod a pátriárka nevét... Már kiátkozott... 
Csipkedd magad, mert a Vasorrú már türelmetlen... 
Vétel!

MIA. A Bábit is iderendelted a portára?
O. LEÓN. Nem. Ő már ott toporoghat a szalonban. 
MIA. Minek kell a Bábinak annyi pénz?
O. LEÓN. Nem a Bábinak -  nekem!... Kicsempészi 

Rodoszra, ha netán... (m egborzon g
MIA. De hogy?... Tisztelem és becsülöm a nyanya 

muffját, de tizenhatmillió nem fér bele.
O. LEÓN. Ne törődj te az ő muffjával... Már kivitt 

többet is.
MIA. Mennyit?
O. LEÓN. Ne szólj szám, nem fáj fejed.
MIA. (bosszús-gyengéden) Te kis szarka!
O. LEÓN. Az ám, retyó! (in d u l a toa le ttre )
MIA, Kimenjek, hozzá, hogy szóval tartsam?
O. LEÓN. Menj, tartsd...

( ü res a szín  k is  id e ig )
O. LEÓN. (bedugja a fe jé t, k örü lk ém le l) Tiszta a le

vegő!... (k ijö n  a to a le ttrő l, bem egy a ga rd róbba . 
N em sokára nyakába akasztott n ő i táskákkal jö n  k i)... 
Belekukkantunk... (sorban  á tku ta tja . Ta lá l egy dobozt, 
m egrázza a fü le  m e lle tt. C sodálkozó képet vág) Hát ez 
meg? (visszadobja  a táskába, tovább k u ta t)

MIA. (a z  a jtób a n  m eglepőd ve le cövek e l, m a jd  
belenyú l a keblébe, s aranyláncon egy k u lcs o t h ú z  e/ó) 
Ezt keresed?



O. LEÓN. (p a ff) Né... né... nézem, hogy megvan-e a 
pisztolyod.

MIA. És megvan?... {az é jje liszek rén y  fiók jába  tú l)
O. LEÓN. (m ég  m in d ig  zavarban) Ni... ni... nincs. 

Mondd csak, minek neked fogamzásgátló tabletta? 
Tudtommal nem is...

MIA. (b o ld og s ik o lly a l) Hát megvan?... Épp ezt kere
sem... (m egvárja , h ogy  a fé rje  k ik o torja , m a jd  k ika p ja  a 
kezéből, in d u l vele) A Bábinak megígértem, hogy kiíra
tok a főorvosunkkal. Tudod, milyen pirulós, ha pir
ulákról van szó.

O. LEÓN. Nem tudtam azt sem, hogy valakinek is 
gu...gu...

MIA. Az unokájának lesz, sütyi! (e l)
O. LEÓN. Az a pinapalánta már cserkészik? (csen g  

a telefon . B eleha llga t. Gyászos hangon ) Lebuktunk 
Gébé!... Ki beszél itt szavazatlopásról?!... Az asszony 
kapott el, mikor a táskáiban kutattam... Mit keres
tem?... A kisebbik széf kulcsát... Miácska államosítot
ta a whyskimet... De igen, de amelyiket a kló tartá
lyában rejtettem el, épp az imént lehelte ki a lelkét... 
Juttas el valahogy egy-két fiaskóval...Nem, nem ezért 
hívtalak... A H. M. nem ad, csak 16 tankot, és egy szar 
locsolót... De működik... Azzal locsolják a tüntetőket... 
Te felkészültél a mai nagy dzsemborira?... Lőni fognak 
gumigolyóval?... Ennél azért szebbre gondoltam... 
Páncélkocsi... gépágyú... Azt mondod: újoncok, szétlövik 
az országház kupoláját? Fizetem! Ki kárál ott mellet
ted?... A miniszterelnök... Mit akar?... Premiert nem ren
deltem... Na jó... Dugjátok fel, a hátsó bejáraton...

(d a l)
(ü s td ob )

Ki parancsol a kabineti urának?
Én,
Ki parancsol nekem?
A nejem.



Ki parancsol a nejemnek?
Apja-anyja szelleme,
Ki parancsol a szellemeknek?
Tumu, a spiritiszta.
Ki parancsol a spiritisztának?
A kopogó lábú asztal.
Ki parancsol a kopogó lábú asztalnak?
A takarítónő... Törölgeti, tologatja 
Ki parancsol a takarítónőnek?
Láttam szlopálni -  a pia!
Pia -  pia-pia!
A próféta szavai ezek?
“M i n d e n  út  k ó m á b a  ve z e t ! ”

(ha lk  kopogás  
[k im egy)

(a  szín  egy darabig k ih a lt, m a jd  h a lk  m uzsika ) 
MAMA. (fen trő l) Hallotad ezt?
PAPA. Delírium!
MAMA. Trémens!
PAPA. Csakugyan rémes...
MAMI. Papi!... Te az utóbbi időben kissé siket vagy. 
PAPA. Hogy mondod?
MAMA (hangosabban) MONDOM: NAGYOT HAL

LASZ.
PAPA Nem lehetne egy kicsit hangosabban?... Vatta 

van a fülemben.
MAMA. Nem akarom felverni a szeráfokat...
PAPA. Miii?!
MAMA. (m ég  hangosabban) MONDOM. VEDD KI A 

VATTÁT A FÜLEDBŐL!... Úgy!... (halkabban) Most hal
lasz?

PAPA. Most mért kiabálsz?
MAMA. (elveszti a tü re lm ét) Egyáltalán... miért van 

vatta a füledben?
PAPA. (panaszosan) Ez a szar muzsika!
MAMA. (fe lh örd ü l) A Szférák Zenéje neked szar?!



PAPA. Szerinted, lehet rá koccintani, vagy fergetegest 
járni?...[e lkesered ve) Sosem szerettem a plasztikus 
zenét.

MAMA. Klasszikus!
PAPA. Mííí?!
MAMA. Cfelcsa ttan ) V a t t a !
PAPA. Lebegj át a másik felemre, abból már 

kibányásztam.
MAMA. Úgy tudom: gyerekkorodban zongorázni ta

nultál.
PAPA. Csak arra emlékszem, hogy a tanárnő térdét...
MAMA. Az egészből csak a tanárnő térde maradt meg 

az emlékezetedben?
PAPA. Meg a nagy marha pofon, amit lekevert... Ja... 

És a pedálózás. Na annak hasznát vettem.
MAMA. Hol?
PAPA. Az autóiskolában... (sóh a jt) Istenem... Ha én 

még egyszer hallhatnám a Tragacsfalvi Trombitásoktól a 
N égy k övér pacA.

(dörgés, villám jáé)
JÓ ISTEN, (m ég  m agasabbról) Szólít valaki.... Óh, te 

vagy az kufferos?
MAMA. (sértőd ötten ) Menekült!
JÓ ISTEN. Madár-madár... Lássátok kivel van dolgo

tok: teljesítek!
MAMA. (fe ls ik ít) Csoda!
JÓ ISTEN. (szárazon ) Csodák nincsenek, de az 

Úrangyalék szólistáit azt tudom nyújtani...
(a Szférák Zen é je  d rasztikusan félbeszakad a N égy  

k övér p a c i trom bitán . R e tte n tő  k lapancia : „T ria -tria !" A  
trom b itá lás elha lku l, m a jd  távolba vész)

O. LEÓN. (be. E gy ik  kezében w hiskysüveg. A  m á sik 
ban is, foga i k özött összeh a jtott levélív . Bem egy a toa le tt
re. E gy nagy és egy k is  k o ffe rra l té r vissza. F orgo lód ik  a 
k offerok k a l.)



MIA. [a z  a jtóban. Ö sszecsapja a kézéi). Hát te?
O. LEÓN. Hát te?
MIA. Én kérdeztem előbb!
O. LEÓN. Meglépett a nyanyi?
MIA. Elaludt a fotelben.
O. LEÓN. (szórakozottan ). Alvás előtt bevette az 

antibébit?
MIA. (d obba n t) Oszkár!
O. LEÓN. (le te s z i a k offert, elérzékenyedve) Milyen 

régen mondtad nekem, hogy: Oszkár.
MIA. Te mondtad, hogy ez egy hülye név.
O. LEÓN. (elkom orod ik ) Az!... Azért is jelzem egy 

betűvel. És képzeld: Az a hülye bíró így olvasta: 
Nulladik León!

MIA. Miféle bíró?
O. LEÓN. Nem meséltem még?
MIA. Nem.
O. LEÓN. Akkor nem is fogom... (gyorsan m ásra  

te re li a szót) Hozott a Bábi dzadzikit?
MIA. Mi a túró az?
O. LEÓN. Eltaláltad.
MIA. Túró?... Nem mondta... Amúgy eléggé illatozik. 
O. LEÓN. És horkol.
MIA. (gép iesen ) Igen... (k a p cso l) Nem!...
O. LEÓN. Akkor az aggregátor indult be.
MIA. (a  kofferré} Hovát utazunk?
O. LEÓN. Csak én... Te itthon fogadod a reklamá

ciókat.
MIA. Ki mer itt reklamálni?
O. LEÓN. Jönnek a svédek, olaszok, ruszkik...
MIA. (m eglepődve) A ruszkik?
O. LEÓN. Kamu...
MIA. És mit mondok? Azt folyton, hogy a klotyón 

ülsz? Ebből arra következtethetnének, hogy...
O. LEÓN. Ne folytasd... Méghogy én? ... Egy néphős?!



MIA (boldogan s ikka n j Hát megszavárták?!
O. LEÓN. Egymillió szavazat, minimum... Tudok, 

hány temetőt kell összejárni... Nos, elmondhatod az 
uraknak, hogy elmentem felavatni a cinkbánya új 
vájatát.

MIA Cinkbánya? ... Ilyen van?
O. LEÓN. Ilyen nincs, de ha rezet mondol, rögtön 

kitalálják, hogy hol vagyok.
MIA. Van ott valami szép?
O. LEÓN. Igen... Egy hétszintes pince-bunker.
MIA (kom oran ) Ilyen rosszul állunk?... Miből gon

dolod?
O. LEÓN. Itt járt a premier úr.
MIA. Mit akart?
O. LEÓN. Elhozta a felmondólevelét.
MIA Hol van?
O. LEÓN. Húztam rá egy kis vizet a retyón.
MIA Szóval, nem engeded?
O. LEÓN. Nem engedhetem!... Ki hoz nekem... {észbeka$... 

friss híreket.
MIA. (keserű iig A friss hír, hogy a patkányok mene

külnek a süllyedő hajóról.
O. LEÓN. (m egk öszörü li a torkát} Khm!... Khm!
MIA. Nem te, drágám... Te elmentél... rezelni.
O. LEÓN. (m ég  hangosabb torokreszelćš) KHM... 

KHM!
MIA. (á rta tla n u l m oso ly og  Mi van abban a nagy kof

ferban?
O. LEÓN. A fogkefém.
MIA. S a kicsiben?
O. LEÓN. Abban viszem a könyveimet, (k örbejá r, 

leakasztja  a tü k rö t, és b eteszi a nagyobbik  bőrön d be) 
Előtte akarom betanulni a nagy beszédemet, ha diadal
masan visszatérek... (m egá ll a p o lcn á l, leem e l egy p ic i 
könyvel)



MIA. És a Tőke?
O. LEÓN. (fa rzsebére üt)
MIA. Marxtól!
O. LEÓN. Aki sokat marxol, keveset fog...

(da l)
O. LEÓN. (üstd ob )

K. M. úr jelenleg nem kell,
Sem a mennyből az Engel, (sz)
Hisz ez az, amin nőttünk fel mi,
Meg a materializmus, a történelmi,

MIA. (dobpergéá)
Hiába,
Én most is hiszek benne, mint a Bibliában 

O. LEÓN. Noha,
Abban nem is hittél soha.

MIA. A szoci minden kételyt megvet,
Egymilliárd kínai csak nem tévedhet,

O. LEÓN. Nagy szám, beszarasztó,
S hozzá még a Fidel Castro,
És a drága hullák, Sztálinok, Rákosik,

MIA. Aki nem hisz, az kárhozik 
O. LEÓN. Szállj, te büszke ének,

Aki hisz, megmarad hülyének!
MIA. Az eszme él, Lenin, ments meg minket: 

Elvtársak, őrizzük meg hülyeségeinket!
(lövés  dördü l)

O. LEÓN. (elégedetten ) Látogatónk jött... (fe jéh ez  
kap) Csak nem a sofőrömre lődöznek ezek a barmok a 
kapunál?!

MIA. Mikorra ígérte, hogy jön?
O. LEÓN. Hétre.
MIA. [a z órára néé) Most fél nyolc... Mit csinálunk? 
O. LEÓN. (m égid egesebben ) Ne piszka!... Összebor

zolsz. (eszébe ju t valam i, fe lpa ttan )
MIA. Hová?



O. LEÓN. Megyek fésülködni... (vidám an e l a to a le ttig
MIA. (sóh a jt) Szép akar lenni a bányában... (a z  

ablakhoz m egy, k inéz. Lövés d örd ü l ijed ten  u g rik  há tra ). 
Na!... Még egy látogató?... Ezek mindenre lőnek, ami 
mozog... Nincs már macska az utcában.

O. LEÓN. (derűs a rcca l jö n  ki, elterpeszkedik a fotelben .)
MIA. (le ü l a m ásikba, s m os t ő  d ob o l a karfán ) 

Piszkosul pontos!
O. LEÓN. (m egnyalja  a száját) Tudok várni.
MIA. (m egborzong) Lehet, hogy már le is lőttek!
O. LEÓN. (kedélyesen) Hogy tetszem én ezt érteni?
MIA. Az álnok csatlósok Polda Gogicában.
O. LEÓN. Mindjárt megszakad a szívem értem.
MIA. Hát nem fáj, hogy szétlövik a képmásodat?
O. LEÓN. Kibírom.
MIA. Nem értem... Mintha direkt örülnél.
O. LEÓN. S mért ne?... Ha őt lepuffantják, én mártír 

leszek ezeknek a lángoló hazafiaknak. Plusz, az 
útlevelével nyugodtan mászkálhatok Európában, még a 
fényképet sem kell kicserélni.

MIA. Szégyelld magad!
O. LEÓN. Jó.
MIA. Egy ártatlan vére szárad a kezeden.
O. LEÓN. (.felpattan) Megyek megmosom. Szappannal.
MIA. Lassabban!... Előbb tán megvárnád, míg tényleg 

meghal!
O. LEÓN. A bűnbánatot nem lehet elég korán kez

deni... (b e  a to a le ttre
MIA. (m agának) Azon tűnődöm: ezt a tükör-szcená- 

riót, nem az én kedvemért adta-e elő?... (hervadt m osollyá])... 
Diadalmas visszatérés?... Öpfl... nem lehet győzni és 
bujdokolni egy időben...

(a z  ab lak  a la tt, e lőször távolabbról, m a jd  egyre 
közelebbről, ütem es skandálás: F Á R A -Ó ... FÁ R A O H !)

O. LEÓN. (be. D iadalm as visszatérés, szája k ö rü l 
eléged ett m osoly )



MIA. (a z ablak felé) Hallod ezt?
O. LEÓN. Igen, és muzsika a fülemnek... „Hajrá, 

Amon Rá!”
MIA. Érted is?
O. LEÓN. Én ne érteném?... Az V. Rumszesz?... 

(b izonyta lan  lép tek k e l a fo te lh oz  v itorlá zik )
MIA. (felcsa ttan ) Még van kedved viccelni?!
O. LEÓN. (E gy  p illa n a tra  k ijózanod ik ) Nevetni fogsz

-  nincs.
MIA. (gyanakodva körü lsétá lja , in d u l a toa le ttré ).
O. LEÓN. Hová?
MIA. Megyek, megnézem, nem húztad-e meg a 

Chanelomat. (e l)
O. LEÓN. (ha lkan  dúdol) „Darumadár lenn az 

jégen”... (a  kóru s k in n : “FÁRA! ”... „FÁ R A !”... Ó Ó Ó Ó Ó f... 
dühösen I.f...-e t m uta t) Pfrrrcc!

MIA. (be) Megesküdtem apám szellemére...
O. LEÓN. {belereccsen ) Apád szelleme?... A jó öreg 

most is húzatja odalent a pokolban a füstösökkel: 
„Nem, nem, nem, nem megyünk mi innen el!”... 
Pardon! Mit fogadtál meg?

MIA. Nem jól tudod....
O. LEÓN. Akkor az „UTOLSÓ ÍTÉLET BÁND”-dél, és 

csapdossa a felhőhöz az üres poharat... Mi meg itt 
szlopáljuk a nincsmit... Szóval mit?

MIA. Mit-mit?
O. LEÓN. Mit fogadtál meg Szellem-Apónak?
MIA. Azt, hogy leszoktatlak az italról.
O. LEÓN. Sikerült... Már két antialkoholista is van 

a házban.
MIA. Hogyhogy kettő?
O. LEÓN. Én meg a bejárónő... Rájárt a piámra.
MIA. {gond terhelten  sé tá l e lő tté ) De hogy foglak 

leszoktatni a Chanelról?
O. LEÓN. Ülj le!... Ettől a túrázástól csuklani fogok.



MIA. (le ü l)
O. LEÓN. (csu k lik )
MIA. Emlegetnek... (k in t: FÁRA Ó !... FÁ R A -Ó f)
O. LEÓN. (feltápászkod ik ).
MIA. S most?
O. LEÓN. Pisilni kell!... (m eg-m eginogva  bem egy a 

to a le ttre .)
MIA. (e lgondolkodva  m ered  utána illa to s  fé rjeu rá - 

nak) Szinte biztos, hogy szerzett valahonnan... (h o m 
loká ra  csap) Excellenciás úr, te disznó!... Felmondó- 
levél, plusz METAXA! (a  to la e tta jtóh oz  m egy. Zárva  
van. D öröm b öl). Mindent tudok!

O. LEÓN. (reked ten ) Én pisilni nem, ha dörömböl
nek...

(csend )
MIA. (a z a jtóra  szorítja  fü lé t. Csobogva lesza lad  a 

víz. M egford u l, széttá rja  k a rja it) Húzd, ki tudja meddig 
húzhatod!

O. LEÓN. (k id u gja  a fe jé t vigyorogva) Kérem a 
következőt!

MIA, Nekem nem kell!
O. LEÓN. Akkor mért dörömbölsz?
MIA. Akkor mért zárkózol?
O. LEÓN. Szemérem is van a világon.
MIA. A világon igen, de nálad?!
O. LEÓN. (k ihúzza  m agát) Hogy beszélünk egy 

örökös elnökkel!? (k in t): FÁRA-Ó!... FÁRA-OSZKÁR!
MIA. Az örökös elnök most távozik a hátsó bejáraton.

(fa rkasszem et néznek )
O. LEÓN. (sóha jt) Igazad van örökös elnökné... (k iveszi 

a tü k rö t a k o ffe rb ó l és hosszas tra fá lgatás u tán  vissza- 
akasztja. A  fo te lh oz  im b o ly og  b e letottya n ... Tom pán.) 
Az örökös elnök marad.

MIA. Annál is inkább, mert nem jönnek az örökös 
elnökért.

(k é t rö v id  tü lk ö lés  az ablak a la tt)



O. LEÓN. [felpattari} Ez ŐL. (felkapja a bőröndöket, indul} 
MIA. (könnyeivel küszködik} Mikor látlat?
O. LEÓN. [reked ten ). Most....
MIA. [utánam egy, hátára ha jtja  a fejét} Vigyázz magadra 

O... [elakadj Nulladik León... [gyengéden m egsim ogatja)
O. LEÓN. [gyanúsan nyeldekel) ... gn... [k ilép }
MIA. [egyedül, fe je  leha jtva )

[szférák  zenéjé}
MIA. [fe ln éz  a m agasba) Mama!... M O S T  N E !  
MAMA. (szellem hang} Jól van, kislányom... Csak azt 

mondd meg, mit akar azzal a nagy üres kofferral?
PAPA. {szellem hang, gúnyosan ) Nem üres, benne 

van a fogkefe.
MIA. [fájdalm asarí} Papa!
PAPA. Csak áltasd magad, lányom. Tudod te jól. 
MAMA. [belekottya rí} Meg fog állni az első önkinél és 

televeszi whiskyvel.
PAPA. Ezt azért nem kellett volna, mama.
MAMA. Kinek a pártját fogod, te...
MIA. (dobbant) Elég!... Menjetek a...!
PAPA. (keserűn ). Már voltunk, de ott sem kellünk. 
MIA. Akkor ti...
PAPA. Ne mond ki!... már hallottuk.
MIA. Kitől?
PAPA. A jó istentől!...

(s istergés, a Szférák Z en é je  szertefoszlik}
MIA (könnyei között elmosolyodik} Két szegény kufferos.

(a z a jtóban  O. LE Ó N  á ll a bőröndökkel}
O. LEÓN. Igen. Az.
MIA. (boldogan ) Ősz!... (k ija v ítja  m agát} Oszt mi 

van?... Nem a sofőr volt?
O. LEÓN. De igen.
MIA. Hát akkor?
O. LEÓN. Jött mondani, hogy nem jön.

(fü ggön y )



H A R M A D I K  F E L V O N Á S

(a  szín  ugyanaz)
/Sötétség vad k ia bá lá s)... „Megállni!”... „Agyoncsaplak, 

gazember!"... „Fussunk!”... „Nincs itthon!”... „Nem én 
vagyok az!”... „Pisi!”... (m eggyu lla d  a lám pa a k é t 
éjjeliszekrényen . O. LE Ó N . É s M IA  a fö ld re  tottyan )

MIA és Ó. LEÓN. (együtt) M É R T  L Ö K T É L  LE?
O. LEÓN. Pardon!... Én a...
MIA. Én is a....

(n eve tn ek )
MIA. Mit álmodtál?
O. LEÓN. Képzeld... {leg y in t) Inkább ne!
MIA. Mért ne?
O. LEÓN. Mert olyan... (határozatlan m ozdulat a kezével)
MIA. Mert olyan milyen?
O. LEÓN. Várj... Összeszedem magam... (behunyja a szemét)
MIA. Segíthetek?
O. LEÓN. (k ip a tta n n a k  a szem ei)
MIA. Megint bíróság előtt álltái?
O. LEÓN. E z t  h o n n a n  v e s z e d ? !
MIA. A múltkori álmodból, amelyet nem meséltél.
O. LEÓN. (m egdöbbenvén Mi?... Ho?... Hú!
MIA. Tudod, amelyikben Nulladik Leonnak neveztek.
O. LEÓN. Hogy kutakodol az álmaimban!... (odam egy, 

fe ls e g íti a fö ld rő l)
MIA. (n y ú jtóz ik ) Mondhatod...
O. LEÓN. Melyiket?
MIA. Ezt a mostanit.
O. LEÓN. Inkább a régit. Azt úgyis tudod, (tá v o li lö v ö l

dözés Ezek még most sem alszanak... Hány óra... (n éz i a 
porcelán  órát, a fü léhez tartja , m egrázza) Mindjárt tizen
kettő. (e lb a lla g  a toa letthez, kopogj



MIA. Mért kopogsz?
O. LEÓN. Mit tudom én... Azt mondták, megszig

orítják az őrizetet...Dögsokan vannak az utcán... [bem 
egy)

MIA. (a fió k b ó l m ob ilte le fon t vesz elő. Tárcsázik ). 
GéBé?... Igen, én ... Pisil... Mi az, hogy „megint!”... Te 
mondod meg, hogy egy vezérnek hányszor kell pisil
ni?... (sóha jt) Bár pisilne... Azt hiszem, egy üveg 
whiskyt rejteget a klón... Mi hír"?... Az nem hír, hogy a 
fogügyi megsemmisítette a választásokat... {k u n cog  
Hatott a liliomtiprás... Tudom, de olyan cukros bácsi 
fazon... Te hol vagy?... A parlament előtti lószobor 
hátán?... Kapaszkodj, mert ágaskodik!... És mért pat
tantál lóra... Onnan jobban látni az erkélyt, ahonnan 
az ellenzék vezérei gágároznak... Jön!... Átadjam?

O. LEÓN. (átveszi a kagylót, m a jd  á ttesz i a m á sik  
fü lé r t Süket!

MIA. Ne!... Megsértődik!
O. LEÓN. A telefon.
MIA. Úgy látszik, lelökték.
O. LEÓN. Honnan?
MIA. A ló hátáról.
O. LEÓN. Mit keres a ló hátán?
MIA. A... (legy in t) Hosszú!
O. LEÓN. És mért hívott?
MIA. Nem ő hívott... Én hívtam.
O. LEÓN. Érdekes, hogy újabban nem hív engem senki...
MIA. (elhúzza  a száját) Azt hiszem, drága a tele

fonálás külföldről.
O. LEÓN. Gondolod, szétspricceltek?
MIA. (b ó lin t.)
O. LEÓN. A dögök!
MIA. Lassabban!... A te fiad is Zimbabuében 

napozik.
O. LEÓN. Azt hiszed, léháskodik?
MIA. Csak azt ne mond, hogy dolgozik.



O. LEÓN. És igen!
MIA. Ugyan mit? Talán edényt mosogat?
O. LEÓN. Nem, hanem pénzt.
MIA. Azt, amit málnaszedéssel keresett?... A riporter 

majd eldobta magát, amikor ezt mondtad.
O. LEÓN. (sértőd ötted } Szerintem, jól hangzik...
MIA. Tudod te egyáltalán, hány szem málna van egy 

kilóban... Abból venni sarokházat az Akropolisznál?...
O. LEÓN. Azt a pékség jövedelméből vette.
MIA. Nahát azt igazán kedvezményes áron szerezte. 

Kirúgta a tulajt az utcára.
O. LEÓN. Több elfogultságot, drágám... Nem lehet 

így szeretni egy gyermeket. A lányom is csak azért 
csinált tisztes karriert, mert születésnapjára vettem 
neki egy tv-adót.

MIA. (elérzékenyedvé) Mit csinálhat most annyi 
bolond között?

[cs e n g  a telefon )
MIA. [síkkant} Nahát, lányom! Éppen rólad beszélünk 

apáddal... Mit üzensz neki?... [m egdöbbenve Kapja cuc- 
cát és tűnés?!... Egymillió tüntető tart a központ felé, 
autón, traktoron, földgyalún... Ezt a bolondjaid mond
ják?... Ott vonulnak el a klinika előtt transzpa
rensekkel... És mi van ráírva?... Értem...

O. LEÓN. [idegesen} Mi van?
MIA. Mi mi van?
O. LEÓN. R á í r v a ? !
MIA. „VÉGED VAN!”
O. LEÓN. Ezt ki mondja, te vagy a parola?
MIA. Ők!
O. LEÓN. [d ühösen  összecsapja a kezét} A világ 

legjobban szervezett nemzetbiztonsági szolgálatával 
rendelkezem, és a bolondokházából...

MIA. [k ija v ítja } Pszichiátriai központ!
O. LEÓN. ...diliátriai központból kell megtudnom, 

hogy a rohadékok bolondközeiben vannak!... [n y e l 
egyet} Aki én vagyok...



MIA. Mért vagy te bolond?
O. LEÓN. Mert bíztam bennük.
MIA. Én ezt azért nem mondanám... Igaz, hogy 

sokat isznak, de többen vannak kirúgva, mint berúg
va... (a kagylóba) Igen, itt vagyok... Sajnos apád sofőr
je úgy döntött, hogy nem megyünk sehová... Mit mon
dasz? ... Meg lehet őrülni?... Akkor pont jó helyen vagy. 
(le te sz i a kagylót)

O. LEÓN. (dünnyög „VÉGED VAN!”... „VÉGED VAN!” ... 
Erre ihatok egy kicsit?

MIA. Csak a nyelved hegyére... (e lők o to rja  a k u lcso t)
O. LEÓN. Hangya faszányit...
MIA (k in y itja  a széfet, k iveszi az ü veget D öbben ten ) 

Üres ! . . .  Ezt, hogy csináltad??
O. LEÓN. (szerényen) Maradjon az én kis titkom. 

Szimpla zsenialitás.
MIA. (visszazárja)
O. LEÓN. Mért zárod el az üres üveget?
MIA. Jobb, ha nem azon gyakorolod parafenomén 

adottságodat... (közöm bös hangori) A víztartály kifogyott?
O. LEÓN. Hát tudod?!
MIA. Most, hogy mondod, igen.
O. LEÓN. (hom lokára  csap) Hülye! (lövések  a tá vo l

ban és k iá ltá sok : „VÉG ED  VAN/... VÉG ED  V A N !”)
O. LEÓN. Visszafekszünk?
MIA. (a z ablak felé) Tudsz ettől aludni?
O. LEÓN. Tudok jobbat... Mennyi a GéBé Nokián?
MIA. 98-90-33-3...
O. LEÓN. Ez nem a lottó-eredmény?... (tá rcsázik ) 

GéBé?... Hanem?... Ki a f e n e  v a g y  te?! . . .  
Hogy én ki a fene vagyok? ... Nem érdekes... (e lka ttin tja )

MIA. Ki volt az?
O. LEÓN. Egy rekedt üvöltöző.
MIA. Hogy került a titkos vonalba?



O. LEÓN. Nem kérdeztem... Megpróbálom még egy
szer, hátha mellényúltam... (tárcsázik) Halló!... Megint 
én... Nem fontos!... Add a főnököt... Épp most beszél... 
Nem hallom!... Most igen (szótagolva ism é tli) „Nem. Fog
juk hagyni-hogy el-lop-játok a szava-zata-inkat!” 
(h ite tlen ked vé) Kurva élet!... Ez az ellenzék!... Mit mon
dasz csórikám?

MIA. Mit mond?
O. LEÓN. Azt, hogy stimmel!... és...
MIA. És?
O. LEÓN. Gondolom sír... Legalább is szipog.
MIA. (tapsol) Azt hiszem, GéBé már üzemel a könny

fakasztóval!... Aludjunk!
(lefekszenek. O : León  fe jé re  húzza a takarót.

Lövéssorozat)
O. LEÓN. (k id ugja  a fe jé i) Azt hiszem már lő is...
MIA. Nem ott lőnek... ITT lőnek!
O. LEÓN. Ja?... Jó!
MIA. Hogyhogy jó?
P. LEÓN. Ezek a mi lesipusipasijaink. (pá tossza l) „A 

gárda meghal, de leszarni nem hagyja magát!...”
MIA. (le veg ő t vesz!)
O. LEÓN. (e léb e  vág) Ez vicc volt.
MIA. (fe lü l) Megyek...
O. LEÓN. Hová?
MIA. A padlásra.
O. LEÓN. Minek?
MIA. Nevetni...
(k ö ze lítő k iá ltá s o k : „ VÉG ED  VAN "... „ VÉG ED  VAN.H
O. LEÓN. (u tánnaszól) Ne felejts el nevetni ezen is... 

(a z ab lakhoz m egy, k iszó l) Csend legyen!
(egy  p illa n a tig  csend  lesz, aztán m ég  nagyobb ricsa j...

„VÉG ED  VA N !"... „VÉG ED VAN !”)
O. LEÓN. (vá lla t von) Nem akarsz te beszélni velük?
MIA. (a  p o lcn á l) Keresem a könyvedet, a „HOGYAN 

LETTEM ÉN AZ, AKI”-t.



O. LEÓN. Mit akarsz vele?
MIA. Idézni akarok belőle.
O. LEÓN. E z e k n e k ? !
MIA. Neked.
O. LEÓN. Köszönöm, nem kérek... De hisz tudod, ki 

írta, amit írtam.
MIA. (ellágyulva) Mindegy... de olyan szép! (fe ls tó - 

szolva a párnát, nek id ől, és la p oz a könyvben)
O. LEÓN. [v a ttá t d u g  a fü lébe)
MIA. (felháborodva ) Én felolvasok neked, s te vattát 

dugdosol a füledbe!?
O. LEÓN. Nem akarom hallani a kísérőzenét.

(m égk öze leb b rő l: „VÉG ED  V A N !”... „ VÉG ED  VAN !”)  
MIA. (idegesen la poz e lő re -h á tra ) Nem találom azt a 

részt a kongresszusról... Tudod, amikor a főnöködet...
O. LEÓN. (fü léh ez teszi a kezét „nagyotha llva  

Há?... Mit?
MIA. ... KIRÚGTAD... Az ám, hol van most?... Úgy 

hallottam...
O. LEÓN. Hallottakról vagy jót, vagy semmit!
MIA Itt van!... (o lva s )... „Szembe kell néznünk...”
O. LEÓN. (m in tegy  révü letben  az erkélyajtóhoz megy, 

kinyitja , feltépip iszam akabátjá t) Id e  l ő j e t e k !
(csen d  lesž)

O. LEÓN. (m egford u l d iadalm as ábrázatta l, k ihúzza  
m agát, em elt hangon)

(d a l)
(ü s td o ti)

Nem alakítják füből-fából a bátort,
Születik magától.
Tudja a percet, hogy éppen eljött,
Kételyt, félelmet messze ellök,
Nem kér engedélyt tegnaptól, mától,
A holnapból jött a bátor,
Agy és párna,
Rá hiába várna,



Sisak, nem hálósipka a fején,
Ott esik el a harc mezején,
Se temető, se sír rajta nem lesz úrrá,
A legendába vonul - H u r r á !

MIA. (le lkesen  ta p so l)
O. LEÓN. (m egh a jol... B a ljós  durranás, szökken, 

m in t a k it m eg lőttek , a fenekéhez kap )
MIA. [s ik ít) Élsz még, apus?!
O. LEÓN. Mit tudom én... [m egn ézi a kezét) Nem 

véres... Gumigolyó! [k itő l) ... A SAJÁT HÜLYE KOPÓIM 
LŐNEK RÁM!

MIA. [m egnyugodva) Nem akarják, hogy ott balettoz- 
zál a balkonon... feladod a ziccert... [k u n cog ) A merény
lő feljebb is célozna.

O. LEÓN. Mi olyan mulatságos!?... [panaszosan) 
Tudod, hogy fáj? [s á n tik á l egy k ö rt)

MIA. Kérsz egy aszpirint?
O. LEÓN. Te gúnyt űzői a fenekemből!

[b e rre g  a ka pu telefon )
MIA. [odam egy)... Hallgatom!... [h a llga tjá )
O. LEÓN. É r t e m  j ö t t e k ? !
MIA. Egy alak van a portán, nagyobb csomaggal... 

Nem akarja odaadni.
O. LEÓN. [v ígan ) Coloska!
MIA. Ki?
O. LEÓN. Zoli... Douane... Vámos... Megyek!
MIA. Nem mégy sehová, így meglőve!
O. LEÓN. Huzzam össze magam? Nyalogassam a 

se... sebeimet?
MIA. Azt nem mondtam, de sejtem, hogy nem örül

nének, ha ott flangéroznál a kapuban, és a nyakukra 
rántanál félmillió embert, [a  ga rd róbh oz m egy, k ia 
kasztja  a bundá já t és e lőh ú z egy ka lapot. A zoka t a 
tü k ö r e lő tt p róbá lga tja .)

O. LEÓN. De kicsípünk egy kis szar csomaghoz.



MIA. Nem kicsi, azt mondták nagy... És én... 
[e lakad ]

O. LEÓN. És te?
MIA. Ha bomba van benne, nem akarok pizsamában 

kerülni a jó isten színe elé.
O. LEÓN. Egy marxista ne ábrándozzék a jó isten

ről... Különben is pénz van a csomagban... Tizenhat 
millió... Az ám!... A Bábi még itt van?

MIA. Lefekvés előtt még megvolt.
O. LEÓN. Kialudta magát?
MIA. A televíziót nézte.
O. LEÓN. A II. Híradót?
MIA. A: „Buggs Bunny”-t.
O. LEÓN. Az ország talpon van, és ő a Cartoon 

Networkot nézi, nem a hazait.
MIA. Azt édesem szétlőtték.
O. LEÓN. Mért nem mondtad?!
MIA. (m egsim ogatja  lő tt fenekét) Azért édes, mert 

akkor sem tudtál volna.
O. LEÓN. Intézkedni.
MIA... elaludni...
O. LEÓN. (m egcsókoljál Vigyázz magadra, drágám, és...
MIA. És?
O. LEÓN. Ha csakugyan ő, megsimogathatod a 

fenekét.
MIA. (dühösen  legy in t, becsapja m aga m ögött az 

a jtó t) Uffi
O. LEÓN. (in d u l a toa lettre , csen g  a telefon . Felveszi) 

Nocsak GéBé!... Meglett a mobil?... Ez egy másik?... 
Hát hány van?... Ne számold, azt mondd meg: hol 
vagy... Még mindig lovon?... Nem, hanem lépcső tete
jén... Farkasszemet néztek a tüntetőkkel... Hát nem 
sírnak?... Vizes zsebkendő az arcukon... Hol van ott 
víz?... A szökőkút... Nem zártátok el. Bele akartátok 
dobálni őket... Vigyázzatok a szemetek fényére... Mert 
kikaparják, ha kimásznak... A locsolóautó ott van? Az



Űzi kézben... Mire vártok?... Parancsra?... {k örü lkém le l, 
b e lesu ttog  a k a gy lób a ...) „T... Ű...Z !” {le tesz i a kagylót, 
befogja a fü lé i)

MIA. {az a jtóban ) Hol van?
O. LEÓN. Mi hol van?
MIA. Tűz.
O. LEÓN. Te két lábon járó lehallgatókészülék, világűr 

antenna!
MIA. Olyan hangosan suttogsz, hogy lehallatszik a 

sarokig. Szóval: hol?
O. LEÓN. A parlament előtt GéBé most durrant a 

tömegbe... Mutisd a csomagot!
MIA. {az aszta lra  tesz i a degesz vá lltáská t.)
O. LEÓN. (vigyorogva d örzsö li össze tenyerét, k ivesz 

b e lő le  egy k ö te g  zöld h a sú t)
MIA. Pinuskától?
O. LEÓN. {m egszagolja , v igyorog
MIA {ind igná lódva ) Nah!... Nah!...
O. LEÓN. {zsebre vágja a pén zt)

{az u tcán  fe lha rsan  a töm eg: „TO LVA JO K !...
TO LVA JO K !")

O. LEÓN. {ijed ten  visszateszi, m a jd  e lfu tja  a m éreg. 
Odam egy, kiS2X>l az erélya jtón ) KUSS LEGYEN! {k ih ívón  
n éz farkasszem et, aztán lekap ja  a fe jé t és is zk o l befelé, 
m ert az üvegen kopparm ak az a p ró fém pénzek)

MIA. {elhúzza a száját) Ez is fordítva van, mint más 
országban. Ott az uralkodó szórja a pénzt a nép közé.

O. LEÓN. De az éljenez, és nem kurváz... {h irte len  
ö tle tte l) Dobjak ki egy köteggel?

MIA. Egy túrút nekik. Holnap az lenne a „MÁ-ban:” A 
diktátor az ablakon szórja ki a nép keservesen keresett 
pénzét.

O. LEÓN. A „MÁ”-t tegnap betiltottam.
MIA. {felkap ja  a tasakof) Viszem a Bábihoz, mielőtt 

kitörne a Vöröskereszt.



O. LEÓN. Csókolom a poflkáját... (levegőbe cuppan t) 
Add át!

MIA. Uffl... Add te!
O. LEÓN. (összerázkódiks Inkább a ló rúgjon meg. 
MIA. 0ny itja  az a jtó t)
O. LEÓN. Drágám!
MIA, Tessék!
O. LEÓN. Várj egy picit... (odam egy e lvesd  tő le  a 

tasakot, szenvedélyesen á tö le li és m egcsókolja . E lé rzé - 
kenyülvé) Látlak-e még?

MIA. Tőlem nem szoktál ilyen érzékeny búcsút 
venni.

O. LEÓN. Te nem vagy ilyan jó pénz. Te nem veszel el. 
MIA. (v illá m lik ) Ezért még számolunk... Ülj le, és 

bánd meg bűneidet.
O. LEÓN. Ne maradjál el, mert nincsen sok.
MIA, (a  fo ly osó ró l visszhangzik a kacagása)
(a z ab lak  a la tt: „FÁR A Ó  M Á R  C SA K  A  FÁRA J Ó D  
O. LEÓN. (A z ablakhoz lép . M egvetőn ) Ez nép? ... Ez 

egy rakás... (is m é t fém pénz soroza t az üvegen. N agyot 
nyel) ... alattvaló.,

(d a l)
(ü std ob )

Szeretjük egymást, mint atya és gyermek, 
így örül egymásnak, akit a jó isten ver meg,
S ime a jövendőt fogom idézni:
Csak így tovább, és jól fogunk kinézni!
Most már tudjátok: Azért vagyok nagy én:
Mert kettő közt választhattok: vagy én -  vagy én! 

(kom oran  bá m u l m aga elé) Még itthon is vádolnak... 
Hogy is mondta mérné Piai? (dúdolva) „Zsö nö 

rögretörjen?... Bűn?... A z m i?
(h a lk  é te ri m uzsika)

O. LEÓN. (n y u g ta la n u l kapja  fe l a fe jé t) É s  ez?  
MAMA. (fa n tom h a n ga z ű rb ő l) Lányom...



O. LEÓN. (fe lk ia b á l az égbér. Tűnés, nyanyi!... 
Thá!... Már engem is bezsongít Miának ez a drót nélküli 
kapcsolata a túlvilággal... Hangokat kezdek hallani... 
(fü lé t k o torja , m in th a  k i akarná rázn i. F e ln é l Aki 
meghalt, az ne dumáljon... (va d  k iabá lás len t) „SENKI 
SEM VERHET MINKET!” (gú n yosa n ) Azt majd 
meglátjuk! Csak érkezzenek meg a tankok!... (fa n ya r 
grim asz) S még ők üvöltözték nemrég: „Szeretünk 
téged!”... Igen, s én sem mondtam igazat: „Én is 
szeretlek benneteket”. (A z ab lakhoz lép  m egvetőn ) 
Helyesbítek: Ez a horda nem alattvaló, hanem alávaló. 
(.hangosabban ) Nép!... (k iá lt) „NÉP !”... Akkor lássalak 
benneteket, amikor a hátam közepét!

(s ö té t lesž)
O. LEÓN. (megszeppenve^ Ez a kívánságom ugyan

csak gyorsan teljesült... (fe lo rd ít) MEGVAKULTAM 
(le tö rten )... Megvakultam... (csöröm p ölés  Na te hülye 
fotel! Hát nem nekem jössz!... Kitapogatom a portát.. Ez 
az!... Kattant! Halló!... Küldjetek fel nekem egy fehér 
botot és vakvezető kutyát... Ez nem a telefon... Ez a 
légkondi... Miatyánk! (dühöserí) Hogy jut ez eszembe!... 
Hogyne jutna, mikor be vagyok szarva... Hogy találom 
meg magamat ebben a sötétben... (m egborzong) Kezdek 
félni... (fe lem e li a hangját) Itt vagy még, mama?

MIA (m eg je len ik  az a jtóba n  gyertyával)
O. LEÓN. (bold ogan ) Csoda történt!... L á t o k !
MIA Mi van a mamával?
O. LEÓN. (visszanyerte a hidegvérét, közöm böshangori)... 

Téged keresett. •
MIA (odam egy, az arcába v ilá g ít) Jól vagy, Nulladik?
O. LEÓN. (idegesen ) Ne mond nekem azt, hogy 

Nulladik!
MIA. Oszkár...
O. LEÓN. Se!
MIA Ülj le szépen... (gyengéden a fo te lh o z  k ísé ri) ... 

Ereszd el magad...



O. LEÓN. (tü re lm etlen ü l) Mi baj van?
MIA. Az a baj, hogy nagy baj van, ha már te is han

gokat kezdesz hallani.
O. LEÓN. Csak neked van szabadalmad?
MIA. Nem, de te olyan fakutyi vagy, hogy kiröhögsz 

minden természetfölöttit.
O. LEÓN. Nem. Csak fölöttébb mulattat, hogy osto

bák az emberek.
MIA. (sértőd ötten ). Köszönöm...
O. LEÓN. Bocsánat!... Te csak egy kis butácska 

vagy, akinek káprázik a füle.
MIA. UFOK-ban nem hiszel...
O. LEÓN. UFO?... Ufffl
MIA. Kérdezhet valamit a „kis butácska”?
O. LEÓN. Tiéd a mikrofon.
MIA. Hogy van az, hogy mégis hittél az üveggolyó

nak, amikor megkérdezted a választás várható 
kimeneteléről?... Mi több: hittél a jósnak!

O. LEÓN. Miből gondolod, hogy hittem?
MIA. Különben nem ugrottál volna fejest az előreho

zottba.
O. LEÓN. Na és nem volt igazunk?... Néhány 

gágározó arénázik csak, és az eredmény meg van sem
misítve... (.sorozatok a távolban , elégedetten ) GéBé 
most lő a fekete seggüekbe!

MIA. Demokráciát ígértél a fekete seggűeknek, nem 
golyót... [gúnyosan ) nem bírnak magukkal a fenenagy 
jólétükben.

O. LEÓN. A jó szándék megvolt, de nehány csirke
fogó kilopta a szemünket.

MIA. A kormányra gondolsz?
O. LEÓN. Is.
MIA. Is -  és?
O. LEÓN. Mért nézel így rám?... Arra a kis cso

magocskára célzol?
MIA. Is.



O. LEÓN. Hát igen... Nem szeretném, hogy az én 
kisunokám rongyokban járna és a népkonyhán 
étkezne... Beszéljünk másról... Hogy van Buggs Bunny?

MIA. Nem tudom... Bábi már az EUROP-ot nézi.
LEÓN. Érdekes?
MI A. (rekedten) Igen... A rohamrendőreid a fekete seg- 

gűekkel csókolódznak.
O. LEÓN. Fúj, micsoda gusztus!... (m egderm ed) 

Csókolódznak?!... (h ite tlen k ed vé)... Csókolják a Fekete 
Segget!?... (a z  aszta lra  csap ) Jut eszembe!... (a z  
éjeliszekrény  fiók já b ó l n o teszt vesz elő, lapoz benné) Ez 
az!... 569-973... (tá rcsázik ) Halló! Kristály Gömb?... 
Kérem a főlátnokot... Igen, ilyenkor!... Itt az elnök 
beszél... Csipkedje magát... Hogy tud egy mágus ilyenkor 
aludni!... Halló!... Te vagy az Jóskám? Ide figyelj!... Csak 
azért hívlak, hogy kifejezzem határtalan csodálatomat... 
„Fölényes győzelem!” ... Örökös elnökség!... Béke és 
újjáépítés!... (üvölts HOGY LEHET VALAKI EKKORA 
MARHA!!?... (h a llga tja  aztán lecsap ja  a kagylót) Ez 
spéciéi igaz...

MIA, Mit mond?
O. LEÓN. Hogy nem a horoszkópomban, hanem a 

lapjaimban olvasta... (n y ú l a kagylóért)
MIA, (kom oran) Jobb, ha nem telefonálsz nekik.
O. LEÓN. Miért?
MIA, Az ESTI HIRNÖK-öt még nem sikerült eloltani.
O. LEÓN. (e rő lte te tt m oso lly a l) Tüzes hazafiasság 

nemde, minden mennyiségben, (a  fo te lh oz  csoszog, 
le to tty a n .) Látszik rajtam, hogy húsz percet öregedtem?

MIA. (hozzáviccel) Ál... Még húsz évet se. Még mindig 
olyan vagy, mint a ...

O. LEÓN. (k ese rű n ) Mint a minta-elnök.
MIA. Biztosan van egy zseniális ötleted...
O. LEÓN. (diadalm asan) V A N !
MIA. Mi az?



O. LEÓN. Kimegyek a balkonra, és összeszedem az 
aprópénzt, amit hozzám vágtak.

MIA. Akarsz a hátsód másik felibe is egy gumibogyót? 
O. LEÓN. (m egtorpan , Jeverten) Más ötletem pedig 

nincs...
MIA (.idegesen) De mért nem indítják be az aggregátort? 
O. LEÓN. Nem találják a sötétben.
MIA. Azt a dögnagyot?
O. LEÓN. Vagy a benzint, amit bele kell önteni... Ha 

ki nem szippantották a kaniszterekből Dracula-mód... 
Most mit csinálunk?

MIA. Visszafekszünk!... (b u n d á s tu lk a la p o s tu l 
hanyattvágja m agát az ágyon)

O. LEÓN. Le sem vetkőzöl?
MIA. Majd, ha jön fel a Nap.
O. LEÓN. Azt hiszed...?
MIA Tudom, ha a mama szóba áll veled, akkor nagy a baj. 
O. LEÓN. Ugyan!

(nagy  robbanás, csöröm p öl a cs illá i)
MIA. (ijed ten  fe lü l) Mi volt ez?
O. LEÓN. Megtalálták a benzint.
MIA. (m egcsapkodja a párná t, há tradől)
O. LEÓN. [le -fö l já rká l, hosszában-keresztberi)
MIA. (fe lü l, tek in te téve l k öve ti)

(A  k öze li toronyban é jfé lt ü t az óra)
O. LEÓN. Tizenegy... tizenkettő.
MIA Ha kísérteni óhajtasz, figyelmedbe ajánlom a lepedőt 
O. LEÓN. (bosszankodva) Épp eszembe akart jutni 

valami... Ez a szar harang kiverte a fejemből!
MIA. Töröd tovább, vagy visszafekszel te is?
O. LEÓN. (Á ll, tűnőd ik , m a jd  legy in t) Helyet!... 

Jövök!... Csak előbb felöltözöm én is... (A  szekrényből 
h á lósipká t vesz elő, de a levá gott b o jtú  akad a kezébe. 
D ühösen  vágja a földhöz. V égü l is  ta lá l egy bojtosa t. 
Á llig  lehúzza. (D rám aian)  Megint megvakultam!

MIA. Várj!... (odam egy fe ltű ri)



O. LEÓN. Kössz, hogy visszaadtad másodszor is a 
szemem világát (in d u l az ágy feléi

MIA. Várj!... (a  bundája a ló l nagy k ést vesz elő, 
leny isszantja  a b o jto t és a tenyerére teszi.)

O. LEÓN. (b é lé s ű itő l... A  késre) Hát ez a jatagán?
MIA. Mindig nálam szokott lenni, ha megyek valahová.
O. LEÓN. (k u n cog ) Aki bújt, bújt, aki nem, nem... 

Kint most olthatnád a vérszomjadat.
MIA. Mindjárt fenéken böklek, csak gúnyolj!
O. LEÓN. Úgy veszem észre, a fenekekre specializál

tad magad.
MIA. (a z  ab lak  fe lé  s é tá l) Virrad...
O. LEÓN. Éjfélkor bajosan... (m ellé lép ) Nyugaton 

pláne...
MIA. Akkor mi lehet?

(csen g  a telefon )
O. LEÓN. Majd GéBé megmondja (fe lveszi) Halló!... 

(M iához) Már mondja is!... Na fiú, kicsókolództad 
magad?... Nyelves puszi volt?... Honnan tudom? Nem 
is a hazai tévéből... Ez EUIZÉ volt olyan kedves... Ide 
figyelj, fogjad jól a mobilodat, mert ezt is kikapják a 
kezedből... Igen ezt is... Beszéltem vele... Azt mondod, 
hátul is baj van?... Bemégy a parlamentbe?... Mire 
vársz?!... Kívánjak neked jó szerencsét?... Jó... Je vous 
dis merde, monsieur!... (irtó za tos  üvöltés, e lta rtja  a 
fü lé t a ka gy lótó l)

MIA. Mi volt ez az üvöltés?
O. LEÓN. Pszt!... (ha llga tóid ig  A fenébe is!
MIA. Meghalt??
O. LEÓN. Megfogta a kilincset... Süt!... Reccs!... 

Alighanem ráhágott a mobilra, (d ühösen  fö ld h öz vágja 
ezt a s ip k á t is )

MIA. (s im oga tja  cs ititó n ) Nyugodj meg, apus... Nem 
lesz semmi baj...

O. LEÓN. (rez ign á lta rí) Ezt a gömböd mondja?
MIA. (d u rcásan  hátba vágja, m egy visszafeküdni)



O. LEÓN. (hanyatt ve ti m agát ő  is, az arcára  húzza  
a takarót. A  paplan a ló l) Hű, de álmos vagyok!... (rá n - 
ga tód zik  a lába)

MIA. Ne twistelj!... És ha aludni akarsz, csukd be a 
szemed... Gondolj valami szépre.

O. LEÓN. (fe lü l) Zseni vagy, csillagom!... Gondol
tam!... Már megyek is! (kászálódik)

MIA. Nincs... Megnéztem.
O. LEÓN. (m egtorpan ) Benéztél a kád alá is?
MIA. Azzal kezdtem.
O. LEÓN. Meg vagyok átkozva... (arcát a párnába tem eti)
MIA. Stimmel...

(A  szoba egyre jobba n  világosod ik, 
fü s t tód u l be az erk é ly  a jta já n .)

MIA. Tudod mi újság?
O. LEÓN. (a  párna a ló l) Mi?
MIA. Ég a ház... (köhög)
O. LEÓN. (lekap ja  a k ispá rná t az a rcá ró l) És ezt te 

csak így mondod?
MIA. Kh... khérlekh... (h isztérik u sa n  v is ít) É G  A 

H Á Z !
O. LEÓN. (k ipa tta n  az ágyból, k iroh a n  a ba lkonra ,)
MIA. (e lgyengü lve) Gyere vissza... Nem élhetek... 

nélküled...
O. LEÓN. (d iadalm asan b on ta kozik  k i a fü s tb ő l) 

Nem a ház ég!... A V Á R O S !

(függöny)



Z Á R Ó K É P

(fa n to m -je le n e t)

(b írósá g i terem . P s ich ed e lik u s  m egvilágosítás. A z  
em elvényen a F őb író  k é t tá rsáva l ta lárban, parókával. 
E lő térb en  a széksoron  h a t ta n ú  cs ík os  rabruhában. A  
fe jfed ők  k ü lön b öz te tik  m eg  őket. A  tábornokon  sisak, a 
m in isztere ln ök ön  cilin d er, s tb ... K ét n ő  is  van köztük .

A lá fes tő  zene. A hogy je len ésü k  van, m ás-m ás á lla t 
h a n gjá t in ton á ljá k  finom an . A  F ő b író  a M G M  oroszlá n 
ja . A  bőd ü lés egy-egy tanú  vallom ásra szólítá sá t je lz i. 
Legelői, h á tta l a fővá d lo tt, O. León  á ll)

FŐBÍRÓ, [a  m in iszte re ln ök re  m u ta t, e lbőd ü l) 
MINISZTERELNÖK [e lő lép , m egha jol, a fővá d lo tt fe lé  

fo rd u l, széles, fon toskod ó gesztusok , békabrekegés, 
m egha jol, le ü l)

FŐBÍRÓ, [a  m ásod ik  szem tanúra  m u ta t, e lbőd ü l) 
TÁBORNOK, [s z a lu tá l... M u tog a tá s ... N y e ríté s ... 

Visszaül)
FŐBÍRÓ, [a z  egyik  n őn ek  in t, e lbőd öl).
EX-ALFŐNŐ. [lilio m o t ta rt a kezében, egészen k öze l 

lép  a vád lotthoz, tikácsolás, tyúkm ód  helyére sla ttyog). 
FŐBÍRÓ, (a  vád lottnak  in t, bőd ü l)
O. LEÓN. [szé ttá rja  “szá rn y a it”)
FŐBÍRÓ, [a  gu m ib otosn a k  in t elbődü lvé) 
RENDŐRFŐNÖK [k ilép , kétszer m egha jol a b írák  felé, 

m ajd  egyre kisebb köröket róva a vádlottra vicsorog, 
in ten z ív  ugatás, m ie lő tt a helyére ül, bús vonyítás) 

FŐBÍRÓ, [a  szőke p oca k ost in ti be bődülve) 
KOALÍCIÓS, [s za m á rfü le t m iu ta t a b írá k n a k ... 

C sattan a fakalapács, behúzza a nyakát, m ajd, m in t a k i



tud ja, m i a rend, n yelvét ö lt i a vád lottra . Ó riá s i rozsdás 
kiskanalat vesz elő, szem kivá jó m ozd u la toka t tesz a 
vá d lott arca e lő tt, m iközben  vadu l vihog. K ísérte ties  
hiénaröhögéá)

FŐÜGYÉSZ, (b e  o ld a lró l. M e llén  h ím ze tt parag
rafusa. A  vád lottnak m eg b ilin cse lt k ezet m u ta t. Zene, 
ba ljós károgás. E l.)

FŐBÍRÓ, (a  T itká rn ő fe lé  gyengéd m ozdu la t és bqgéá)
TITKÁRNŐ, (e ro tik u sá n  riszáhra jö n  e lőre , p u s z it 

fu v in t a b írá k  felé. A  F őb író  iru l-p iru l, fovegének  b o jtjá t 
a m u ta tóu jjá ra  csavargatja. A  T itk á rn ő  a vá d lottn a k  is  
p u sz it fu va ll, a k i ijed ten  kapja  arca  e lé  a kezét, 
érze lm es gágogás h a n g ja ira  tá n c lé p te k k e l vissza  
helyére.)

(A  zene e lha llga t)
FŐBÍRÓ, (e lb őd ü l, m a jd  zavartan m egk őszörű li a 

to rk á t) Khm... khm... Vádlott, megértette a vádakat?
O. LEÓN. Érteni értem, de nem értem...
FŐBÍRÓ. Mit nem ért?
O. LEÓN. Hogy mért nem mehetek haza?
FŐBÍRÓ, (n em  aka r h in n i a fű ién ek ) H a z a ? ?
O. LEÓN. Igen... Én kérem ártatlan vagyok... Vagy 

majdnem.
FŐBÍRÓ. De hiszen beismerte, hogy ezek a dolgok, 

nevezetesen: a választási család, az ellenzék jeles 
képviselőjének meggyilkolása, a volt főnökének 
elrablása, az ország kifosztása, AZ MEGTÖRTÉNT, 
NULLADIK OSZKÁR!

O. LEÓN. Pardon!. Oscar León!... Ami pedig a fel
soroltakat illeti, én csak mondtam, de ők (a  vádlókra  
m u ta t) csinálták... Nagy különbség.

FŐBÍRÓ, (nagy levegőt vesž) Nulladik...!
O. LEÓN. (közbevág) Oscar!... De elég, ha csak 

annyit mond: O...



FŐBÍRÓ. O, ... Ó!... Hát ide figyeljen, Nul... (elharapja ) 
Osc...Ó!... Állítani meri, hogy az argentói vérengzést nem 
a maga egyenes parancsára követték el?!

O. LEÓN. Argentói vérengzés?... Arról spéciéi nem is 
hallottam... Nekem se mondanak el mindent.

FŐBÍRÓ. Állítja, hogy halvány fogalma se volt róla? 
O. LEÓN. Állítom, s ha kell, leteszem a főesküt... 

(esk ü re  em e li k é t ujjáfy. ITT SÜLLYEDJEK EL, HA 
HALLOTAM RÓLA!

( tú lv ilá g  zené]
O. LEÓN. (la ssa n  sü lly ed n i kezd ... M á r csa k  az 

esk ü t te v ő  k é t u jja  lá ts z ik  k i... m a jd  az sem .) 
(M in d en k i od a tód u l, k ő rü lá lljá k  d öbben ten  a ly u k a t... 
A  lob ogó  lá n gok  fénye, vörösre  fe s ti a rcu k a t.)

V É G E
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