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Klárinak

(Bár első pillantásra úgy tűnthet, hogy a monodráma szövege 
egyértelműen férfi előadására íródott, engedtessék meg nekem, 
hogy az olvasó emlékezetébe idézzem azt a már kissé -  vagy talán 
túlzottan is -  közhely jellegűvé sikkasztott bölcseletet, miszerint 
a látszat csal, s habár sokak véleménye szerint mindig az első 
benyomás a döntő, a leginkább mérvadó, de még a legpontosabb 
is, ettől én óva inteném a nagyérdeműt, nem csak azért, mert ebben 
a monodrámában csak a szöveg kötött, rajta kívül semmi sem, 
tehát játszhatja férfi, nő, gyermek, ifjú, idős, de tulajdonképpen 
még ketten, hároman, négyen, öten... is játszhatják, vagy ahányan 
akarják, mert színre vihető még nagy létszámú szereplőgárdával 
is, hogy a statisztériáról ne is beszéljek; s még csak nem is a 
szövegben megformált alak megjelenítési lehetőségeinek széles 
skálája m iatt kényszerülök erre a kissé erőltetettnek ható és nem  
is túl szokványos, nem progresszív, tehát eleve halvaszületett, 
könnyen célt tévesztő óvó intésre, mert a megszemélyesítendő alak 
-  én ugyanis egy személyre, tehát monodráma formájában tudom  
a leginkább elképzelni -  nyugodt lelkiismerettel lehet akár alko
holista is, vagy karrierje csúcsán álló politikus, dekadens költő, 
valamelyik pápa, de lehet utcalány is, vagy buzi, s esetleg, ha a 
cselekmény színhelyét egy elmegyógyintézetbe helyezzük át, még 
elmebeteg, vagy ápoló, ápolónő is lehet, hogy m ost itt, ebben a 
rövidkére tervezett kis bevezetőben ne nyújtsam azzal a szót, hogy 
a színpadon, különféle korokban, helyszíneken és szövegkörnye
zetben megjeleníthető alakok teljes skáláját felvázoljam, hiszen 
ezen a helyen untig elég, ha néhány kiindulási lehetőségre rámu
tatok és az általam alapvetőnek vélt tám pontokat megadom; s 
hogy kifogja játszani, azt én még egy regénnyé nyújtott bevezetőben 
sem tudnám  befolyásolni, hiszen napjainkban a rendezői színház 
uralmát tapasztalhatjuk minden terülten és mennyiségben, s bár 
ezt sokan nehezményezik  -  úgy a színészek, m int a közönség és



a kritika szemszögéből is -, én ebben nem találok semmi kivet
nivalót, s éppen ezért még olyan változatokat is el tudok képzelni, 
ahol -  m ondjuk -  egy kecske vagy egy disznó, kutya, macskák, 
majmok, egy elefánt, teve... fogja -  természetesen jó  alaposan be
tanítva, idomítva  -  akár cirkuszi produkcióként, vagy csak a po l
gári színház és színjátszás egy lehetőségeként -  mert, ha beleme
gyünk egy mélyebb elemzésbe, azt kell látnunk, hogy ez egy tipikus 
polgári darab  -  tolmácsolni a (fó)szerepet, ha -  s ismét csak: 
m ondjuk -  a szöveg magnóról, vagy esetleg a technika bármely 
más, újabb, e célra szolgáló és alkalmas csodájáról, de alapvetően 
felvételről hangzik el, vagy a kivetítés technikáját alkalmazva, m int 
a némafilmeken, vagy idegen nyelvűek esetében, feliratozással el
látva, a színpad valamely csücskébe vetítik ki a szöveget, mert, 
ha történetesen kedvenc krédlikakasunkra bízzuk ezt a feladatot, 
m axim um  a baromfiközönség fogja értő tekintettel és teljes bele
éléssel követni az előadást; s veszélyes lehet még az ilyen ún. „első 
benyomásba vetett h it}’ a szöveg teljességének a szempontjából 
is, hiszen a szövegből -  m int minden más szövegből is -  termé
szetesen lehet húzni, s ebben sem m i különleges sajátosság sem 
rejtezik, hiszen ez általánosan elfogadott szokás és bevett gyakor
lat, s csak -  a földrajzi hovatartozástól függően -  mértéke változik; 
m indezek értelmében tehát akár a teljes szöveget is ki lehet húzni, 
mert m inden csakis és kizárólag a rendezőtől és az előadó(k)tól 
függ-)

(A monodrámában szereplő személyek, események és maga a 
teljes cselekmény is, csak a képzelet szüleménye. Még a legkisebb 
hasonlóság is bármely való -  élő, s élt -  személyekkel, valamint 
megtörtént eseményekkel, csak a vak véletlen műve, szándéka
im tól teljesen független. S a hely? Az, kérem, a kézzelfoghatóságig 
valós, de vétlen, s a megkérdezése nélkül kevertem bele a törté
netbe. Utólagos engedelmével és megértésére számítva

m aradok tisztelettel

Szabó Palócz Attila



fu rc sa , n em ?
nem csak szerelmes verset lehet 
nőnek ajánlani 
ki hitte volna!?
képzeld: ma van a születésnapom , 
novem ber harminc, 
a tizennyolcadik 
pohárt avatok 
-  minden igaz, reális 
az is volt mindig
csak talán szégyelli néha az em ber
s álcázza em iatt
nem vallani akarok
nehogy félreértsd
csak szólni veled -  más nem segít
a gyufásdobozon betűk
Ákos is itt járt,
ő írta rá
érdekes: a kisgyerekek mindig előbb
saját nevüket írják le,
utána testvéreikét,
végül szüleikét
és aki épp jelen van
Ákosnál is: apa, anya, ákos, csilla,
ati, csilli, ákos
birze-borza, gerze-m erze, egye-begye 
vele gyere, Kepe-nyele, vele, vele 
egész nap ötvenhetest szívtam 
legyőztél ím, itt a nagy trium f 
m ostanra csak cigarillos m aradt 
tüdőm nek öröm e 
szereted te is
és komolyan gondolom, hogy jó az 
íze,



bár, ha sokat elszívok belőle 
köhögésem m ár száraz 
és izgat 
fölizgat 
izgalomba hoz 
a villanykályhám elrom lott 
de nincs vész
rögtön átköltöztem  az újonnan 
meszelt szobámba 
egykori szobámba 
anyámék mikor még együtt voltak 
ez volt a konyha 
a vízcsap helye is látszik még 
sőt ha csapot szerelnének 
rá, víz is folyna belőle 
és a háromfázisú k o n n e k to r  

a villanysparhetnek 
és a régi világító konnektorduga
szom,
igaz, halovány a fénye m ár 
a nem rég befalazott ajtó helyén 
még nem  száradt még a festék 
nem baj
ez polycolor -  mosni is lehet 
bár kétlem , hogy én valaha is 
lemosom majd
kaptam  ajándékba egy pohárkészletet
ugyanis tizennyolc éve születtem
hajnali fél egykor
-  azt mondják, anyám
sokat szenvedett velem -
tizennyolc éves vagyok,
nagy nap -  semmit sem jelent
itt volt az egész família
csak ketten  nem jö ttek  el
a nagybátyám főzött csirkepaprikást



-  ő azok közül való
akik finomkodva kerékpárt m onda
nak
és ferdén néznek a biciklimért
-  hogy node én,
hiszen a Művészeti A kadém iára járok
ő a jobbik
a másik kinevet érte
volt kalács is -  apám intézte
a hangulat nulla
várt valaki mást?
megkaptam  a pohárkészletem
-é p p  egyik tagját avatom
é fel
s utolsó cigarillosomra gyújtok
kettő t találtam csupán
és az első volt az előbbi
és kaptam  négy pár zoknit is
hogy a lábam ne fázzon
vagy hogy benne aludjak
megfázás ellen
meg egy üveg bort: Schlossberg
no és a pohárkészletem
apa-narandza
ezzel avatom
csak ez van itthon
cigarettám  is beleoltom
m ert ham usom  nincs
nem volt kedvem azt is keresni
apa-narand2a -  csak ez van itthon
apám  ezt hozott
hogy ezt szereti
vagy a família kedvence
vagy a legolcsóbb csupán
azt mondják, a vécén jól lehet
gondolkodni



hogy bennem itt soha nem fogan
egy árva gondolat!?
anyámtól még vasárnap
elkaptam  az ajándékot
egy ezüstszín karórát
felül m utatói vannak -  cágerek
alul meg számokkal jelzi az időt
a felsőt húzni kell
az alsó elem re dolgozik
és ő adta ide Rózsa ajándékát is
ezüstnyaklánc(z)
itt csüng a nyakamon
s rajta érme: horoszkópom a nyilas
a fasiszta
a faszista
a focista fasiszta
meg a moszkvics sluszkulcsos
cseresznye mag meg meggymag
jó nyár jár rája
pala pálá pele
gyiba-gyuba
barack cukrozás
az ipapai papnak fapipája van
ezért az ipapai papi pipa papi fapipa
három ezerhárom százharm inchárom
azt mondják, nem vagyok klasszikus
nem vagyok jellemző nyilas
Virág m ondta
én meg erősítem  a szabályt
Rózsától egy kötött mellényt is
kaptam
névnapom ra mint előleg 
Szilviától örökírót 
Laurától két könyvet 
anyámtól ezüstszín karórát 
mily buzgón m utatja: 11:23



s ha egy gombot, a jobb alsót, 
megnyomok: 11:30 
s ha azt még egyszer: :55 
mire elmondtam: 11:25 
vécén is voltam időközben 
mikor még am ott em lítettem  
meg kivittem azt a régi 
já tékom at a szobából amit 
ham utálcának használtam 
ham utálca híján 
akkor bukkantam  rá 
mikor régi játékaim  
között kutattam  ma délután 
elégetni való után 
aztán mégiscsak mégis csak 
egykori kedvenc focicsapatom 
zászlója lett a tűz m artaléka 
mindig szerettem  a tűzzel játszani
-  minden igaz, reális
féltem fogaim, most meg kéne őket 
mosni,
kefélni egy nagyot, 
kefélni rajtuk egy nagyot 
külön erre a célra hoztam haza 
Újvidékről fogkefémet 
m ert a régit, itthonit 
távollétem ben 
apám  kisajátította 
ma este nem mosom meg őket 
mint ahogy tegnap se tettem  
nem volt kedvem 
m ondjuk úgy: elfeledtem 
0:06
ez az új nap
-  minden igaz, reális 
valóban új



nagyon új
m ondhatni m egújultam 
karórám  folyton kikapcsolódik 
A ntun ma hazam ent 
meg anyám volt itt 
hozott tiszta ruhát, kaját 
meg a könyveimet is lehozta 
aztán meg elvitt Pirosra 
D orde m ár jobban van 
dolgozik is
csak m enjek hozzá telefonálni 
ha akarok
ne fizessem a négy milliót 
zsetononként (Bé) 
és akkor még fennáll a veszé
lye, hogy a készülék elnyeli 
kettő t most is elnyelt 
és utána lementem a klubba 
te hazam entéi 
még ma délután 
honvédelem óra után 
ma először voltam honvédel
men
és szociológián is a héten 
hétfőn
olvastam volna 
de csak SEKSTRIPre futo tta 
volt Danas is másnap 
de csak egy cikkre fu to tta 
nincs időm
telefonálnom  csak másnap 
sikerült,
hogy mit hozzanak 
és hogy mikor jönnek 
hol találkozunk
hosszúgatya, trénerka, pizsama,



csizma, szalvéta, ing, pulóver, 
zoknik, magasnyakú, majicák, 
gatyák, nadrág, könyvek, kávé, 
kis törülköző, nagy törölköző, 
asztali lámpa, hosszabbító, 2 
videokazetta, vállfák, abrosz 
(másfélszer másfeles) 
így szólt a lista 
851-927 -  a telefonszám 
apám  megm ondta 
és van némi jegyzet 
m indent mindig és m indenhol 
m indent lejegyzek 
ragadnak ujjaim 
a középső a m utatóhoz 
a jobb  kezemen 
geci
olvastam a sekstripet 
és nem  bírtam ki 
vécébe vonultam  úgymond pisálni 
két perc
vagy tán annyi se
lejegyeztem mindent
van benne reneszánsz meg
reform áció meg minden
most nehezebben megy -  érzem
a m últkori elveszett
vagy esetleg a szekrényemben kell
kell megnézni majd
aláírtam
anyám mondta: azt szabad 
és hívott Pirosra 
Rado m egtöm ött 
meg pálinkát itatott velem 
vacsora után csak tejet kértem  
Kovácsházáról meséltem m ár



neked?
az lenne csak az igazi perverzió 
kivette a héten a „betegszabadságot” 
egy hete nem is volt hozzá közöm 
múlt héten meg csak befeküdtem  
ágyamba mellé, ahogy várt, és 
aludtam ,
m ert előtte jártunk Péterváradon
egynéhány katakom bát meg
dühös volt, azt hiszem
jogos volt, azt hiszem
dühös lettem  volna én is biztos
és ami tetézett még
s minek folytán tetőzött
reggel se keltettem  fel
hogy ő délig aludt!?
és huszonegy éves
és A ntun majd megölt
fáradtan, mint a hulla
és a létrára küldött
dolgos kéznek édes a m unka
reggel aztán megint
el is késtem rendesen
de hazudtam
hazudtam  tehát lopok is
aki hazudik az lop is
hazudtam  és hazudni becstelen
de hazudtam  és clhitték
és ami a fő: tolerálták
csak hogy hazudtam  meg ne
tudják
m ert ha egyszer rajtafognak 
valakit
jajj lesz, nagyon jajj 
jajj, jajj, jajj, jajj,
Kovácsháza -  Misi hiszi hogy az a



neve: Misi hiszi, pisi—Misi, Misi-pisi 
büdös a szám
de ma este se fogok fogat mosni 
tegnap se mostam 
-  röhögött is Antun (meg a nője) 
anyám bár hozott egy új tubus 
fogkrém et
olyat, amilyent én kértem  
REKLÁM  (X): elmex

s Am in-Fluoridom  
elmex elmex elmex elmex elmex 
akarsz játszani?
játszótársam , mondd, akarsz-e lenni...?
játszhatnánk mondjuk 
gazdálkodj okosant vagy seggbeverőcskét 
de figyelj inkább: 
e e e e e e e e e e e e e e e  
111111111111111 
m m m m m m m m m m m m m m m  
e e e e e e e e e e e e e e e  
x x x x x x x x x x x x x x x  
szólj rám! kérlek, szólj rám! 
ok? O.K.?
igen, megvettem  a szeksztrippet 
(és sokat is iszom néha)
((nenám  viszont nincs))
(((és semmi se lehet ciki))) 
és el is olvastam 
és fel is állt a faszom 
és ki is kellett vernem 
és elhiszed, hogy csak jó  volt 
de nem élveztem? 
és gondolok néha még Angira 
is, és Juli is az eszemben van 
néha, meg az az emlékezetes 
lakodalom



nem O H O  de valami hasonló 
Angi később Gyuráé lett 
de állítólag nem is az enyém volt 
szüzessége
nem én vettem  el, m ert m ár volt
valakivel előttem  is
egy fasza éjszakám viszont volt vele
anyja majdnem  ottkapott
(nem tud ta hogy ott vagyok)
és hajnalban szöktem
és a sínbuszt lekéstem
-  minden igaz, reális
de neked ezt már meséltem
a Dagiról viszont nem tudsz
és Dragicának hívták am azt
az este újra verni kezdtem a
faszom
csak úgy l’art pour l’art 
m er’ fölállt
A ntunnal beszélgettünk, 
a villanyt már leoltottuk 
nyom tuk a sódert 
és közben a hülye lekonyult 
elraktam  hát
elm eséltem  neki, hogy lehugyoztuk 
egymást a tusolóban 
de nem segített -  konyult m aradt 
A ntun meg csak röhögött 
Kovácsháza különben m ár 
ismeri a lakást
a messze földön híres kom m unát 
és a Rozi ágyát 
és otthagytam  jelem
egy apró kis folt és akkor m egjött Gyula, a baka 
és pezsgőztünk meg vodkáztunk 
meg színházba is el akartunk



menni
de m egváltoztatták a program ot 
így vettünk két könyvet 
és Laurával is vettünk ma 
könyveket a könyvtárban 
és ki is vettünk kettőt 
L aura vett kettőt, én csak egyet 
m ertem
és aztán még egyet megvettem 
és aztán vártam  anyámékat 
m ert hatra volt megbeszélve 
hogy találkozunk 
és néhány perccel később ér
keztek 
meg
és kávét ittunk 
és Piroson is megkávéztunk 
és Virág is kávét akart belém 
diktálni -  és táncoltam 
és a szívem majd kiugrott 
anyám majd hanyatt esett 
mikor azt m ondtam  neki, hogy 
nem kell pénz m ert a m enzát 
elintéztem  és a múlt hétről 
m egm aradt több mint száz 
millióm
-  ma m ár nem
és nincs igazad, hogy változók 
csak elegem van néha 
tönkretesz ez a város 
meg a strapa -  ÓH, JAJJÜ!
(a végzetes önirónia)
van egy faszi
a nevét nem tudom
de mindenki csak Gyereknek szólítja:
óriási kék szeme van



és alacsony term ete 
(kis em bernek nagy szeme)
((kis em bernek nagy fasza))
(((nagy em bernek kis fasza)))
! -  nisam lep al’ sam lúd 
és próbáld visszafelé olvasni a 
neved: Klára -  Aráik, Adél -  Léda, 
Virág -  Gáriv, Anka -  Akna, Antun -  
N utna, Rozi -  Izor, Misi -  Isim, pisi -  
isip, Ákos -  Soká, Rózsa -  Aszór,
Kati -  Itak
Forduljon bizalommal az Sz.P.A.- 
ügynökséghez!
M indenféle problém át helyben 
oldunk és megoldunk!
Bízhat bennünk!
N álunk minden ingyenes!
H alottját ingyen eltem etjük!
Várjuk jelentkezését!
Sz.P.A.-ügynökség.
címünk: 24400 Zenta (Senta)
Alsó Tiszapart 12. (D.T.O. 12.) 
tel: (024) 814-868 
kirendeltségek: Újvidék (Növi Sad) 
((Új M ost!!!)) 21000 
M ilana Toplice 15. tel: az nincs 
Ada, Petra DrapSina 1., 24430 
tel: (024) 851-686 fax: az sehol sincs 
Sz.P.A.-ügynökség!
Igen, decem ber hatodika már 
elmúlt, s mégsem nősültem 
meg,
sőt felköszönteni is elfelejtettem  
ez is egy lapátnyi volt a 
sértődésben
szólt is aztán Z arathustra



(Kichard Strauss: Alsó Sprach Zarathustra):
1:11 -  valaki gondol rám 
lehet, hogy épp ő, 
ha ép ő
tulajdonképpen három an lakunk itt 
itt, három an béreljük 
Antun, és én és Anka 
de otthon csak A ntunt tudják 
a gazda meg csak egyetemisták
nak hajlandó kiadni a lakást 
én meg behazudtam  neki, 
hogy Anka harmadéves 
angol és ném et nyelvet tanul 
A ntunnak is ezt mondtam 
-n em  tudom , hogy miért 
akartam  még mesélni neked 
egy dalról, egy énekesnőről, 
de m ár nincs erőm 
fogat se mosva 
nem vacsorázva
m egtérek lepedőm és paplanom  
közé
ha legjobb barátodat utálod meg 
egy napon 
szégyelld magad
vagy büszke légy, hogy vele szemben 
is képes vagy objektív m aradni? 
ha legjobb barátodat utálod meg egy 
napon?
órára, percre csak, gondolod?
cigim füstöl és kávézom
megint elmeséljem, hogy mit csináltam ma
majd kezedbe adom inkább a
naplóm at
nem ízlik a kávé
m arja torkom at a cigi



köszörülöm -  bár tilos
mindenféle varázslás a legszigorúbban
tilos!
apa-narandza — nincs 
pezsgő -  nincs 
nem akarok semmit 
éhes nem vagyok
(most ettem  meg négy töltöttpaprikát) 
tévém nincs, nem is kell 
a te jet is megittam 
elmenni elmenni elmenni 
nem tudom  hová:
Rózsafa Jerom os
Zeusz, H éra, Hestia, A phrodité, Pallasz- 
-A thene, Árész, Iiephaisztosz, Phoebosz, 
Artemisz, Hermész, Jupiter, Juno,
Vesta, Vénusz, Minerva, Mars,
Vulcanus, Apollo, Diana, M ercurus,
Szaturnusz, Janusz, az Atya, a Fiú
és a Szentlélek
és kiári
és jajj istenek
husziták és Oedipusz te!
H ádész isten
és ím, egy újabb cigi
kezem be vettem  a szexsztrippet
érzem , hogy mindjárt ki fogom
verni a faszom
ma m ár másodszor
már nyúlok
és megvolt
Rózsafa Jerom os
ha legjobb barátodat utálod meg egy 
napon
harm adszor már 
hogy ide ju tunk



Józsi -  Iszój, Vince -  Ecniv 
ó te véres dalnok 
undorító dolog, hogy ha bizonyos 
em bereknek megmondod, 
hogy valamit jól csinálnak 
beképzeltté válnak 
„lázadj csak”
„egyszer úgyis megeszed a szart”
„egyszer úgyis meg kell enned a szart”
hát akkor majd meg... meg?
-  minden igaz, reális
m egebédeltem
és innék most egy kávét
csak foglalt a fürdőszoba
nem birok bemenni vízért
levest is főztem
de meg még nem ettem
bezabáltam  -  amíg főtt
és most tele vagyok
ha legjobb barátodat utálod meg egy
napon?
m ásnapra már kiengedsz 
jó pofát próbálsz vágni 
de nem az 
nem ugyanaz
m ert nem csak m egharagudtál rá
nem csak m egbántott
nem csak felbaszott
tudom , boldogabb dolog lenne
Kovácsházáról mesélnem
szlovákul mondjuk
vagy Kovácsfalva -  ahogy tetszik
merthogy nem tudom
szavaljam cl a tchorí chórt?
tudom , szarok
clm osogattam



a kávém is megfőtt
tettem  töm jént a resóm ra
egy kis tömjénillat nem árt a levegőnek
egy kis tömjénillat nem árt a szervezetnek
a gazda majd azt hiszi
hogy fanatikus hívő vagyok
pedig csak unalm unkban
m entünk be ma délelőtt
megnézni a pravoszláv tem plom ot
ahol, s ez előtte nem ju to tt eszünkbe,
vasárnap lévén épp mise volt
nyolcezer dinárba kerül egy csomag
tényleg semmi egy kis illatért
tehát:
szobám ban ülök az asztalnál 
a K reutzer zenéje szól a rádióban 
töm jén illata száll 
kávézom 
és cigizek
olvasni készülök Arisztophanészt
cigim ham uja beleesett kávémba
de kiskanállal már kiszedtem
mikor először rúgtam  be
az is hamuval, cigihamuval
volt kapcsolatban
ugyanis beleverték söröm be
(akkor még nem cigiztem)
épp hogy a nyolcadikat befejeztem
volt
s azon a nyáron szüzességem is el
veszett
hülye, bolond nyár volt az 
D orde -  Edrod, Rado -  Odar, anyám -  máyna, 
apám  -  mápa, Mito -  Otim, Oedipusz -  Zsupideo, 
Zeusz -  Zsuez, a gazdi -  idzag a, Laura -  
Arual, Szilvia -  Aivlizs



szarnom kék
ebben a lakásban még úgysem 
szartam ,
pedig tizenhetedik napja, hogy itt 
vagyok
és problém ám  is lenne vele 
m ert a vécépapírom at 
bent tartom  az Akadémián 
m erthogy ott szoktam szarni 
de mint elhangzott 
vasárnap van
be van zárva, nem lehet bem enni 
pedig ha itthon jön rám 
akkor is be szoktam menni 
hiszen itt van öt percnyire gyalog, 
autóval tíz,
próbálni is be akartunk menni
de mondom: be van zárva
a kulcsot odaadták egy csajnak
az meg eltűnt
egy álló óra hosszát ültünk
az utcán a küszöbön
fasza tömjénillat csapta meg
az orrom at ahogy beléptem
ja, és, hogy honnan a vécépapír
anyám hozott le pénteken
legyen mindene a kisfiúnak
m indene meglegyen az ő nagy
egyetemista fiának
különben nem szartam sokat
maximum üt perc ha volt
a szokásos félóra helyett
o tthon úgy szoktam, hogy
fogom a 7 Napot vagy a Magyar Szót
Szót és beülök és olvasok
I read newspapers



ritkán könyvet
és egyszer, emlékszem, a Jó Pajtást 
és, egyszer, emlékszem, a, Jó, Pajtást,
És. Egyszer. Emlékszem. A. Jó. Pajtást.
És? Egyszer? Emlékszem? A? Jó? Pajtást? 
És! Egyszer! Emlékszem! A! Jó! Pajtást! 
és; egyszer; emlékszem; a; Jó; Pajtást; 
és: egyszer: emlékszem: a: Jó: Pajtást: 
és... egyszer... emlékszem... a... Jó... Pajtást... 
és -  egyszer -  emlékszem -  a -  Jó -  Pajtást 
és-egyszer-em lékszem -a-Jó-Pajtást 
és-egyszer-emlékszem-a-jó-pajtást 
ésegyszeremlékszemajópajtást 
ésegyszerem lékszem aJóPajtást 
és?! egyszer?! emlékszem?! a?! Jó?! Pajtást?! 
és!? egyszer!? e m lé k e m ! 7 a!? Jó!? Pajtást!? 
és egyszer emlékszem a Jó Pajtást 
és egyszer, emlékszem, a Jó pajtást 
melynek még mindig az előfizetője 
vagyok
talán most januárban  m ár nem 
fogom előfizetni
apám m al legalábbis így beszéltük meg 
meg
jö tt a gazdi elkérni a batrilám pát
avagy amit akarsz
(Shakespeare után szabadon)
az elem lám pát
m inden este moss fogat
csak a Gyerek nyafoghat
ha legjobb barátodat utálod meg egy
napon...
de alkoholm ám orban 
részegen másnap 
m egszereted ismét 
csókot adnál neki -  nyelveset



nem puszit
sőt azt is megkedveled 
akit utáltál a kezdetektől 
ahogy megismerted 
és tú rá t fizetsz 
rámegy egyheti pénzed 
-  m inden igaz, reális -  mégis 
és bedőlsz az ágyba 
és érzed, okádnod kell 
zacskóért kelsz
okádni persze tudod hogy nem fogsz
fogat persze nem mosol
tiszta zoknit se raksz ki reggelre
és fájó gyomorral ébredsz
és reggeliznél
de érzed: ha eszel, okádsz
és mégy, m ert úgymond
kötelességed van
m enned kell ha m aradni akarsz
és kávét ittál
o tt azt itatnak veled
cukor nélkül
cukor m ert nincs
cukor m ért nincs?
elfogyott: megitták
(no de nem vízben oldva)
kávéba főzve
késett az órám
a rádió bem ondta, hogy 16:27 
az alsó egy percet késett 
a felső tizet kábé sietett 
ismeri a szelek járását 
tup tup tup -tu p :tu p  tup tu p -tu p  
olyan, hogy a szél is majd elfújja 
tup  tup  tu p - tu p :tu p -tu p  tup  tup 
p ram -pam -pam  pamm



mondjad á: ááááááááááááááááááááááá
ÉS EG Y SZER EM LÉKSZEM  A JÓ PAJTÁST
ÉS EGYSZER EMLÉKSZEM A JÓ PAJTÁST
bolond lyukból bolond szél fúj
boldog lyukból boldog szél fúj
meg akartam  fürödni
jobban mondva tusolni/letusolni
de nem volt kedvem
időm se
és táncoltam
Halász Judit -  Tiduj Zsálah 
énekelte a rádióban 
W eöres Sándor -  Rondás Seröew 
versét:„bóbita bóbita táncol” 
én meg táncoltam:
bóbita BÓBITA Bóbita b n ^ ta  bóbita 
kántálni megy 
betlehem ezni megy 
elsőáldozni megy 
bérmálkozni megy
mit tennék, ha én lennék Karácsony?
Mr. Karácsony!
Karácsony úr.
Karácsony elvtárs?! 
akkor mindenkit szeretnem  kéne 
végigpuszilni mindenkit az utcán 
szájoncsókolni a Télapót 
m agam at m ert az is én lennék 
képzelj el hosszú fehér szakállal 
fehér püdrött bajússzal 
igen, pödrött bajszom lesz 
vörös bundában 
jajj, mit nem mondok hirtelen! 
kis Karácsony, nagy Karácsony 
bundában kint
bent levetem m ert télen fűtenek



régi kandallóval
bár én olajkályhával fűtök
(a napokban nem m ert velem van)
itt
otthon meg villanykályhával 
(bár öreganyám sopánkodik, hogy 
drága az áram )
((és még mindig megy feljebb 
az ára))
most hoztam be vizet a kancsóba 
A ntuné
A ntun nem tudom  hol van 
már tegnap meg kellett volna jön
nie
de még ma sem jö tt 
pedig biztos van előadása 
vagy edzése
aikídózik -  vagy hogy hívják 
és ha én lennék a Télapó 
minden gyereknek 
m onitort vinnék, videót, meg hozzá 
kazettákat filmekkel 
mindenkinek elvinném a 
Bagdad Cafét láttad? 
nem akarták elhinnni, hogy 
egy kövér nő is lehet erotikus 
abban milyen erotikus nő van!? 
pedig van vagy százötven kiló 
és az a nő aki a 
Freddie Mercuryval énekli 
a Barcelonát -  nem tudom  a nevét 
fantasztikusan erotikus nő 
és Fellininél is a Nyolc és félben 
meg az Am arcordban is 
hogy honnan szedi ezeket a 
nőket?



a Róm a is tele van rondaságokkal 
mindig egy kövér nőről ál
m odtam
hogy hoz nekem a karácsonyi 
angyal nekem egyet most 
hozott fost
hozott berúgást tegnapra
három  deci kóla
egy vodka
plussz egy verm uth
egy pohárba az egész
belőle három  untig elég
Gyula dadakoktélnak nevezte el
kekszet zabálok
Anka hozta legutóbb
elm ent, itthagyta
megeszem -  ha, ha, ha,
dadakoktél: három deci boci geci
ha legjobb barátodat utálod meg egy
napon
és m ár olvadsz 
és felnyitják a szemed 
felnyitod a szemem 
és m ár kezdesz újra hinni benne 
és meglátod és rájössz 
hogy kujázza a záverát ellened 
(kuje zaveru) -  ha, ha, ha 
-m inden  igaz, reális 
és fájdalmas nagyon 
és kételkedsz m agadban 
hiszen egy helyen vagytok 
hová te való nem vagy 
neki pedig nagyon is o tt a helye 
„  a slágerszövegírók nagyon tudják 
hogy ezt részletezni illetlen dologn 
(nem  tudom  ki énekli)



((nem  is fontos most)) 
ellened ágál
és m ár a legfájóbb pontot is kikezdte
és tudatos ez benne
és egy fegyvered van csupán
mi olyan mint az atom bom ba
éppen ezért nem akarod bevetni
neki meg pont ez nincs
csak kardjai, tőre
meg egy üvegnyi mérge
és hidd el, hogy elegem van
m ert ha legjobb barátodat utálod
meg egy napon
játszani próbálsz
haláltáncot játszanál
de játékod egyhangú
m ajdnem  néma
és ami a legnagyobb baja:
unalmas
és m ár nem ül bent egyetlenegy 
néző csupán 
az is te vagy 
és tanácstalan 
csak tanácsot adsz 
tanulnom  kéne 
megtanulni karddal vívni 
s a tőr elől nem meghátrálni 
m éreg előtt nem fejet hajtani 
tanulnom  kell még 
rengeteg dolgot 
m ondom  megtanulnom 
és nem egy-egy m ozdulatot 
leutánoznom  
kopírpapír alatt 
ugyanazt a betűt írom 
fénymásoltán üres a fejem



üresen tátong
de mindidáig még nem
tanultam  meg
meztelen vagyok
ahogy anyámból kiszedtek
csak egy meztelen lé lap ó
s az ágyban nem vár Télanyó
nem vár semmi
csak egy újabb lidérces álom
benne te
és annyit mondasz 
hogy a fos szót m ásra cseréljem 
még egy pillanatot várj 
s mondd rá?
hogy sznobokat szidva sznob
és ripacskodva ripacs?
és hogy hazug
még az érzelmeiben is?
hazudott előbb is,
együtt hazudtatok
de egymásnak nem
-  minden igaz, reális
nincs szimbólum, nincs hasonlat,
s kép sincs
csak egy az egy és kék a kék
nem csak pózból lehet félni
rettegek nagyon
félek: túlkapás
hogy túlkapok
félek: vereség
hogy veszítek
de a folyamat már beindult
és fejeden egyre több a sár
nincs szimbólum!
fájdalom van és félsz
harm inc felvonás = harminc passió



negyven ének = negyven sirató 
ötven háború = ötven leigázás 
annektálás
annektálja testem, lelkem, jelenem, 
jövőm s erőm
annektálja fülem, szemem, orrom , karom 
és felejtek
kezdek szenilissé válni 
kezdek ágyba pisálni 
m am ut mondani 
és s helyett 1 betűt írni 
cizellálni, revelálni, rehabilitálni 
mily fájó, mily veszélyes ez a tor 
vészes ez a tor 
m egszapulnak
és megszapulva megszilárdul
szilárdan pedig majd utolsót rándul
csak egy kicsit még
nem lesz kávé, nem lesz cigi
nem lesz leves, ebéd, reggeli, vacsora
csak egy kis türelm et még
tudom , túl sok a körítés és
a saláta és
kevés a hús, a velő
te meg azt tudod,
hogy a legszebb sorok mindig
kim aradnak
vécén fogannak, séta közben, 
parkban, buszon, s elfödötten 
és a já ték  végén 
csak két sornyi pontot írok 
egymás alá rendben

az ógörög tragédiákban 
szokták pl. így jelölni



ha elveszett néhány sor
és így jelöltem  én
ha elvesztem néhányszor
kissé kemény a kalapom
így örököltem
anyám hordta egykoron
és tudod, hogy az utam  magam
választottam
és haladtam  rajta szépen
jó  volt, nem volt jó,
ha megfelelt nekem
s ha hideg szelek fújtak
vacogtam
és sírni nem szégyellve, igenis révtem
versem szegény révésze mint
tudom , ő van otthon itt
Kleont játsza a paphlagont
én meg csak egy vagyok a danaiszok
ötvenes csoportjából
barát és ellenség -  rokonértelm ű szavak
-  minden igaz, reális -  volt még
-  minden igaz, reális -  volt 
de ma már
-  minden fikció csupán 
s ha megállsz valahol
a m ondat közepén
senki sem érti, hogy mit akarsz
de ha legjobb barátodat utálod meg egy
napon
az talán feljogosít 
de jogosíthat-e vajon? 
senki sem kíváncsi a privát 
nyom orodra, bajodra 
fejed fáj, torkod, gyomrod vagy 
lyukas a tüdőd 
a reflektor ha rádvilágít



azt várják, hogy 
végigmondd a mondatod 
minden m ondatod 
s ha nem m ondtad végig 
(ím, most nem teszem) 
m ondtál-e  valamit 
nem emlékszik senki sem 
ülsz egyedül öltöződben 
feljegyzed naplódba, hogy 
m egutáltam  legjobb barátom at 
hogy félbehagytam a m ondatot 
hogy Télapó vagyok 
nem várnak a gyerekek 
ha Karácsony vagyok 
nem ünnep az ünnep 
társam  velem szemben 
a tükö r-én
s megiszol négy, öt, hat, hét... kávét 
a cigiket már számolni sem tudod 
a filmnek vége
s nem emlékszel a címére sem
All that jazz
ugyanaz az élet
All that jazz
„bye-bye happines
hello loneliness”
a következő felvonásra
téged m ár nem szólít az ügyelő
pedig abban tiéd (volna) a főszerep
-m inden  fikció csupán

Zenta  -  Újvidék 
1989. november -  december havában
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Z e n ta i  S z ín tá r su la t  -  Mühelq 
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VII. bem utató

Szabó Palóci Attila 
A MEZTELEN TÉLAPÓ

"ember küzdj é s  b ízva bízz, 
pingpongozz, hogg el ne hízz"

S z e m é l y e k :

Néma kapitány ifj. Szloboda Tibor B.M.H.
C sord ás Árpád —      Puskás Zoltán J.V/.C.

Kan Nindzsa Kecskés A nd rea T.D.K.
M onte-Christo g ró (Ja  ... Bogdán Karolina L.S.D. 
Kojak    P é te r  Ildikó K.M.V.

Távolodó Léptek Z a ja  Molnár Zoltán m. v.
Ketyeg ....................... Szabó Palócz A ttila  M.S.P.

ARISÉ m. v.
Pálfi Csab a (dob) 

ifj. Szloboda Tibor (vocals) 
-Burtíic Danilo (bass)

Díszlet: Az Nincs m. v. 
Jelmez: M ihájlovits K lára m. v.

Rendező:
Szabó Palócz A ttila

Az e lő a d á s t  tám ogatta :  
a Családi Kör é s  az  Ambrózia
















