
Itt vadzsok Pariszban má lassan edzs éve. Számojjátok ti otthon a napokat
Noviszádon vadzs csak baszkóttok? Én má itt edzs igazi mszjő vadzsok. Min-
denki kalapot emel bonzsur bonzsur. Haladok ahodzs kell meg ahodzs meg-
igértem. No ez se edzs
teljesen obecsana zemlja.
De azér ki lehet bírni.
Nem szabad elkeserenni
mer akkor leiszod maga-
dat és edzsszé csak hopp:
máris beírtak a legija
sztranacába. Én nem vadzsok oljan glupák hodzs ez megtörténjen velem. Ti
tudzsátok: én otthon rendesen lebakáskottam a magamét, sztara kuka od-
szlúzsizta amit muszáj pun kurác dzserünk Pariszba! Nem medzsek én a legi-
jába. Mit gondónak ők hodzs edzsütt sziszáztuk a veszlót? Ehun-e!

Itt sokat lövődözik a podzemlje de én nem avatkozok bele. Lövik ed-
zsmást halomra én meg csak fücsörészek. Dógozok enné a pékné azt sokkal
többet keresek mind otthon a telepi hajódzsárban. Barátom. A kenyér az nem
hajó! Igaz itt is fűccsük a kemencét meg a múltkó belelőttek kintrő az egyik
kenyérbe mer a gazda nem akart valamit kifizetni. De azóta már megnyitotta
a budzsellárist mer látta hodzs emezek nem zafrkáváznak. Ez a gazda edzs
makedón különben. Má húsz éve van itten és mindég azt ordítsa hodzs: traváj
traváj ne zajebáváj! De amúdzs fasza dzserek. Kicsit primitív mer mindég a
lóvén meg a csajokon töri a fejit meg nadzson buta vicceket mesél a párizsi
kurvákról hodzs meliknek miljen. Amikó nadzson részeg akkó franciául beszél
a pigáli kurvák izéjéről és mindég elszaval valami francia gyerekverset amit
az esti tanfolyamon tanútt amég odajárt edzs darabig mer a Madám rábe-
szétte. Meg údzs csinál mindha didiket csókógatna és nadzsokat cuppog köz-
ben. Valami baja van de amúdzs télleg fasza dzserek. A múltkó údzs
beakasztott hodzs edzs franciakenyéren jasizott végig a radionicán. Közben
azt üvöltötte hodzs: Merde merde, ne daju vety ni zá pét!

Nadzson fel vótt zsivcírozva. Valami szajha gurblizhatta ídzs föl aztán
meg biztos nem adott neki mer szegény séf teljesen popízdizett. Nem értem
hodzs mi történhetett mer az ő kenyerit eszi a fél Pigál. Még a legutolsó péder
is. Annyira föl vótt ajzódva hodzs bele akart pisálni a kemencébe de hát aztat
má nem engettük meg neki. Éppen nem is lett vóna szép dolog. Meg maj még
megég szegénynek. Le akartuk fogni de mindha az ördög mászott volna be-
léje. Údzs ordibált mind akit zsderáznak. Kifordult a szeme és hapzott a szája.
Igazábul nem trom. Kigombolódzott az inge nekije és láttam hodzs egészen
összerándútt a kődöke. Ez biztosan jelent valamit ne mos znáti… Údzs össze-
rándútt mind a békák segge a Sociná amikó arra megy a gólja. Mondok én:
ennek biztosan vége. Kifordútt ennek az esze is asztán én meg mehetek
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megin valami új munkát nézni. Kezdtem én is popízdizni mer nehéz így
crnyákra mindég új munkát taláni. Gondóttam mán hodzs behúzok neki 
edzset hátha akkó opamétizik. 

Nézek én a Dzsemlára és látom hodzs az meg csak az amulettyát
szorongattya és valamit morog a bajsza alá. Ez valami török ez a Dzse-
mál. Aszongyák róla hodzs neki meg három töke van de ezt még nem

proverizta senki. A kurvák meg hallgatnak mind akiket rendesen lepisáltak.
Lehet hodzs ez az ő amulettye az ő harmadik töke a nyakában de ezen még
nem törtem a fejem. Mer nem is értem rá. Trod itt megkeresed a pénzt de dó-
gozni muszáj mind a néger.

Ja, van itt edzs néger is! Annak meg az a neve hodzs Mdada. Ídzs
ahodzs írom: Mdada. Ha nem hiszed maj elküldöm edzsszer a fényképit. Afri-
kábul dzsütt de ő aszondi hodzs ő nem igazi nigger hanem csak valami falszi-
fikát. Mondok én: baszogat ez engem. Mire a Dzsemál hodzs a Mdada igaz
Afrikábul dzsütt mégse igazi néger hanem csak oljan sokáig dógozott kemen-
cénél hodzs ídzs lebranútt. Nem trod? Aztán röhögnek mind a fakucsák. Mon-
dok én: telepi dzserek vadzsok ne zajebávázzanak engemet mer nekem meg
nédzs mudám van. Kérdezik hodzs mi az a muda. Há mondom oljan tojásféle.
Itt vannak a gacsámban. Kettő reguláris a harmadikat údzs hívják hodzs Dzse-
mál a nedzsediket meg hodzs Mdada. Minden reggel vakargatom üket. Na erre
nekem akartak ugrani de én rögtön fogtam a nadzskést mer ha nem vótam a
légijóban de vótam én odahaza még sztrázsán is asztán mondom hodzs: Voilà!

Ezt a szót már otthon a Telepen megtanúttam. Még abból a filmből biz-
tos nézted: a Papijonból ahol annak a gubavacnak odaragannak az újai a bög-
réhez és ott is marannak. Mondok én: ha edzs újjal is hozzám nyúlnak én
lecsapom nekik mind a leprás huszonedzset. Údzs láccik ez edzs pitzit elgon-
dókodtatta üket mer megálltak. Be vótam edzs picit prpázva burázeru de nem
mutattam. Elfelejtettem mondani hodzs van itt edzs Algirac is. Ennek meg
az a szerencséje hodzs oljan kandzsi hodzs nem is látni hodzs ő meg mit lát.
Egészen titogzatos. Na barátom Sándor. Én ennek az Algiracnak edzszé csi-
náttam edzs akkora uszlugát hodzs azt nem felejteheti el amég csak él. Mer
ha elfelejti akkora gané mind az Ejfeltorony. Nem is felejtette el. Csendben
fogta a maga késit és odaállt mellém. Akkó lassan nadzson jóbalettünk mind
a nédzsen. Most olyan druzsina vadzsunk hodzsha végigmedzsünk az uccán
még a kurvák se mernek baszogatni minket hodzs lisztes a tojásunk. Annának
még edzs perecér is csak ne nézzünk rondán rájuk. Údzs ám! Mi most iljen
frajerok vadzsunk. Mos van csak csaj kolko hocses. 

Neked is nézünk valamit maj. Csak siessél ám barátocskám mer ahodzs
a Dzsemmál mondzsa: Még a legszebb füge is elfonjad előbb vadzs utóbb.

Ídzs ám! De amikó a gazdi a Trifke becsavarodott akkó mégse tuttunk mit
csináni. Csak néztük ahodzs a gombokat rángatta le a sliccirő. Szerencsénkre
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annyira részeg vót hodzs hirtelen nem is talátta a picsipalkóját. Údzs bömbőtt
közben hodzs aszittem ránkhozza még a zsandárokat. Ezért ideges lett a
Mdada is. Valami papírja hiányzott. De nem mertük leütni a Trifkét mer még
elkűd bennünket asztán amint megjózanodik. Mer hodzs azé mér 
adzsusztájjuk mi őtet. Brate jebena situacija! Ez itt le akarja pisálni a
kenyerit mi meg szpászáváznánk a mienket de sehodzs se lehet elkötni
a szituáció végit. Mi lesz most? Mos zámiszliti? ’Bem ti lebac! És kébzeld el:
erre váratlanul befut a Madám. Hodzs hallotta meg a vernyákolást hodzs nem
amikó ő egészen a Basztijnál lakik halvány duncom nincs. Csak edzsszerre
ittvan: dzsün azzal az ő ződ körmeivel meg a vörös hajával, a fekete
bundájában maj szétrobban úgy popízdizett ő is. Údzs ordított hodzs
merde merde! Hodzs a kenyerek majdnem kipocsogtak a tepsibő. Vót
itt a műhelyben edzs beteges macskánk az momentál megdöglött ijet-
tiben. Ez a Tzirmos vadzs itt hodzs híjják. 

– Te koszsos te akarod a tisztességes francia emberek kenyerit
lerandítani?! – sikoltotta a Madám aki szintén valami keverék mégis
azér igazi franciának képzeli magát. – Te ronda balkanac te akarsz rá-
lépni a francia tésztára?! Teszed el rögtön!!!

Meg hodzs istenem miljen baromhoz atta a Sors férjhez! Hir-
telen sírva fakatt lekevert két edzsforma pofont a gazdinak maj kifújta
az órát és hívott edzs takszit. Megbizta az Algiracot hodzs vidzsázzon
a dógokra és elmentek. A Mdada údzs röhögött végül hodzs ha azok a
lófogai műfogak lettek vóna akkó biztosan kiröpűnek.

Barátom hodzs asztán még mi történt. Valahol a Szajnánál ki-
lukadt a takszi gumija. Amig a soffőr a rezervni tocsakot kereste a
Trifke mind valami meszecsár: kilépett a hácsó ajtón és köd előtte meg
alatta. Elveszett a nyoma. Holnap tanáltak edzs lest a Szajnában. Tisz-
tára údzs nézett ki mind a Trifke. A Madám megismerte a lest és elte-
mette hanem asztán kébzeld: miljen pizdária: edzsszercsak bedzsalogol a
Trifke totál józanul hodzs ő bocsánatot kér hodzs foljtassuk ahol abbahad-
zstuk. Burázeru ezek valami klosárt temettek el heljette! Még a zsandárok is
nadzsot néztek. Asztán a Trifke kifizette a szindikátnak a tartozását és megin
össze akart kolompolni bennünket hodzs folytassuk a melót de akkó mi má
szétmentünk. Nem lehetett megin összeszenni bennünket pedig bocsánatot
kért. Vidis különben miljen nadzs hatása van a szindikátnak! Bizony akkorra
má a Mdada beszervezett magának három kurvát a török másik pékhez ment
az Algirac meg hazautazott mer hallotta hodzs az asszonynak valami ljubáv-
nikja van otthon. Elment megnézni hodzs mire jutnak mindannyian.

Én meg burázeru kipicsiztem ide a provánszba mer itt jobb a levegő.
Itt most valami balvanokat mozgatunk. Anpöti baszott meló ezekkel a fada-
rabokkal. Údzs nézem itt az Albanacok tartsák a szindikátust de edzselőre jó.

Ú
j Forrás 2020/8 – Balázs Attila: Voilà, burazeru!
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Nadzson jó borokat iszunk. Maj valamikó visszamegyek Pariszba. Akkó dzsere
és maj szerzünk neked is valami otkacseni picskát. Van itt még madzsar is ha
azt akarod. A múltkó tanálkoztam eddzsel. Nem hiszed el de még jobban be-

szélt madzsarul mind én. Itt a picskák mind jobban beszélnek mad-
zsarul. Maj nadzsokat kefélünk meg elénekelünk valami igazi telepi
nótát asztán nem lesz semmi baj. Van egy kicsit ez a picajzli problém

ez a SZIDA. De ha félsz tőle maj veszünk itt valami kurtonokat apróért akár
Degól képével. Magadra is ránthatsz edzszerre kettőt ha ha ha! Hattól félsz
hodzs kilukad. De ez nem lukad ki mer ez kapitalista gumi a picskáknak meg
nincs összerántva a pszihéjük. Én mondom Neked aki má nem mai telepi dzse-
rek. Lesz itt gól kolko hocses. 

De mondjad halkan kérdem mit gondolsz: mégis miljen stabilis otthon
a heljzet?
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