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BÁGER GUSZTÁV 

„A magyarországi változásokra” 


„A papírok folyamatban vannak, 
már csak intézkedni kell.” 

(Elektronikus folklór) 

amit érdemes lenne megcsinálni 
az nem jut az elit eszébe 
pedig olyan kis dolgokon múlik 
mint az icipici havidíj 
például rendbe rakni a rendőrséget 
ahogy a gyermek sorba állítja ólomkatonáit 
főnököket nevez ki és fegyverekkel látja el 
kiképzést tart és kiokosítja őket 
hogy a bűnt is kell üldözni gyerekek 
nem csak az úrvezetőket 
a házi őrizetest meg nem odabilincselni  
a foteljéhez hogy videóról nézze 
a kék fényt 
 
kivenni a pazarló kezek közül 
a kórházakat 
az egészségügyi lobbykat átvilágítani 
mint röntgen a tyúktojást 
hogy ne haljanak meg többen 
mint amennyien születnek 
rejtély hogy nem tudja az elit amit  
egyszer már megtapasztalt 
a rendszer-vallatás előtt 
hogy a legmeggondoltabb kutatókra 
mértékadó közgazdászokra 
esszéistákra költőkre színészekre 
is szükség lehet 
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gazdagok balra szegények jobbra 
mert a szélsőségeket erősíti a nyomor 
a németek szerint itt tulajdonképpen 
minden van ami drága 
normális áron semmi nem kapható 
csak gagyi-zokni gagyi-póló gagyi-gatya 
ami egy mosás után összemegy (vagy szét) 
exhibicionizmusból viszont sok van 
az államkapitalizmus (bocsánat: szocializmus)  
csendjébe menekülne 
minden lusta állampolgár 
és várja a jótékony Állam bácsit 
hátha eltartja őt is 
(Elemér és Aladár segélyért áll sorba 
közben eladnak két házat) 
 
Elemér és Aladár olykor újságot is ír 
sokan fogalmaznak úgy mint húsz éve 
az egypárti diktatúra helyett több párti  
ál-theokrácia van 
ide-oda tologatják a felelősséget  
és a többség véleménye ugyanúgy 
nem számottevő bár elhangzik 
falra hányt mirelit borsó  
koppan ha a lakosság visszakérdez 
 
majd ha fölkel a nép 
és Elemért Aladárostúl dutyiba vágja 
akkor kezdődik a tisztulás 
mondja egy zöld pártba csomagolt 
aki maga is hunyó volt húsz éve 
nem tartja magát sárosnak 
mert azóta leporolta a nadrágját 
és most tematizálja a közéletet 
 
de van remény 
bár szétesőben a civil szféra 
s csak tudósok írók köhögik fel a gondot 
még mindig vannak könyvek folyóiratok 
állítólag olvasók is akik lapozgatják 
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a papírba kötött paperbacket 
nemcsak az Internet előtt bámulnak 
kombinés néniket 
 
imádkozzunk kik elvekben társak 
egy száguldó mentőben 
már megszülték a jövőt 

 

Közgáz 



1. 

Anno a velencei karneválból Rómába 7, 
Párizsba 14 napig vágtattak, közel-keletre  
30 napon át lebegtek szélben a tőzsde  
fontosabb híreivel teleírt lapok, ma “házon belül”  
elektronikusan üzen az eggyé fonódó piac. 
 
Semmi nem történik véletlenül, ha felszabadulnak 
a pénzügyi szálakat mozgató erők, hogy globális  
tű-lapátokkal összeöltsék a vitorlavásznat, 
mit valahol egy kormány a vörösre hevített 
vasaló táncoltatása közben többször is elvét. 
 
S ha időnként süllyedni kezd a lyukas csónak, 
a fősodorból a csendes öbölbe vezetik, hogy szurokkal  
tapasszák a nyílt sebet, szerető szakértelemmel,  
ahogy elkaszált focista sajgó lábára teszik rá  
a jéggel tömött párna enyhítő hűvösét. 

2. 

És igen, a múló válságról is beszélni kell, 
de már nem róla, hanem végső okáról, 
mert nem a gyenge lánc szakadt el, hanem az erős, 
mert nem a termelés szaladt el, hanem a pénz, 
mert kicsúszott a kísérletezők markából a gyeplő. 
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A válsággal jött el igazán Mandeville kora? 
A társadalom kertje bűnöktől virágzik 
s alantas részekből áll össze mind, ami jó? 
Egy nemzet nem lehet erős, ha tiszta, hisz csak 
egyéni kárhozatok hajtják tovább rendszerünk? 
 
Ma bankárokat, közgazdákat sem illet dicséret 
túlzó vágyaikról nem mondtak le a köz javára. 
A Mandeville féle gyalázatos önérdek, 
a globalizáció átkozása: egyirányú utca. 
Jövendő piacok közterén testvériség zászlója lobog. 
 




