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NAGY DEZSŐ – ŐRKÖDIK

Örülj Magyarország, van már prókátorod a rágalmazó külfölddel szemben:
dr. Nagy Dezső orsz. képviselő és társai kimondták, hogy őrködni fognak, s visz-
szavernek minden Magyarország ellen jövő támadást. Ezt ők, mint az Országos
Magyar Szövetség huszársága fogják cselekedni. Meg vagyunk róla győződve,
hogy komoly emberekkel van dolgunk, s Nagy Dezső komoly hadvezér, aki tudja,
hogy ellenségeinkkel szemben milyen fegyvereket kell harcba vinni. Tehát, ha
ellenségeink azt mondják, hogy nincs magyar tudomány, Nagy Dezsőék csinálni
fognak. Franciaországból megtámad esetleg bennünket Anatole France, hogy nincs
demokráciánk, Nagy Dezsőék csinálni fognak demokráciát is. És így tovább, mert
őrködni és védekezni csak így lehet, nemde dr. Nagy Dezső úr? Tehát örülj
Magyarország. Nagy Dezsőék mindazt meg fogják csinálni, aminek a nincstelensége
miatt bántanak téged.

(Lellei)
Budapesti Napló 1908. febr. 1.

Szemelvények

...A tetemet egy falusi temető félreeső sarkában vagy egy eldugott
erdőszélen hantolják el, a sírt pedig egy különös, ékalakú fejfával jelölik
meg, amelynek felső végét alig venni észre, míg az alsó csaknem érintkezik
a holttest fejével. Ez a szokás kapcsolódik egy napjainkra már eltűnt
régebbihez, mely szerint a rokonok bizonyos idő után kiássák a holttest
fejét, azt egy más helyen földelik el, a fejfát pedig az eredeti helyén jó
mélyen a földbe temetik – kizárólag azzal a céllal, hogy siettessék az
oszlást. A cigány hitvilág szerint ugyanis a lélek kizárólag a test teljes fel-
bomlása után kerülhet át „a Halál Birodalmába”, ahol ugyanúgy él
majd, mint ahogy a földön élt. A cigányok valószínűleg meglepték
környezetüket ezzel a szokással, s ennek volt a következménye a holttest
felfalásának vádja...

... A költő nemcsak orvosa előtt csücsül meztelenül, aki esetleg értheti,
hogy: „nekem nem motorikus, hanem pszichés kielégülés volna”, de
lógó fütyijét és álló eszét most már az éjszaka leple alatt az agyvelőig
betakarózottak, a komfortos ágyékúak, a kesztyűsök is fogdoshatják, nem
sejtve a titkos rokont: „hogy magadat tisztán találod meg másban”.
Ugyanis József Attila az idegrendszerével, a szexuális fantáziájával ölelte
az ölelést vissza, mert tudta, hogy a merevedés csupán mechanikája, nem
pedig oka az aktusnak...

... annyi a száj meg a fasz, / annyi az elélvezés a világban, a nyál patakok-
ban szivárog. / Annyi a Szar a világban, városok alatt a folyókba ömlik, /
Annyi vizelet özönlik a világ alatt, / annyi a takony a világ ipari
orrlyukában, izzadtság a világ vaskarú hóna alatt, vér / szökell ki a világ
melléből...


