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Sirbik Attila

JUGOBANKA

Jugobanka, teknősbéka, játékvasút, panók, 
vaspénzt számoló gép, kiszúrt labda-terasz 

üveg, vasárnapi hajmosás, forgalom számla-
lás: pécs-patacs, kúrvák

Pécs caritas 2o.ooo ft, gizi, szöke haj1

Petőfi

Degeszre töntem a szőrmésgalleros kockás 
kobátom zsebeit, a Március 8. harisnya gyár 
dísztermében, és leszartam a Télapót de azért 
elmondtam egy Petőfi t a csomagért, aztán meg, 
persze, besurrantam a kantinba, kipakóltam 
a cukrokat a zsebeimból, hogy beleférjen he-
lyett ük az ingyen mézesszív. Szerintem biztos 
észrevett ek, de olyan hülyén vágta le a Ni dzsó 
a siskámat a vastag keretes szemüvegem fö-
lött , hogy biztos nem mertek rám szólni, meg 
a Miki bácsi is csak úgy nevezett , hogy Kóbász.

1  A rengeteg elütés magyarázata: annyira bebaszva, hogy az íróasz-
tal elé tolt székről a billentyűzetig sem láttam el, egy éjszaka diktál-
tam egy magyarul írni alig tudó szerbnek, akinek az anyja magyar, 
de mindig is, a népszámlálások alkalmával különösen, hagsúlyozot-
tan jugoszlovenkának vallotta magát és sosem is tanította a gyere-
keit magyarul sem írni, sem olvasni.

Győri történések

Próbálom felidézni magamban, a 2oo7-es 
győri töténeseket – persze, akkor sem biztos, 
hogy tudtam épp mi van. S közben a fene 
gondol arra, hogy pár méterrel arrébb az Iza 
porcelánba költött  egypercese közben, az aj-
kait formálgatja, hogy ha megínt hagyva min-
den szart jönnék nem is hugyazni a labavó-
ba, hanem csak, hogy ott  legyek, ahol ő van, 
azt mondja: „Tutt am”.

Noć

„Otju da pijem žestoko pitje” – sose nem 
fognak tudni mondani ć-t.

Vörösnarancshéj

Milyen fasza, hogy ma isszuk a Keglevich-et, 
holnap meg a sörsamponnal akarok hajat mos-
ni, ̒nyi. Én már a kezdetektól fogva tisztában 
voltam azzal, hogy nagyobb bebaszások után, 
elóbb fogok felpatt anva kikecmeregni az ágy-
ból, hogy a kett éálló fejének Caff etint szerez-
zek be, a közeli gyógyszertárban, alulöltözöt-
ten szégyenkezve a fehérköpenyes gyógyerész 
picsától.  De azért én is vett em egy burekot a 
Proleće-ben. Persze, szerintem még mindig any-
nyirra össze volt ragadva a nyelvem a száj-
padlásommal, hogy biztosan nem volt vélet-
len, miután ott hon kibontott am, húsos helyett  
túrós volt. Visszavitt em, és szaladtam hazáig, 
mert eszembe jutott , hogy az a pina ott  fetreng 
kett éálló fejjel amióta olyan szekszisen rámné-
zett  délútán kett őkor. De, hogy én azért keljek 
fel ugyanúgy lelkesen mert a csajom vörös-
narancshéja a radíátoron száradva illatozik, 
hozzak neki szárnyakat, vagy feldugható vat-
tagolyót? Hanem barkinek… de Bencdik Orsi 
milyen faszán ir, bazmeg… Jól van, nem ha-
gyományos irás.

Az Attila most már nagyon élvezi és basz-
kodik… Hogy lehet a vastag harisnya a cica 
nadrág, és, hogy lehet azt formatoni? Az Atti-
laa viselkedik minha vékony harisnya, leha-
risnyat se nem, fazik annyira hogy nem fázik 
anyira. Én valamit irok ami nem fogom sehol 
ami a te szoveget, valami amo anyira jó.
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