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ELSŐ VIGNETTA

„Én targoncás
Én kapus
Én raktáros –
Minden voltán én egyszemélyben
Jobban tudtam hogy mi hol van
Miből mennyi van
Mint a könyvelőség
Bíztak is bennem
Mert ha ki is ment egy-két bála feketén
Soha nem nagy tételben.”

KÁNTORVÁLASZTÁS

Rég volt ilyen szerencséd
Teljesen képben vagy
Nem kell előénekelni
Dallam is
Szöveg is megvan
Korábban
Kamaszkorodban
Lakodalomban-disznóöléskor
Apád segített
De most teljesen képben vagy
Dallam is
Szöveg is megvan
„Szo-mo-rú-an szól a ma-gyar nó-ta”
1996. szeptember 1.
Harmincvalahány lövétei lazul
Az Omszki-tó partján
Rég túlvagytok már Hogyvagy?-on Háttemitkereselitt?-en
Túlvagytok már flekkenen
Karaokén
Mindig ez a vége
Vigyorog unokabátyád TP
„Szo-mo-rú-an szól a ma-gyar nó-ta”
Ő már öt éve űzi itt az ipart
„Kántorválasztás”
Eszedbe jut hogy otthon
Így nevezi a nép a részeg gajdolást
De azért fújod te is kitartóan
Örülsz hogy képben vagy
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Részletek egy készülő könyvből.
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Ugyanaz a dallam
„Sár-ga csi-kó sár-ga lo-vam sár-ga”
Sőt
Arany János is eszedbe jut
Ahelyett hogy végre otthon éreznéd magad
Szegről-végről minden jelenlévő rokonod
Félig-meddig ugyanaz a dallam
„Sü-ve-ge-men nem-ze-ti-szín rózsa”
Ezt biza Arany János írta
De nem mondod senkinek
Még TP-nek se
Kit érdekel hogy ki írta
Kevesebbet okoskodni vagy többet inni
S akkor végre te is otthon érzed magad
Így viszont csak hülyeségek jutnak eszedbe
„Dög-lött macs-ka nem ke-rül az ég-be” –
Huszonhárom évvel később még egy Kassák-verset is eldúdolsz 
Ugyanarra a szomorúnótás dallamra – – –
1996. szeptember 1.
Harmincvalahány lövétei lazult
Az Omszki-tó partján
Vajon hánynak jutsz még eszébe
TP-nek talán igen
De minek annyit okoskodni
Ilyen egyszerű az egész
S akkor végre te is otthon érzed magad.

    Csíkszentdomokos, 2019. szeptember 20.

TIZENKILENCEDIK VIGNETTA

„Nem igazán lehetett viccelődni
A sok búvalbaszott magyarral
Hová valók maguk? – kérdi egyszer az egyik
Hogyhogy hová? – mondom
A földbe
Mint más ember
Hát nem magára vette a hülye?!
Szerinted lett-e munkánk arra a napra?”
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