
RONSARD A HALDOKLÁSRA GONDOL

mint a halál olyan erôs a szerelem
és olyan keserû is mint az alvilág
ez az a veszteség ami nem múlik el
elmúlhat az alany és elmúlhat a tárgy

de örökkévaló a fantomfájdalom
ha lassacskán a test végül is szétrohad
mikor a pusztulás sorban a tagokon
tovább burjánzik és sejtrôl sejtre halad

hogy lassan nem marad csak nedv amely szivárog
szikkadó csont csupán megapadó szövet
mikor a kapcsolat megszakad látó s látott
között mikor az agy nem fog már több jelet

még akkor ott a végsô szétbomlás során
az utolsó is az az maga a halál

Kornis ready made

nNOSZTALGIA CHATn
AVAGY

A KESZTÖLCI TAPÉTA

A. P. Csehovnak
1

Táváris ucsityelnyica. Szivodnya nyikto nye átszuszvuet. Tovább nem tudom.

És a fiú-WC mennyezetén az áztatott papírzsepikbôl csinált trutymó eldobálva és meg-
kövülve??? Olyan volt a WC tisztára mint egy cseppkôbarlang.

Pálma gumimatrac. Signetta. Traubi, traubi, traubi szóda. Hú-u.
Meg minden héten kedden jött a közértbe a legfrankóbb sör, a Kôbányai Világos, egész
hétre be kellett spájzolni.

Lestük az üveg alját, melyikben nincs üledék.
Sió Lé, kibonthatatlan alumíniumzacsiban.
Kinek van erre energiája?
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Hé, barátom, miért búsulnál?
tiéd lehet, mirôl álmodtál,
itt az alkalom, hogy megszerezd,
csak ezt a nevet kell hogy megjegyezd: OFOTÉRT.

Atlétatrikós, túlsúlyos Ember kése hasít a debrecenibe: fröcsög a zsír a konyhafalra,
épp hogy elkerülve a szódaszifont! Drámai zene (még halálsikoly is), megjelenik az
Asszony, mi megtorlást sejtenénk, ô azonban lezserül letörli a mocskot a lemosható ta-
pétáról. Emberünk teli szájjal, elégedetten konstatálja: „Ez kásztölci tapéta!”

2

Nem tudja valaki, hogy hívták a kispesti mozit? Talán Ady? Nem emléxem... Mi volt
a neve Spejbl és Hurvinyek kutyájának??? Ezzel kínzom magam, és csak nem jut
eszembe.

Hakapeszi maki, ha kap, eszi (azt hiszem, mogyorós csokit).

Nálunk volt az iskolában tejautomata, amibõl 1 Ft-ért lehetett tejet kapni.

VIT-vágta, aminek fôdíjaként a nyertes csapat kijuthatott a moszkvai VIT-re.

Óceán fogkrém. Sós. (Hehe.)

– a vakond nadrágja
– Mese-sajt (csokis, utáltam, de az anyu mindig ezt vett tízóraira)
– Rakéta Regényújság
– Pajtás-nap a csillebérci táborban, este a nap fénypontja: Piramis-koncert
– aszfaltrajzverseny az Erzsébet téren
– Lemezbörze helyett (Göczey Zsuzsa)
– nyakba akasztós golyóstoll
Pécsikesztyû – nagyon!

„Ez a Jóska, ez a Gyurka
ez meg itt a véres hurka.
Jóska, Gyurka véres hurka
jaj, de jó a májas hurka.
Itt a kenyér, itt a só,
hurkát enni jaj, de jó!”

A kedvencem volt. Talán még magnóra is felvettem, de már sajnos elkeveredtek a ka-
zetták.

És a Sziriusz kapitányra a rádióban emlékeztek?
És a „Nyomok a szélben”? Azér’ az se volt semmi.
Királylány koromban Szegedi Ifjúsági Napok július utolsó hétvégéjén. Igazi rockkon-
certek!
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Ilyen félrehallás/értéseim nekem is voltak. Pl. mindig azt hittem kiskoromban, hogy a
kinyerma az egy népi hangszer. Holott: „Kinyerma: Játék és muzsika 10 percben.”

3
Fel! Kommunista ifjúsereg,
Hajnal vezesse léptedet.
Higgy terveidben, jó karodban bízz!
Melletted, elvtárs, a KISZ.

gôzös szovjet vasaló
szocialista mezôgazdasági munka
Tyerem-tyeremok c. olvasmány
kôkemény Sportszelet

A hiba a közvetítôvonalban van.

4

Errôl nekem meg a régi jó, összeroppanthatatlan kubai cukorkák jutnak eszembe. Szin-
tén családi csomagolás, pezsgôtablettára hajazó design, puritán megjelenésû, silányan
összeforrasztott nejlonzacskóban. És a DÉLKER forgalmazta!

Gömöri az ötös sorozat utolsó 11-es rúgója volt (pont abba az irányba rúgta, ahol áll-
tam), de akkor már a Vidi volt elônyben, ezután D. P. kivédte a ráadás elsô 11-esét. Ek-
kor jött Vadász...

Gojko Mitics-filmek (kozep-europa leghiresebb indianja :).

Az elsô Dacia 1310-ek. (Huu. Kagylósított ülés, fordulatszámmérô, áramvonalas for-
ma :).

A kedvencem a szoci robot a Mikrobi; tök jó volt az „Angyalbôrben” sorozat a Moho
Sapiens zenéjével.

Minden ünnep alkalmával kirakták a Lázár, Kádár, Losonczi fotókat a novhéttérre a
virágok közé.

Magyar Ifjúság fekete-fehérben, benne a szextanácsadással – cool.
Moszkvics–Volga

Áruházak: Lottó, Verseny, Skála, Prizma...

Csehszlovák vázas hátizsák, átcsempészve a határon.

Mentôk – csehszlovák sorozat a tv-ben, Skoda-mikrobusszal.
Apropó mentô: Nisa mentôautók, gusztustalan szirénahanggal!
Szovjetunió magazin színesben – Ki Tud Többet a Szovjetunióról?
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NDK utasszállító repülômakettek a TRIÁL üzleteibôl.

Esti mese a Kossuth rádióban az „A part alatt” zenéjével, majd „Szabó család”, drama-
turg „Major Anna”.

Örök beköpés: „Pici, menj át Icuhoz!”

Logikai játékok a Rubik-kockán kívül: Bábeltorony golyókkal, összetekerhetô Kígyó,
malmozás; gusztustalan tejfölöspohárba kiszerelt puding, csoki és vanília ízben, Gabi
testápolócsalád a Caolától világoszöld színben, rajta az elefánt

„Így élt” könyvsorozat, piros keményfedelû, az összes híres emberrôl.

Party vajkrém.

Szot üdülés a Balatonnál, esténként sorbanállás a vacsoránál
mert „maguk a Bé turnusban vannak, most az Ák esznek”
Gázmûvek reklám, aláfestô zene Gazebo – I like Chopin;
2 forintos telefonálás a szürke telefonokról, igaz, csak Budapestre, késôbb a sárga és
piros mûanyag telefonok;

a City Grill üzletlánchoz tartozó Paprika éttermek;
önkiszolgáló éttermek a Blahán és a Délinél. Kétfajta zöldborsófôzelék fasírttal volt

a menü, az evôeszközöket soha nem mosták el.

Kôbányai sörösüveg piros-kék címkével, visszaváltva 2 ft.
Ja és a borosüveg betét 5.50 ft volt: az elit hosszúnyakú meg a proli rövidnyakú.

5
Pacsni.
Zánkán a menza! Felsôörs – –
Nyakkendôben kellett fürdeni az alsóörsi strandon, hogy meg lehessen különböztetni
az úttörôket.

Meg a csehszlovák sorozatok! A „Nôk a pult mögött”, ahol mindig francia pezsgôt meg
franciasalátát kértek, és mindig a pult mögül, a pulton elôttrôl sose vettek el semmit.

„Csak tudnám, mi került ezen a fotelen 2700 forintba?”

...kedvencem a friss méz, s más finom falatok
de ugye szerettek, hogyha kövér is vagyok?

Brumma brumma brumma brumma
Brumma brumma brum brum brum

’85 körül éktelen neon rózsaszín és zöld cuccok.
A mi osztályunkban az orvos lányáéknál és a járási tanácsfôakármi lányáéknál volt elô-
ször videó. (Nagyon sokáig monopolhelyzetük volt.)

Impulse és Limara deo.
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A hôst, azt hiszem Thomas Lieven-nek hívták.
A színész neve Joachim Rauch (???))
Hülyét csinált a Gestapo-ból, jól fôzött, meg mindenféle nôi voltak, minden részben
más és más: Minden este kaviárrr...

„Nagy taréjú, cifra tollas
kapirgáló egyedek!
Nem repültök, mint a szép sas,
s nincs tele a begyetek...”

PeCsa, Duránosok és Gyepes Módosok örök harca
csápolás a vászon elôtt

hosszú fekete kabát, tupírozott haj = Duran.
vadabb, de szintén fekete szerkó = Depeche.
sok kis George Michael és egyéb hasonmás.

Incognito spray.
Károly, a húsevô növény.
Utazás egy mosolyért.

Télifagyi.

7
Na igen.
Amellett a pôre hölgyikék, természetesen – fôleg ropievés közben.

Kártyanaptárak; nálatok mi számított menônek?
Persze az orosz „színváltós” mellett, ami gondolom mindenütt nyert.

„valamelyik tortenelemkonyvben a francia forradalommal kapcsolatos kepbol pedig
kijott egy jo kis Queen performansz: az elegedetlenkedoket vezeto felmeztelen nobol
Freddie Mercury lett, a mogotte levo kisdobos ugye adta magat, mar csak a puskakat
kellett gitarra transzformalni es johet a Hammer To Fall....”

Ki fizeti a révészt?

Muk Lajos utca, korábban Muck Lajos. Még korábban Mukk Lajos, azelôtt Muk Sándor..

Ötezerötszázhatvankettesfürtsándoruttöröcsapatvigyázz!
A Zenebutik mûsorvezetôje Juhász Elôd
Elôdnek gyakran csillogott a szeme, mert „jó ha az embernek csillog a szeme”
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Na asztán még vót olyanishogy:
Nyugatról B.Tóth Laci bács által „hozott” ZENE. Trans-x, Laid Back, Talk-Talk, DM, ja
és az ALPHAVILLE kiváló Big in Japan címû nótája, melyért a lányok oda adták vol-
na még a sz....güket is.

Mindez egy frankó VIDEOTON tornyon hallgatva: duplakéjmámor.
Ugye mindenkinek volt politúrozott szekrénysora?

„– Ez neked szálloda?
– Ha a kisasszony felszáll oda!”

8

A Paris Saint-Germain ellen az elsô itthoni meccs a második félidô elején 2-0-nál fél-
beszakadt, köd miatt (pedig Burcsa gólt fejelt, amit addig szinte soha).

Ahogy szállt le a köd, egyre gyakrabban kérte a hangosbemondó, hogy mindenki
fejezze be a dohányzást (elôttem egy pasi tényleg szorgosan szívta a Fecskét). Aztán
már csak azt lehetett hallani, hogy a bíró hármat sípol, valahonnan a tejföl közepébôl.

Következô nap délben is kimentünk. Iskolai szünet volt kb. d.e. 11-tôl. Szusics lôtt egy
hatalmas kapufát 0-0-nál, aztán jött Májer...

Mindez azért is érdekes, mert épp idén esett ki a Vidi.

Akkoriban viszont még tudni lehetett, hogy melyik játékos melyik csapatot jelenti; az
akkori Vidi tagjai Fehérváron is laktak, többségük a középiskolát is ott végezte.

Ja és a gólkirály Szabót pedig gyakran lehetett biciklin (!) látni a város utcáin. Az-
óta gondolom már minden elsô ligás játékosnak minimum BMW-je van.

9

Érdekes volt még az úttörôsködés vége. Nálunk ünnepélyes nyakkendô-letétel volt..

Egy másik iskolában pedig ballagás, ahol gyászzene közben váltak meg a szeretett mû-
szálas háromszögtôl.

Megjön a kedve!
Ha vár a keddre...
Mert minden kedden más és más
Kedvezménnyel kedveskedik
Minden Skála Áruház!

Stirlitz szerepében Vjacseszlav Tyihonov.
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A borok királynôje: Kocsis Irma.
Elsô udvarhölgye: Csaplárosné.
Hasonló élvezeteket nyújtott még az átlátszó félliteres üvegbe töltött Almabor.

Giga reklámok: csirkehúskrém, csirkehúskrém jajdejajdejóa
Csirkehúskrém, juhééé!

Timea kozmetikai cikkek: Timea pámpáráppápám Timea! masirozó majorettek, tán-
coló kozmetikumok

Hurkareklám:
Kislány a büfében átveszi a hurkát:
– Az anyukám mindig többet ad!
Jóságos harcsabajszú árus rámosolyog, megtoldja az adagot, susogván:
– pssszt!

Van aki gyûjtött a 80-as évek közepén a Nemzeti színház építésére? A mi ôrsünk (Ori-
on) egy napig szedte a szemetet az erdôben, amiért kaptunk 5e Ft-t. Na ezt ajánlottuk
fel. Még az újságba is bekerültünk. Ugyan merre járhat az az 5 kilo????:(((

Tesi órán a babzsák befigyelt.

Akadályverseny a fegyveres erôk napján (szept 29), oldalán csíkos melegítôben, uzson-
na, kiürült Olympos-üvegbe töltött tea; tisztasági csomag (vécépapír, papír zsebken-
dô, szalvéta); védônéni félévenként jött megnézni a fejünket, tetvesek vagyunk-e. (Va-
laki mindig az volt.)

11

Befôttes gumival összefogott pálcikák;
Betû-sín. Szóképes olvasás.
(Iszonyú volt, állítólag ezért nem tud a népesség tetemes hányada olvasni rendesen.)

Én a patronos tollra emléxm, meg a négyszínûre.
Meg az iskolaköpenyre, vagány gimnazistaként már rövid ujjal.
Ami viszont nagyon eszembe jutott, az az a „desszertcsalád”, ami az idônként most is
kapható csokibevonatú drazsékat tartalmazta, kislányos fejû, ill. kisfiús fejû kerek mû-
anyag dobozban, átkötve.

Nalunk patronos toltotollal kellett megtanulni irni. A golyostollat kifejezetten tiltot-
tak. Maig nem tudom, hogy miert...

Folsoben aztan mar volt minden, meg toltoceruza is. Nem Rotring, hanem annak
szocialista valtozata. 2-3 mm vastag grafitbél ment bele, amit a vegere csavarhato sajat
hegyezôjével kellett adjusztalni. A legjobb az volt benne, hogy a kulso muanyag szara
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egy lecsavarhato muanyag cso volt, ami fuvocsonek is kivalo volt. Alaposan osszeragott
es megnyalazott ujsagpair volt a lovedek. Kulonosen fulre kilove volt hatasos :-).

Nekem, mint szenvelyes konyvmolynak a regi konyvsorozatok hianyoznak. Az elit kri-
mik a lentebb mar emlegetett sarga papirkotesu Albatrosz sorozatban jelentek meg. A
logo egy szarnyalo fekete madar volt a jobb felso sarokban. Egy csomo Rejto konyv is
itt jelent meg. A masodik vonalnak meg ott voltak a Fekete Konyvek. Felig-meddig eze-
ken nottem fel. Persze a magyartanarnom az altalanosban meg fujt erte :-)). Ja, es eze-
ket meg profi muforditok forditottak. Nem is fordult elo bennuk szoismetles, vagy mas
ordito stilushiba. Nameg persze ott volt a masik nagy szerelem, a Galaktika folyoirat,
és a hozzavalo sorozat, a Kozmosz Fantasztikus Konyvek. Emlekszem, a boritojukra ra
volt egy csomonak irva, hogy ez a legszinvonalasabb sci-fi folyoirat Europaban. A mos-
tani kinalatot elnezve tenyleg igazuk lehetett. A rendszervaltassal ezek mind eltuntek.

12

Volt még aszem Erigon névre hallgató, kóla-színû és finom, édes kanalas gyógyszer –
talán a köhögés csillapítására (?) + a húgom egyszer kapott babarózsaszínût. No az
nagyon jó volt.

Délvidéki sorstársak láthatták a jugó adón a tomésdzseriket, a popejeket, a mikiege-
reket, a cipiripi-s reklám-niseket!

Imádtam azt a kanalas orvosságot.

Trapper farmer, alföldi papucs, szimatszatyi, MK magnók, POLIMER szalagok, ROMET
Pony, Ritmo cipô, Moncsicsi, Videoton TV játék, Junoszt TV, Szôlô Márka stb....

Nem megmontam, hogy bontottcsirkét, bontottcsirkét.
Kesztölci tapéta, kesztölci tapéta. Minden szinten, szinte minden.
Mirr-murr és Oriza Triznyák!

Szerintem a pécsi kesztyû volt a televíziós marketing legeslegcsúcsa.
pécsikesztyû dámdám pécsikesztyû....

Alfred Rosenberg válasz erre | adatok | e-mail 1999-07-20 10:31:27:

A legkirályabb reklám azért az ipari lengôajtó volt.

...mindenki rábukott a Tomi mosóporokra, csak éppen slusszkulcs nem volt bennük.
Jó esetben egy zseton, amirôl elôször azt hihetted, hogy egy az egyben slusszkulcsra
váltható. Aztán kiderült, hogy mégsem te vagy a király, mert még egy csomó ember-
ke talált ugyanilyen zsetont, hogy aztán a sorsoláson persze ne neked kedvezzen a sze-
rencse.

De legyünk higgadtak: Mi volt ez a mostani pepsis, cocás akciókhoz képest? Gye-
rekcipô.
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Alfred Rosenberg kötelezô olvasmányai: Mosó Masa mosodája, Gôgös Gúnár Gedeon.

A Wartburgos slusszkulcs. Hja, amikor a „tréfáskedvû dolgozók” rozsdás kulcsokat rak-
tak a Tomi mosóporba. Az emberek meg jöttek reklamálni a Warbit. Hehehe.

A Bedeco miatt örökké frusztrálva éreztem magam, mivel soha nem tudtam elsô ne-
kifutásra visszacsavarni a tetejét. A doboz ugyanis, mint bizonyára emlékszel rá, óriás
tintatartóra hajazott, ferde tetôvel, és el kellett találni azt a dôlésszöget, amivel el le-
hetett kapni a menetet. Na, ez az, ami nekem nem jött össze.

Persze én is szoktam kanalazni a kakaóporból, de csak apránként. Hogy ne legyen fel-
tûnô. Amivel viszont nem kispályáztam, az a dobozos fagylaltpor volt. Vanília, csoko-
ládé, puncs – és késôbb már citrom – ízben is kapható volt a Hajdú Megyei Tejipari
Vállalat remeke kb. 400 g-os kiszerelésben. Egy-egy dobozt negyedóra alatt elrágcsál-
tam, mohóságomért aztán jó kis gyomorrontással fizettem. De ez nem vette el a ked-
vemet, hogy újra próbálkozzam. (Ma a másnapossággal vagyok ugyanígy.)

13

Bocs mindenki: a fémdobozos bébiétel volt, nem tápszer.

Ellenben:
Mirelite Pizza: 16 Ft 80.
Fehérkenyér: 4,50
Krumpliskenyér: 5,40
Pálcikás jégkrém (Roll): 3 Ft!!!
Kanalas Leó (papírdobozban): 5,70
Kifli, zsemle, gyufa: 40 fillér
Simson motor: 4600 Ft
Sputynyik bicaj (V 153-414): 1800
Favorit: 2800
Csepel: 5400
COMPACK teák 10 féle ízben

Otthon kávé – 1 csésze csak 1 forint!
Inka kávépor, lengyel import, iszonyú keserû, hideg tejben ímmel-ámmal oldódott.
Csakúgy, mint a Bedeco. Kakaóporban már akkor is a Nesquik vitte a pálmát a Rapid
elôtt.

A jó kis karamellás tej – akkor még poharas változatban, vékony, egyszínû (rendsze-
rint sötétbarna) szívószállal áthasítva a fedôfóliát.

Na, most már menjünk a konyhából és kukkantsunk be az iskolatáskába:
Rajnapló – Mi a tanév jelmondata? Hass, alkoss, gyarapíts! – Ôrsök?
Mókus, CIMEA – szeptember 29? Fegyveres erôk napja! – december elsô hete? Olvas-
satok mindennap!
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Életünk elsô Rotring ceruzája, piros-kék korongok papír dobókockában, hurkapálcikák,
gyurma; 6-os, majd felsôben már 12-es vízfesték (Polycolor mûanyag kiszerelésben), 32
cm-es vonalzó, amely valamilyen misztikus erô folytán mindig a 11-nél törött el...

Néhány képeslap, amely sohanemlátott barátoktól érkezett – ékes bizonyítékul szol-
gálva arra, hogy a piramisjátékot nem lehetett elég korán kezdeni, persze pénzrôl ak-
kor még szó nem volt.

14

Elemes géppisztoly. A csövén valami piros lámpa villogott, és nagyon „géppisztolyos”
hangja volt. Meg volt valami ûrpisztoly is. Húzgálni kellett a ravaszt (nem róka, elsü-
tôbillentyû) és az üvegcsövében valami piros bigyó mozgott, úgy mint...

Majdnem leirtam, hogy hogy és volt egy dagadt f@szi aki kolbászt evett, amibôl a
zsír a falra fröccsent... Letörölte, majd a reklám: Ez kesztölci (?) tapéta!

Ha jól látom, a tökönverô metrókaput még nem említette senki. 1 Ft ellenében lehe-
tett áthaladni. Bár engem akkoriban legfeljebb orrba verhetett volna. A metró 25 éves
évfordulóján volt egy ilyen darab kiállítva a Közlekedési Múzeumban, akkor bepótol-
tam. (Osztap Bender)

AZ NDK-centrum még 89-ben is mûködött, ott vettem anyámnak álommanót (az
NDK-ban az volt a TV-maci). Mielôtt megkérdeznéd, azért ajándékoztam meg vele jó
anyámat, mert kb 4 évesen darabokra kaptam az eredeti, NDK-ból kapott és azóta is
emlékként ôrzött álommanócskáját. Úgyhogy, miután 18 évesen megláttam a manót
az NDK-centrum kirakatában, úgy éreztem, kárpótolnom kell a gyerekkori rombolá-
sért. Meg is hatódott...

Más: a 80-as években mindig a Corvin fagyizójában ettem Garibaldi fantázianevû kely-
het. Tegnap ott jártam, benéztem, s mit látok: még mindig mûködik, sôt a Garibaldi
is a helyén. Mindenkinek ajánlom, finom!

A párttagkönyvekben pici bélyegekkel kellett megerôsíteni a lojalitást.

Vékonyabb lett a WC-papír!! Én 3-nál kevesebb réteggel nem boldogulok. Több pa-
pírszelet fogy, jó üzleti fogás.

Van még harmonika kiszerelésû WC-papír?

15

Én vagyok a zöld uborka
Nem félek a mély patakba’
nem félek én semmitôl
de reszketek, ha egér jô.
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Fürge rókalábak, surranó kis árnyak. hipp-hopp jön Vuk!

Ha homályos emlékeim nem csalnak, akkor a szerzeményt Wolf Katica szólózta, a csa-
ládban marad módszer már az ôsi, pre-torgyáni idôkben is dívott. Na, de hagyjuk a
politizálást.

A vége fôcím alatt viszont valaki más énekelte ugyanezt a dalt...
„Kicsi vagyok, éhes vagyok, fáradt vagyok.” Pogány Judit hangja szívfacsaró volt,

egyemberként hüppögtük végig ezeket a részeket.

Híradó címkép: a TV-székház(?) elé vetítve egy a kor technikai színvonalának megfe-
lelô harci díszben pompázó operatôr fordul profilból szembe, enyhén közeledve az ôt
vevô kamera felé, miközben a sajátja lencséjébôl(?) a Híradó felirat közelít felénk öles
betûkkel.

Ha már a TV-nél tartunk, nagyon büszkék voltunk, hogy lehetett fogni az ORF1-et.
Mi ment a „Grácon”? Este fél 7-kor Knight Rider – persze kihagyhatatlan volt, szün-
idôben délelôtt 9-kor Tom és Jerry – erre ébredtünk.

Táncdalfesztivál ’81 – nekem megvan a komplett szöveg- és kottagyûjtemény, ha vala-
kit érdekel, szívesen kölcsönadom. Ebben a könyvben jóval több dal szerepel, mint
amit ténylegesen elôadtak, úgy látszik, volt valami elôrosta is. Tutti sláger a Szóljon
hangosan az ének, Limbó-hintó, Homok a szélben stb., de Ullmann Mónika is emlé-
kezetes marad, ahogy elöl fogatlanul énekli: hogy dájn-dájn-dájn-dádájn, hogy dájn-
dájn-dájn-dádájn.

„Sztár Tonik nincs?
De van!
A Sztár Tonik üdít, frissít, s kedvenc italának kellemes kísérôje.”

17

Én tudom, mitôl döglik a légy.......................CHEMOTOX.

Vén szatír vonszol egy szüzet (?) keresztül a nádason „Ne félj, kislány...” „.............. mat-
rackölcsönzô!”

18

Táncevala répka szmákom
Kak petruska szpó mi dóróm
Aregyiszka úgyi vi lász
Kák petruska tánceválá
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Tut i filmu kanyec
Kto szmatrél, malagyec.
Kanyeeeeccccc....

Eeeeeesti a Hirlap!

„kilincsem rángatta ordítva
jól csinálta, csak fordítva!”

Aha tényleg...

A Rubik-kockát említettétek már?? Kinek mennyi volt a kirakási csúcsideje? Nekem
egyszer sikerült az 1 perc 32mp-et elérnem. Ráadásul a szomszédunkban volt egy ösz-
szeszerelôüzem, így volt otthon vagy öt darab...

Egyszer elvetôdtem Bulgáriába (bevallom, holmi KISZ építôtábor szerûséggel) és ott
elvittek minket dizsibe :-( Világéletemben más volt a stílusom! Azután kiderült, hogy
a bulgároknál a legmenôbb disco sláger a Smoke on the Water volt :-)).

Na a sörösdoboz gyûjtés nálunk is ment.
A bátyám egész hegyet rakott belôle!
Anyu meg dilizett, hogy minek.

Egyébként meg Traubisodát megint lehet kapni.

19
Pefôti válasz erre:

Zdrásztvujtye!
Krumplicukorra ki emlékszik? Mennyire rossz volt, de legalább kemény. Róna (a nap
itala), a legjobb a körte ízû.

GM49: Brékó, brékó riadó
CB rádió, híradó
Brékó, brékó, figyelem
Aki cébés nem marad idegen
(mondjuk a Galla azóta is itt tart)
Flipper Öcsi, Kiki, brrrrrrr!
Vadász szelet, Bea csoki (banános volt, státuszszimbólum), Metro, ABC meg a pisz-

táciás Mókus, ja a csokikólát ki ne hagyjam! A kollektív sörösdobozgyûjtés?

Jó a topic!

20

JESSSSZZZZZ álá Bivisz end Báthed....
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Tényleg, amikor indult a vasárnapi Dizni délután, volt benne a középen egy Suli so-
rozat. Jókat rötyögtem rajta. A humora a ParkerLujizhoz volt hasonló. Azután jött egy
sorozat, ami egy földönkívüli hapsiról szólt, snitt elején belerúg egy konzervdobozba,
csak úgy unalomból, duma 5 percig, majd épp vágás elôtt HALLJUK, HOGY A DO-
BOZ FÖLDET ÉR.

Szóval:

Én vagyok a zöld uborka
Nem félek a mély patakba
Nem félek a .....?
De félek a kisegértôl
(vagy valami ilyesmi)

Cseszlovák Látogatók rulez – különösen teccett, mert én is földmérô vagyok, ill. ak-
kor még csak tanultam. Volt valami aktatáskájuk amivel mindent tudtak soxorozni,
vagy eltüntetni – már nem tudom.

És az osztrák tv? Nyáron minden reggel trückparade, benne Popeye és Tom és Jerry
Udo Jürgensz énekelte fôcímdallal:

Fílen dank für di blúúúmen
Fílen dank ......
....... szuveníííííír! – hü de jó volt.

Meg az Am-dam-desz Dize-mala-besz
Dize-mala-popa-nesz Am-dam-desz.

Albert Einsten Bizottság Zenekar (Hungary)

„– Mit lááááááááátsz, Laaaaca?
– Egy nagy segget látok!”

Mezey Katalin

A PÉNZ

Akik a pénz medrét megásták,
megszabták sodrát és folyását,
tudják, hogy hol csörög patakja,
s mikor gyûlik folyammá habja,
látják azt, ami láthatatlan,
s erôre kapnak a titokban.
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