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Ked(d)vtelen Zsóka, hétfőn!

Vasárnapi altatójából feltápászkodik az ország, szédelgő hétfők után már üzemel is ked-
den a lélek.

S ébren álmodnak vissza szlovák dúdolású hegyeket, miközben az itthoni síkságon
magyarul éhező cigányok guggolnak az ürgelyuk-konyha előtt.

Ki szedukszennel, ki pedig hamburgerrel próbálja nyugtatgatni magát.
Az unióból – mármint a szovjet – az Unióba – mármint az Európai irányába – vigyorodik

a minden fogát hűen ápoló politikus bagázs ebben a Magyar Mekdonáld Köztársaságban.
Állítólag kevés a parlamenti vécé, ezért a plenáris ülésen kakkantják le egymás buksi-

ját a távirányítású szónokok.
No, ennyit a buksi fejecskékről és a hozzá tartozó hogyishívjákokról.
Törpe állam-foltok az óriás koka kóla ellen.
Az óceánon átúszkáló papírhajód: venkúveri leveled sós vizet zúdít Budapest legiti-

mista monarchiájára.
Édesvizű kórtársaim majd köpdösnek is tőle hatalmasat, hisz a magyar zsidóság

szétrugdalásával nem tudnak elszámolni, bő részük vígan asszisztált ugyanis.
Mostanában vérmintát vesznek egymástól ezek a pandúrok, kandúrok, s fölnyávognak,

ha a vérsüllyedés Baskíriáig csökken, a húgysav 387-es referenciaértéke már nemigen ér-
dekli őket.

Gyermekeiket nem nevelik, hanem etetik, igazolandóan, hogy ők csak magyarok, hát
gujással, igen, így jével, mert zónányi a szöszös adag, a turisták elipszilonnal nyeldecské-
lik.

Itt még a Jézuska is puffadozik a nagy böjti pontytól, a nagymamák pedig nem haj-
landók regenerálódni.

Hát-tal nem kezdünk mondatot, szemből is nehéz.
Az Alkotás utcai ciszternából, ha zokogva is, de átambicionáltam magam a hatalmasok

szemének láttára egy olyan nagy lakásba, ahol egyik kórteremből a másikba szinte csak
útlevéllel szabad átmenni. A ciszterci rend is valami isteni helyre költözött. Úgyhogy
messzebb került szememtől a Lánchíd, mint a Szabadság-híd.

A gyerekek is bűzösek a sok tápláléktól, és dübörögnek, mint az orosz tank. Újabban
amerikai tankosdit játszanak.

A tél olyannyira hosszú és hideg volt, hogy bizonyos lírai elemek pszichéjén fagyási
sérüléseket lehet kimutatni, talán amputálni is szükséges volt kisebb-nagyobb darabokat.

Aztán jött a hirtelen nyár, s ettől a melegtől a lányok annyira szépek lettek, hogy már
gondolkodniuk sem fontos, két-három ikuval is harmonikus, teljes életet tudnak élni, a
csöcsük pedig úgy emelkedik, mint a Május 1-i léggömb.

Volt egy négyperces szerelmem, szántották a haját, s ettől a lelke is kiszáradt, ott kel-
lett hagynom a fodrásznál.

Orsika meztelenül, félig könyökölve feküdt a hűvös szobában. Engem nem vesz észre
pillanatok óta, de bizonyos, hogy a Zsuzsannát kileső vénekről olvas valamit. A támasz-
kodástól kissé meghajló gerincén színes bogarak verekedtek, zajuk elől kimentem Görög-
országba.

Ezt a turista lobbival, legó-szigetekből összeácsolt országot már csak a heroikus hel-
lén monopol-rom tartja össze. Mindenük van, csak a leves és a cigány hiánycikk. Az előzőt
Németországba járnak szürcsölni, a cigányokat pedig kiszáradt folyómedrekből kény-
szervágóhíd mellé telepítik, s a fertőzött aktív vér nejlon-sátrukba csorog.

Úgy látszik, így napsütés idejekor Platón elalszik, Szókratész védőbeszéde már a siket-
néma jelbeszéddel is érthetetlen, de úgy hírlik, hogy rövidesen elkészül Valtdízni-válto-
zata.

Hazaérvén kiderült, hogy már nem vagyok súlyosan mozgássérült valami új egészség-
ügyi szorzószám miatt, tehát ha visszaemigrálsz, eljárjuk és megjárjuk a Kállai kettőst.

Puszi jobbra, puszi balra. Nyelveden a darázs.
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