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Ady Endre: Íróemberkék
...ahol a kultúra liliputi, ahol a
tudósok, politikusok, művészek
liliputiak – mint lehetnének mások az
írók? Egy-egy erősebb, szélesebb
tehetség meg sem tud fordulni ezen a
kis, elmaradt placcon.

Antal István: Meleg
...Ez a köpés szimbolikus jelentőségű
magyar, ezredvégi tett volt. Nyállal
spriccelt üzenet eljövendő generációk
fiainak miheztartás végett, és újabb
Benczúr Gyula bácsik ecsetjére vár,
akik megörökítik majd, akár vezérlő
párducos Árpádot és komplett
pereputtyát.

Thomas Acton:
...Prostituálom-e a tudományt, ha
csupán szakértőként lépek fel, holott
a politika területén várható változá-
sok során kellene felhasználnom azt?
(Veress Krisztina fordítása)

Endrődi Szabó Ernő versei:
októbersárban ... régi matrózkabátom
alatt kuporogva erzsébethomokban
homoktenger közepén megfeneklett
magányos ágyban
kántálok „HIÁNYZOL TE ROVARARCÚ
KURVA”

Lénárt Imre: Egy guberáló gondolatai
. . .Megérkeztem Ú. . .re. Elindulok
kukázni. Attól függetlenül sötét van.
A faszomba, hogy az a káposzta, amit
tegnap este adtál, hogy elbaszta a
gyomromat. Csak azért ettem, mert
éhes voltam. A faszomba! Jól van ez
így is, majd rendbe jön.

Pausz: Mindnyájan kifehéredett négerek
vagyunk
Fotó: (Az általános iskolai tankönyv
evolúciós ábrájának csúcsán látható
fehér embert darwini önkénnyel
feketére cseréltük.)

David
Beresford:
. . .Isten nem
kockapóke-
rezik, és
Einstein
mindig is azon
a véleményen
volt, hogy a
rulettasztalok
és félkarú rablók
csörgése nem
kifejezetten
megfelelelő háttér
az emberiség ere-
dete utáni komoly kutatásokhoz.
(Veress Krisztina fordítása)

Podmaniczky Szilárd: Gyros
...Ecetes lé, ecetera, citera, egy-
oldalú zene, soká vagyok csak fönn,
lezárom egy penetráns szagú képpel.
Nagy a szemem, kicsi a micsodám. Vagy
pedig nagy ésszel gondolom, kicsi az
eszem és nagy a micsodám. Nagy.
Óriási nagy. Micsodám?

Gyukics Gábor versei:
...Nem tudom hol lehetsz
mely hangya csámcsog
szíveden kukaccal felezve meg
billentyűidet
bolond színész

Balogh Attila: Humorom
...Neves tudósok egy itáliai rendszám
alapján megtalálták a cigányok
őshazáját Romában.

Ady Endre: Haldoklunk
...Az emberek elmennek innen, ha már
élnek. Az emberek nem házasodnak. Az
emberek óvakodnak az utódoktól. Az
emberek sietnek meghalni, mert nincs
mód élni. Ez a nemzeti föllendülés.

Rüdiger Vossen:
...A háború után Németországban a



szintik és romák kettős értelemben
álltak egy romhalmaz tetején. A szét-
dúlt városokat ért veszteségnél
súlyosabb veszteség volt számukra
családi struktúrájuk, a nagycsalád
széthullása.
(Ladányi Klára fordítása)

Tálos Endre: Méhecske (oláhcigányul:
biri-v-lji)
...Nehéz elképzelni, hogy ez a szó
bármit mondhatott volna egy anal-
fabétának, csakis Írástudó ember
(tehát nyilván egy bráhmin) érthette.

Noszkai Gábor: Mi kéne, ha volna?
...A diszkrimináció elleni fellépést
a törvényalkotás során célszerű
alkotmányos alapelvekhez kötni. Nem
valami ellen („antidiszkrimináció”),
hanem valamely megvalósítandó
célokért.

Ladik Katalin prózaversei:
...Ezt a saját költeményeiben való
ízléstelen élvezkedést a többi répa
maszturbációnak nevezte el.

Suzanne Allen: Használati utasítás az
„UTÓPIA” koncepciójához zavaros
szimulációkon keresztül

...ahhoz, persze, hogy az orgazmustól
hirtelen görcsberándult test nehogy
megtévesszen minket, hosszadalmas
előkészítő munkálatokra van szükség
az értelmezés terén. Ez az az űr – a
hímvessző evidenciájának gaztette –,
amelyen keresztül a nő nemi üregének
túlmitizált fantazmatikája értelmet
nyer és fejlődik.
(Bánföldi Tibor fordítása)

Eörsi István: Jób(ok) könyve
. . .Ha ez így van, akkor Elihu kri-
tikai ellenvéleménye megmentette a
művet, ahogy olykor a pártállami
kultúrpolitika is valamely hivatalos
tekintély dorgáló előszavának segít-
ségével varázsolt nyomdaképessé
eretnek alkotásokat.

Edgar Mitchell: Planetáris tudat
...Isten az ásványokban alszik, a
növényekben ébred, az állatokban jár,
és az emberekben gondolkodik.
(Tamás Amaryllis összeállítása és
fordítása.)
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