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világirodalmi figyelõjúnius

Jakarta prostituáltjai
Kiket eggyé vetett
A felső és az alsó osztályharc
Félelembe zsúfolódtok
A gúny és a gyalázat elől

Mit bánnotok kell
Meg kell bánnotok
Hozzatok értünk áldozatot
A belobbanó áhítatban

Ó Jakarta prostituáltjai
Serkenj föl kárhozat népe
Öltsetek fehér ruhát akár a menyasszonyok
És feltűzött hajjal
Mártsátok lángba arcotokat
Fölfeszített testetek templom
Bájak és kegyek szentélye
Hol elétek borulunk a bűnbocsánatért

Mit bánnotok kell
Meg kell bánnotok
Legyetek szelíd áldozataink

Jöjj elő Sarinah
S mondd el nekünk
Hogyan rendelt a miniszter magához
A forradalom múzsájának igézőn szónokolt
És nemzetünk nevében indás fűződet megoldotta
Hogy leigázza bőröd bennszülött dús lankáit

És te is jöjj Dasima
Jöjj s mondd el a népnek
Öledben váltófutást rendeztek mozgalmárok
Népjólétről susogtak
Becéztek forradalmak megváltó tűzvészének
Félig letolt iszamos gatyákban üzekedtek
Lankadó nyögdécselés szögezett deszkapriccsre

Nélkületek nem indult
Se gyűlés sem értekezlet
Nagyágyúk eldurrantak gazfickók ficánkoltak
Beépült méhetekbe génhibás nómenklatúra
Nemet hogyan lihegjen
Ziháló rettegéstek
Porckorongot csikorogtat a szegénység igája
Tárd szét combjaid gőzét
Ha már a gyárkémény beszikkadt
Üzemek zárják össze szemérmes kapuikat
Ki venne állományba ha nem épp a kormány

Vezetők forradalma
Istenek forradalma
Bevétettek a mennyek
Ki törődne a földdel
Ti lettetek lakói az új paradicsomnak

Mit bánnotok kell
Meg kell bánnotok
Hozzatok értünk áldozatot
A belobbanó áhítatban

Ó Jakarta prostituáltjai
A gyalázatnak vége
Ideje sutba dobni súvadjon rozsdásodjon
A szajhák pellengére
A barátaim vagytok
Nem ártalmas bűnbanda
Híreszteljék bár fröcsögve
Kik demagóg szólamokkal falták a húsos keblet

Elpolitizálták a szexet

Testvéreim nővéreim
Szétoszlatni titeket nehezebb
Mint feloszlatni egy pártot
Munkát kell adniuk nektek önkritikát gyakorolva
Méltóságotokkal vissza
Tisztaságotokkal vissza

Testvéreim nővéreim
Egyesüljetek szajhák
Kisujjon megpörgetve hajítsátok el a fűzőt
Meneteljetek szajhák
Vonulva mint a zászlók
Követeljétek jussul a horpaszig mocskolt várost
Követeljetek férjet tisztes házasságot

Ó Jakarta prostituáltjai
Testvéreim nővéreim
Ne féljetek a férfiaktól
Kiknek lelke mosdatlan és meztelen
Ám erszényeikbe gyulladt heréket potyogtatnak
Ha áraitokat duplájára emelitek

Egyetlen egy hónapig sztrájkoljatok csak
S ők testvéreik parázna asszonyait 
vágják gerincre helyettetek
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