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MARCZINKA CSABA

éljen április elseje!…

Sajó László haljon május elseje! című versére

április egyről szóljon hangosan
az ének… – ha már szőrös pöcse van
a légynek!… és ha – kivel összejöttél
9 éve aznap – mindenestül bele-
kurvult egy „boldog anya”-hazugságba…
– életed ÖRÖKHAZUG SZUKÁJA!
de azért: éljen április elseje!

még ha ott is ragadtál a seggébe’…
ordasfenekű svindli-szerelmednek
(ki azért nem léptetett elő férjnek,
mert túl kevés volt – akkor is – a pénzed)
– hiába, elhagyott családanya
pénzre hajt: hagyja orgazmust, fenébe!…
de így is: éljen április elseje!

ha pedig hiányt érez: zabál gyorsan
a pénzből valamit, mit csotrogány
„ura” megkeres – csak gondolkozni ne
kelljen sohasem!… bár hazugságait
már Ő SEM hiszi igazán, de mégis:
házassága rossz villamosán kell ez!…
mégis: éljen április elseje!…

megúsztad a házipapucs-szerepet
(bár ez talán nem a te érdemed),
viszont a Fenék is plátói távol
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T. ÁGOSTON LÁSZLÓ

A másik asszony

Tóni, az életművész egyik éjjel azt álmodta, hogy meghalt. Sok hülyeséget összeálmodott már életében, 
de ekkorát még soha. Még hogy ő meghaljon… Ilyen még nem fordult elő vele e sártekén töltött hetven-
öt esztendő alatt, és meg volt győződve róla, hogy nem is fog. No, de ha már megtörtént a dolog, nincs 
mit tenni, kíváncsian várta a folytatást. Annál is inkább, mert arra számított, hogy ha netán rosszra 
fordul a helyzet, legföljebb fölébreszti magát. Így tette ezt egész életében álmában és ébrenléti állapotá-
ban egyaránt. Ha valahol valami nem az ő kifinomult ízlésének megfelelően alakult, és ráadásul semmit 
nem tehetett ellene, csendben odébbállt, és úgymond’ hagyta a fenébe az egészet.

Úgy kezdődött, hogy ebéd után elálmosodott, és ledőlt a heverőre egy fél órácskát szundítani. Mari, 
a felesége – ez már a második volt, az elsőt tizenöt éve eltemette – be is takargatta a vastagabbik zöld 
pléddel, nehogy megfázzon. Aztán elment a konyhába mosogatni.

Tóni álmában látta magát, ahogy ott fekszik a heverőn és a jobb karjára hajtja a fejét. Arra gondolt, 
hogy elfordítja, mert néhány éve eltört az a keze, és azóta gyakran elzsibbad.

– Hagyd a fenébe, hát nem látod, hogy meghalt? – szólt rá valaki a sarokból.
– Hogyhogy meghalt, hát nem én fekszem ott? – próbált ellenkezni.
– Annál inkább tudnod kellene. Az te voltál, ez meg te vagy. Mi ebben a különös? Így történik ez min-

denkivel.
– Rendben van, de legalább a fejét hadd igazítsam meg!
– Minek? Arra vannak a hullaszállítók. Gyere, inkább húzódj a sarokba, mert még elbotlik benned a 

feleséged, amikor észreveszi, hogy meghaltál.
Ott üldögéltek fönt a sarokban a mennyezet alatt ezzel a bizonyos testetlen valakivel, aki még be 

sem mutatkozott, és szenvtelenül nézték, ahogy a Mari jajveszékel fölötte, aztán mások is próbálgatták 
élesztgetni, pofozgatni, végül két borostás képű, enyhén szeszszagú pasas elhajtott vele egy fekete autó-
val, és berakták egy hűtőtepsibe. A nagy lábujjára rákötötték a cetlire rótt nevét, és elmentek a szom-
széd helyiségbe vacsorázni.

– Nem fázol? – kérdezte a testetlen.
– Hogyan fázhatnék, ha már nem vagyok ott? – méltatlankodott Tóni.
– Jól van, no, ez csak a kötelező tesztkérdés volt, muszáj volt föltennem, mielőtt elindulunk.

került (s Templommá nemesült álmodban);
pedig – tényszerűen – épp ekkor vált
kihűlt-formátlan KUFFERRÉ bújában…
s juszt is: éljen április elseje!

(habár az egész csak őrült kaland
maradt – hazugságokba józanodva,
VISSZAKURVULVA A HÉTKÖZNAPOKBA!…)

(csak a MEGÖLT KALAND kísért tovább
keserédes április elsejéken)
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