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SZKÁROSI ENDRE

Hey, migger!

Hey, migger!
Néköd mi köll?
Agyamba harap
a pondró ököl.

Hát te, migger,
mit mász iker?
Hun só portán
vájkám ide?

           So it is, mire föl, scheisse, birinye, 
           húzzá izibe, sohase véní, vídi, vinci, kapucni,
           harapós kutya te, kerités on vő sármőr 
           tutiba, bugyiba guriga…

Hey, migger!
Soh’se tippelj!
A tundra tele,
nevőr Kale.

Mi megy Bristol,
Burgen iszkol,
London tele,
te mit jössz ide?

           So it is, mire föl, scheisse, birinye, 
           húzzá izibe, sohase véní, vídi, vinci, kapucni,
           harapós kutya te, kerités on vő sármőr 
           tutiba, bugyiba guriga…
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Hey, migger!
Az agyam tele,
szó vájkám ide?
Mi gó ki-be,

itt hű kutya,
ott szűz migger,
áj vúdkám haza.

FERDINÁND ZOLTÁN

A rosszul összerakott Dezső

A Dezsővel valami nagyon nincsen rendben, szerintünk rosszul rakták össze. Te aztán rendesen el vagy 
baszva, mondtuk a Dezső szája helyére, mert neki ott nőttek ki a fülei, ahol a normális embereknek a szája 
van. A Dezső ráadásul a szemeivel szagolt, az orraival látott. És a Dezsőnek a homlokából nőttek ki a kar-
jai, még kezet fogni is kényelmetlen volt vele, mert túlságosan magasra nőtt, pedig lábai egyáltalán nem 
voltak. Karja az volt neki négy is, csak tudnánk, hogy minek. Beszélni viszont egyáltalán nem beszélt 
a Dezső, pedig mi tényleg kerestük, de sehol se találtuk a száját. Hogy lehet valakiből éppen a szájat 
kifelejteni, néztünk egymásra, miközben azért a Dezsőt is néztük, de aztán megvontuk a vállunkat, 
mert valahogy túl kellett lépnünk a Dezső furcsaságain. Az egésznek az lett a vége, hogy meghaltunk, még 
azelőtt, hogy elkezdhettük volna megérteni a kubizmust.

Ferdinánd Ferenc öngyilkos lesz

Ferdinánd Ferenc egy ideje Ferenc Ferdinándnak képzeli magát. Amióta anarchista lett, minden másnap 
merényletet követ el saját maga ellen, de eddig szerencséje volt, mert valahogy egyik másnap sem esett 
vasárnapra, ezért van még mindig életben. Nem lesz ez mindig így. Egyszer majd vasárnapra fog esni 
az a másnap, az a szomorú, amikor végre sikerül szétloccsantania azt a hülye fejét a tükör előtt, ahol 
a pisztolyával a kezében gyakorolja a saját halálát, mert valamiért azt hiszi, hogy majd ezt is megússza. 
Persze nem fogja, mert ő valahol tényleg Ferenc Ferdinánd, pedig nem is úgy hívják, csak majdnem, 
a halála sem egészen olyan lesz, csak majdnem, mert ő inkább önkezével, de legalább szintén golyó által. 
Senki sem fogja hiányolni. És ha mégis, már úgyis mindegy.

Emléked szívünkben örökké él, Ferdinánd Ferenc, már ha ez vigasztal, de hogyan is vigasztalhatna, 
hiszen halott vagy, mert végül azért mégiscsak sikerült szétloccsantanod azt a hülye fejedet, te állat.
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