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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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BÍRÓ ZSOMBOR AURÉL

A fényképészmester

Az Úr ezerkilencszázhetedik évében a fehér liliomok országában számtalan olyan történés ment végbe, 
amiket az emberek többsége rendkívülinek titulált. Pészah második éjjelén egyidejűleg tizenhárom lyoni 
zsidócsalád otthona kapott lángra mindenfajta kiváltó ok nélkül. Bordeaux kikötőjében a hajót, amellyel 
Roald Amundsen sarkkutató elérte a Föld legdélebbi pontját, huszonnégy óra alatt beterítette a tengeri alga. 
Henri Moissan párizsi vegyész megboldogulása után hetekig fluorszagú füst gomolygott a Père-Lachaise 
temető felett. A Louvre-ban bemutatták a világ első színes fényképét, amely egy föld felé zuhanó, vérpiros 
madártollat ábrázolt. A múzeum igazgatója esztétikai szempontból kifogástalannak nyilvánította az alkotást, 
a publikumot mégis jobban foglalkoztatta a tény, hogy a képen látható madártoll mozgott.

Úszott az üveglemezre zárt levegőben.

François Helónt ismerősei csupán úgy írták le, mint egy olyan embert, aki barackvirágszirmot r ágcsál 
a reggeli teához. Hivatását tekintve Monsieur Helón Párizs legjobb méregkeverőjének hírében állt. Kínála-
tában mindössze egyetlen méreg szerepelt, de ebből a főzetből két csepp is elég volt ahhoz, hogy az áldozat 
tekintete pillanatok alatt szürke festékporrá száradjon. Ami jellemét illeti, François Helón kérlelhetetlen 
optimistának tartotta magát, noha éjjelente félt, hogy fejére zuhannak a csillagok. Az emberekkel is 
tudott bánni, jóllehet amint megszólaltak, irtózni kezdett tőlük. Szerencséjére ők ezt nem tudták. A leg-
több városi kedvelte, de legalábbis tisztelte őt. Ismerni persze nem ismerték. Senki sem ismerte igazán, 
s ennek következtében féltve őrzött titkára sem derülhetett fény. A titokra, ami végül arra késztette, 
hogy fényképekkel fejezze ki, amit szavakkal képtelen.

Tudniillik François Helón kisgyermekkora óta hitt az igaz szerelemben, egy érzésben, melyben nem 
volt része soha.

Az Úr ezerkilencszáztizedik évében a brüsszeli világkiállításon helyet kapott egy fotográfia, amely két 
táncoló főnixmadarat ábrázolt. A lángoló lények egymást kerülgették különös formákban, körökben és 
nyolcasokban. Olykor-olykor megszakították a rituálét, s egymás felé lendültek, de szárnyaik sosem értek 
össze. A képet egy François Helón nevű fényképész készítette, akinek egyetlen korábbi művét a Louvre 
állította ki.

Monsieur Helón személyében egy tiszteletre méltó úriembert ismerhettek meg a Belgiumba látogatók, 
aki csupán annyiban tért el a kor nagy alkotóitól, hogy nem volt hajlandó beszélni a képeiről. A legnevesebb 

Károly, a kubista nudista 

A Károly világéletében kubikosként dolgozott, de aztán úgy döntött, inkább futurista lesz, mert miután 
véletlenül elvitte a feleségét, az Erzsit egy kubista kiállításra, rádöbbent, hogy a kubizmus egy nagy ra-
kás szar. A futurizmusban van a jövő, hát nem ezt mondom mindig, Erzsi? Én nem is tudom, Károly, 
mintha a múltkor azt hallottam volna, hogy a jövő olyan bizonytalan. Igazad van, Erzsi, a jövő tényleg 
bizonytalan. Akkor inkább nihilista leszek. Az meg micsoda, Károly? A nihilizmus az, hogy nem hiszel 
semmiben. És akik nem hisznek semmiben, azok meztelenül járkálnak fényes nappal az utcán. Károly, 
szerintem összekevered a dolgokat, meztelenül a nudisták járkálnak, de azért az utcán, ráadásul fényes 
nappal talán még ők sem. Dehogy a nudisták, a nihilisták szoktak meztelenkedni, mert ők aztán szarnak 
az egészre. De Károly, te is szarni akarsz az egészre? Igen, Erzsi, szarni mindenre, hát nem ezt mondom 
mindig? Szarok rád is, Erzsi, mert én aztán művész leszek, ha beledöglök is. Hát akkor szarjál le, Károly. 
Erzsi, te el se tudod képzelni, hogy mennyire szeretnélek leszarni, de most valahogy nem kell. És mi lesz 
így a művészeteddel, Károly? Szarok a művészetre is, Erzsi! Le van szarva minden! Jól van, Károly, te 
tudod. A pörköltet azért megmelegítsem? Melegítsed, Erzsi, gondolhatod, mennyire éhes vagyok már 
ennyi szarakodás után. És egy új izmus is kell majd 


