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Most lúgosítson, vagy vegye kutyába ? Kutyus. Láncocska kutyája. Kutyaprizma, térd‑
harisnya, csigaház. Van‑e a koldulásnak etikája ? Ha nincs, legyen ! Egyen. Leg. Haitin 
porból készült sütiket. Esznek. Nagyon jó. Megtölti gyomrot. Íze, zamata kiváló. Bé‑
kefenntartók mondják. Beválna ez itthon is ? Van elég porunk ilyesmire ? Hogyne len‑
ne. Csak akarat kérdése. Aka rat. Rattus Melancolicus. Minden por lesz porrá törve. 
Itt. Örve. Őrölve. Idő vasfoga. Mene tekel fáresz. Elohim porrá éget. Dust. Dust in 
Hoffman. A múlt pora. Po, ra. Vízzel, törkölypálinkával, fáradt ( ? !) olajjal keverve iszap. 
Galvániszappakolás. Kényeztető hétvége az egész családnak. Eljött már az ideje betil‑
tani a polírozott, tükröző felületeket ? Fel, ület. Vagy elég lenne csak letakartatni őket ? 
Letagadni. Agad. A gad. Gadó. Szólni Horváthnak, hogy korbácsoltassa meg a Les‑
tyánt. Elbóbiskolt az Alapörvény Asztalára dőlve. Őrségben. Nem őrizte, nem olvas‑
ta, nem tisztogatta könnyeivel. Nem terjesztette. A gyerekei se tanulták meg kívülről 

határidőre. Őket kalodába ? Állítsuk ki az ilyeneket vasketrecben a  Főtéren ? Ezra 
Pound példája lebegjen vak szemeik előtt. Lebeg, lobog. Megmagyarázni extatikus 
különbséget zászló és lobogó között ! Nem tudják. A tudatlanság nem mentség, bár se‑
gít a túlélésben. Én sem tudtam, de meggyóntam. Kétszer. Egyszer plébánosnak, egy‑
szer püspöknek. Luther ide, Kálvin oda. Azóta tudom. Lobogtatom. Lobog tatom. Es‑
küszöm Husz János fekete seregére ! A pápának fogom gyónni. Telefonon, levélben, 
SMS‑ben talán. Ott fut Zalán. Megyéjét, kapcaraktárát Szombathely Állandó Zenés 
Színházára hagyta. Leszek majd egyszer én is pápa. Őszentség. Miért ne ? A labdarú‑
gástól miért féltek ? Éltek ? Miért baj, hogy mindenhez értek ? Ér tek. Tek tek. Tek no. 

Teknő. Tek e nő ? Telelő. Tel el ő ? Nem csak én mondom, ők is mondják. Mondjuk. 
Ki kell mondanunk ! Danunk. D’anunk. Múltidőben : danette. Fülét szögezzük térd‑

kalácsára ! Ne villogjon itt nekem. Meg kell követelnünk ! Követ el, Bieberach félre. Ki 
kell hirdetnünk naponta háromszor. Elektronikus médiában, hacker, backer, tűzfalat. 

Kidoboltatni. Kis bírók. Bírák. Bí rák. Ráktérítő, térdszalag. Tömlöcbe velük ! Kezdőd‑
hetnek már a kivégzések ? Mire vár ez a sok léhűtő ? Ezt is nekem kell megoldanom ? 
Mint az idő értékarányos újrafelosztásának kérdését, szemben az árral ? Elvtársak = múlt. 
Így, kisbetűvel. Munkatársak = Jelen + Jövő. Jövő tegnap volt. Jelen végtelen. Csak én 
tudom átlátni. Miért ? Kiért ? Iránytűk megbolondultak. Mindegyik ugyanarra mutat. 
Ki a felelős ? Kinek, vagy inkább kiknek áll ez érdekében ? Ma éjjel a múltat is meghó‑
dítjuk. Ésszel, vagy erővel ? Vagy mindkettővel ? Érzelmi kérdés. Hit. Re : mény. Szer : 
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etet. Elvtárs volt az apám, elvtársnak születtem, halmozottan hátrányos. Ma már úri‑
ember vagyok. Úr i emb. A természetes ( ? !) kiválasztódás juttatott ebbe a pozícióba ? 
Darwin Einsteinnel és Learyvel együtt senyved a Pokolban. A kénköves tóban spric‑
celgetik Lenint, Bakunyint és Marxot. Inkább saját erőből, már az anyaméhben öntu‑
datra ébredt. Azt mondják, az akarat diadala. Triumph des Willens. Igazuk van. Iga‑
zam van. Munkatárs vagyok. A  legfőbb. A  legkedvesebb. Karakánabb. Kara kán. 
Karakánaán. A legokosabb. A legszebb, remélem. A mény hal meg utoljára, kéremszépen. 
Igaz, hogy a velős pacal árt az arcbőrnek ? És a röfike saját beleibe töltve ? Két új étek‑
fogót állományba venni. Valóságos, belső, titkos tanácsosi minőségben. Fülemülék, 
pacsirták könnyében pácolt nyelvét kenjük tokaszalonnára. Pihentessük kemencesutban 
néhány napig. Írja könyvében párom. Moby Dick előszavával. Nyessük bele ezt is az 

Alapörvénybe. Művészkéim majd megfestik. Olajban, vérükkel, szénnel. Kiállítjuk 
őket. Kínában is. Voltam ott, ismerem, működik, értem. Itt sem fognak visszabeszél‑
ni. Dim szung, édes‑savanyú mentális körítésben. Virágzik a szervkereskedelem. Itt 
sincs mindenkinek szüksége két vesére. Szólni Horváthnak, hogy cseréltesse nagyobb‑
ra az összetört széket. Maga csak ne hozzon engem indulatba ! Értem ? ! Régebben fu‑
tottam, ma már visznek. Így könnyebb. Gyaloghintón járom a bűnös város romjait. 
Fullajtárok elöl, hátul. Zászlókkal (lobogó ?). Harsonákkal. Nem trombitákkal ! Azok‑
nak az időknek már vége. Sorba állnak, ha osztjuk az észt. Sorokat akarok látni ! Min‑
den sarkon, téren és sikátorokban. Minél hosszabbak. Nem elég hosszú ? Felturbóztat‑
ni saját állománnyal. Szólni Horváthnak. Mindig mindent mindenkinél jobban tu‑

dok. Miért van ez ? Áldás ? Átok ? Á tok. Tk. Rendelünk Moldáviából nemes penészt 
aranyáron. Miért ne vonnánk össze a süketnémák és a vakok intézetét ? Telepítsük 

őket a Kőbánya alatti kazamatákba. Nekik már úgyis mindegy. Nekünk még nem. 
Kétféle nyomorékot ismerek : van a jó nyomorék, aki tudja, hogy vissza fog nőni a lá‑
ba, dolgozik érte ; és van a rossz nyomorék, aki állandóan fantomfájdalmakra panasz‑
kodik és nem hajlandó arénát építeni a többiekkel Bicsérden. A napi leveséért megdol‑
gozni keményen. Nincs ingyen ebéd ! Elvtársak etettek. Mi nem etetünk. Nem is fo‑
gunk. Ma már a pap se adja ingyen a templomban az ostyát. Áfavonzata is van. Szen‑
teltvíz dettó. Bruttó és nettó. Két jóbarát, kéz a kézben járnak. Nálunk a gyerekek is 
fizetnek a tejbegrízért ! A család nem más, mint a legkisebb, de legerősebb harci egység. 
Különítmény, a szó legmagasztosabb, Skorzeny‑i (drága Ottó, ’Operation Weitsprung’, 
és a többi szép emlék enyészeté ne légyen...) értelmében. Kommandó, ha úgy tetszik. 
Állig fel vagyunk fegyverkezve. Inasok, szobalányok, kocsisok, szakácsok hada is. Bu‑
zogányok, kopják, fokosok, kardok. Számszeríjak, rakéták, gépkarabélyok. Szomba‑

ton lőgyakorlat. Vasárnap laposkúszás. Énekelve ! A temetőtől a kápolnáig, és vissza. 
Háromszor. Kopfon futball labdát egyensúlyoz apraja, nagyja. Kezemben jogar és az 
Áfakulcsok. Szólni Horváthnak, hogy fényesíttesse ki őket. Ne csak az egyiket, mint 
a múltkor. Jön a türkmén delegáció. Testvérnép (test, vér, nép – alt. : gép), lovasnemzet, 
sasok, saslik, gázkincs. Ne felejtsük el a balmazújvárosi segédjegyző fejét vetetni. Bele‑
köpött a levesembe. Nem szimbolikusan. Nem véletlenül. Nem népe ellenérzéseit ki‑
fejezve. Leves pocsékba. Már majdnem kiment az eset a fejemből. Az őrség tartóztat‑
ta fel a tudat kapujában. Már nyúlt a kilincsért. Az esetek gyanúsak. Maguktól jön‑
nek‑mennek. Kiszámíthatatlanok. Azt hiszik, csak úgy megtörténhetnek. Nem várnak 
parancsra, jogszabályi környezetváltoztatásra, intésre, kacsintásra. Rekordidő alatt ala‑

kítottuk át a Mengyelejev‑rendszert. Nincs szükség ennyi elemre. A legtöbb felesle‑
ges. Csak a helyet foglalja. Tartsuk meg a hidrogént, oxigént és a nehézfémeket. A töb‑

bi mehet a történelem szemétkosarába. Az idegenszívűek szerint kell a vas a vastüdők‑
be. Kérdezem én : ólomból tényleg nem készülhet az a tüdő ? Ami eddig fent volt, hol‑
naptól legyen lent ! Ami jobbra állt, kerüljön át balra ! A németek cseréljenek helyet 
a kínaiakkal ! Nem hallják ? ! Ismétlem ! Ne engedjük előre a halottakat a felszállásnál, 
kolléga ! Munkatárs. Majd én megmondom, hogy mikor és ki merülhet el az élet élve‑
zetében ! Meghatározom, kijelölöm, alárendelem. Egyedül, becsapva, elárulva, kétség‑
be vonva, horizontálisan és vertikálisan egyaránt kihívva. Csalódni fog, aki azt hiszi, rá 
nem vonatkozik a turáni átok ! Hatásom alól nem vonhatja ki magát senki és semmi. 
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A gondok mély barázdái a szomorú, szép férfihomlokon. Főn. Hopp, ez most mites‑
szer, vagy parányi lehallgató készülék ? Köznyelven : poloska. Miért becézzük ? Megér‑
demli ? Miért nem polos ? Ezt is beíratni Alapörvénybe. Nem IPaddel ! Kézzel ! Kutya‑
bőrre, vérrel. Végeztek már a Trónterem dekorációjával ? Hátsó fal elé kérem a Verec‑
kei Hágót. Rá a trónt, fölé baldachint. Bald a chin. Ujgur toronyőr. Készül már a trón ? 
Elkészült végre ? Nem fogom akárhonnan lízingelni ! Aranyozás legyen dús. Kartámlák‑
ba rejtve Gatling puskák. Háttámlában suriken készlet. Dobócsillagok. (Magyar talál‑
mány : Dobó István török ellen.) Ablaknál állok. Karok mellkason összefonva. A mű‑
végtagok államosításán gondolkodom. Azt követik a hallókészülékek. Egyetlen gigászi 
futballpályává alakítom a Siralom Völgyét. Az Alföld már rendben van, de Pannóniá‑
ban le kell a hegyeket gyalulni. Van rá emberünk, megoldja. A határok mentén kör‑

ben tribünök. Ideiglenesek, hátrébb lehessen őket tolni. Fókuszáljuk a gazdaságot 
a labdagyártásra. Bőrünk, levegőnk, szakértőnk van elég. Ha nincs, legyen ! Már megint 
beszabadult egy légy az irodámba ! Apró kommunista. Zümmög. Verdes a szárnyával. 
Betegségek hordozója. Képtelen a szavaimra figyelni. Ezt is nekem kell agyoncsapni ? 
És mivel ? Ígértek légycsapót, de állítólag ( !) elakadt a schengeni határon. Elakasztották. 
Unorthodox, lokális lelemény : megint össze kell csavarnom az újságot. Melyiket ? Hát 
tényleg nincs ember a kancellárián, aki ezt megoldja ? Tegnap poratkákat is láttam. Né‑
gyet. Masíroztak, énekeltek. Idegen zsoldban. Tűrhetetlen ! Európa töviskoszorútól seb‑
zett szívében ! Mert mi vagyunk az öreg szív, aki friss vérrel látja el ezt a vén, szabados, 
kiradírozásra rég megérett kontinenst. De meddig még, Hölgyeim és Uraim, ott a li‑

beralizmus mocskában fetrengő Nyugaton ? Meddig még a Vitam at sanguinem ? Sed 
avenam non ! Eddig és ne tovább ! Ha még nincs, legyen füle minden falnak ! Legalább 

kettő, vagy három. A bokroknak, cserjéknek, fáknak is ! És az összes információ fus‑
son be ide, ebben a gyönyörű intarziákkal díszített fadobozba az asztalomon (Pöstyén‑
ben kaptam, rég halott fafaragó mester szellemétől, ivókúra után. Népművész. Én is 
az vagyok. Korábban fűzfasípot faragtam, most egy egész nép sorsát vésem gránitba. 
Egyedül, bekötött szemmel, félkézzel.) Mindenkiről mindent tudni akarok ! Mit evett, 
és miért ? Bőrkalapot visel, vagy svájci sapkát ? Nem mondja‑e titokban fordítva a Mi‑
atyánkot ? Van‑e piros alsónadrágja és Nyugatról importált kötőfékje ? Hányszor élt ta‑
valy házaséletet ? Hiányzik‑e lakásából a köpőcsésze ? Mindentlátó szemet ide ! Gond‑
terhelt homlokra. Hom lok. Om lok. Om. Ha nincs hazai (kétlem !), barterrel Tibet‑
ből, vagy Egyiptomból. Koptok. Napisten. Hórusz. Kormánykereket az íróasztalom‑
ra ! Tengernagyi uniformist, jelzőzászlókat, kardot ! Szaporán ! Itt, a történelem vihará‑
nak eget ostromló hullámain fogom felépíteni az Új Lebédiát ! Nem holnap, nem 

holnapután, hanem ma este 7‑ig. Azt mondják ez képtelenség ? Hát majd én megmu‑
tatom. Ácsokat, kőmíveseket, kötélverőket ! Köt él ver ő. Élverő. Él, verő. Do you 
remember szegény Gerő ? Már megint a gyomrom. Gyom rom. Mrom. Hozzátok az 
Unicumot ! Gyomorba keserűt, hullahegyre keselyűt ! Vérfürdőt rendezzek, vagy úsz‑
tassam meg az Alapörvény Asztalát a Rudasban ? Persze a Rudast is átvisszük Bakony‑
bélre. Forrással, kabinosokkal, kazamatákkal, zusammen. Zusammenfassung. Zweck. 
Még magammal sem osztom meg minden dilemmámat. Jobbkezem szerint (SMS‑t 
küldött, titkárság dekódolta) fogpótlásokat, implantátumokat is szükséges államosíta‑
ni. Mankókat bevonni a közösbe. Sántáknak sapkát vizionálok. Kritikus tömeg. Mö‑
göttem állnak. A vállukra emelnek. Véreshurkával (Blutwurst, Rotwurst, Schwarzwurst, 

Topfwurst, Griebenwurst, Puttes, Flönz oder Blunzen), házi pálinkával becsalogatni 
a működő tőkét. Aztán lecsapni rá. Minden irányból. A minőség javítására, a verseny‑

képesség növelésére török. A tandíj nem a megoldás. Nem a csodafegyver. Wunderwaffe. 
De hasznos. Hasz nos. Nos. Oh, well. A módosítás tekintetében hajthatatlan vagyok. 
Nem lehet ezt számszerűsíteni. Csak CDS felárral. Át kell ütnünk az ingerküszöböt. 
Infrastrukturális kegyelmi állapot. Csorbulásaként értékelik. Modern piacgazdaság ro‑
vásírásos újrafogalmazása megoldható. De csak bizalmi alapon. Háromszor nyomom 
meg a  vészcsengőt. Zeusz rögtön válaszol. Föléjük ültetek csúcsvezetőt. Alájuk 
jászfényszarúból rakatok alapot. A lap. Lappang. A lap pang. Rak lap. Személyi bizto‑
sítékaim vannak. Mint olyan, függetlenül. Bírálattal élek, szellemét és gyakorlatát ille‑
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tően. Ebben is a média a fő felelős. Rosszul modellezték, nem mérték fel reálisan, fe‑
jek fognak hullani, köszönöm. A káosz vagy szándékosan teremtett, vagy magától áll 
elő. A jelen helyzetben, ahogy említettem. Érdemi egyeztetés, van gazdája. Nem mind‑
egy, hogy négy nap alatt lezavarják ? Belső logikája. Igen, nem, talán – mikor volt ? Reg‑
gelre naprakész. 467 ezer típushibás csaptelep nem jelenthet akkora kockázatot. Nem‑
zetközi teljesítmény, hazai megjelenítés, belső körök. Érdemi diskurzus, ugyanaz a funk‑
ció. Kabátra még egy gombot varratni. Mindegy, hogy már van elég ! Velem ne vitáz‑
zon, Piroska ! Nem rögtönzések, hanem nagyon jól, előre megtervezett folyamatok. 
A bankrendszer megfejelve. Lefejelve. Hip és Hop. A háborúnak nem mindig béke 
a lecsengése. Érdekes, de milyen színű gondolat ? Vannak olyan általánosságok, ame‑
lyekkel nem kell, de érdemes vitatkozni. Ciklikusan, másképpen nem lehet. Nem le‑

het ? Ezt a feltételezést nem is ismerem. Hosszú távon mindenképpen. Hatalmi elő‑
feltételek megteremtése. Beengedem őket a hálószobámba. Ott tombolhatnak az éj‑
jeliszekrény és a világóra (Zeitgeist) között. Ezt akar, azt akar, akkor menjenek haza. 
Azon típusának. Sokféle taktika van, gerjeszteni mesterségesen. Ez fontos, gondolat‑
ban kétszer aláhúzom. Horváthnak megmondani. Emlékeztetni. Az önérzetért is ad‑
nak a boltban kenyeret. Tábor felére zsugorodott, majd meglátogatta a viaduktot két‑
szer. Mit kezdjünk vele ? Beolvadni és beolvasztani. Befektetni a befektetőket. Virtuá‑
lis érv, egyik túlhasznált változata előnyben. Drágám, késni fogok a torról. Egyetek 
a halott melléről helyettem is. Kilenc multidimenzionális eszmerendszert menedzse‑
lek párhuzamosan. Piroska, hívja nekem Gömbös Gyulát, amíg én szétnézek a kor‑

társ Európában. Civilizációs keretrendszer. Nem akarják naponta megerőszakolni 
a gazdaság működőképességeinek alapelveit. Miért ? A történelem velünk kezdődik. 

Fenyegető záró bekezdés. Érvényesítjük azokkal szemben. Balsejtelmek távozzatok ! 
Ma már keresztülvertem a saját fejemen. Nem egyszer, nem kétszer. Vészesen beszű‑
kült igényeivel. Évszámra kussoljanak ! Örökké valóság. Beáraztuk, ismerem. Cenzor. 
Síp. Nálunk ilyesmi nincs. Eltüntettük, másképp hívjuk, lefedeztük. Átkereszteltük. 
Kinevezzük keresztapja nagynénje másod‑unokatestvérét madárfüttyügyi kormánybiz‑
tonsági unikalisztikus főelőadónak. Jár neki páncélautó 47 állig felfegyverzett kaszka‑
dőrrel, bungee jumping, télikert, zuhatag, haszonélvezet, adatbázis. Oázis. Oá zis ? Zis ! 
Megszólítás : Kegyelmes Urdancs. Feleségnek hordszék, pedikűr, manikűr, lovasiskola 
Zanzibárban. Kézcsókom, kisztihand, alulról mélyen szemébe, kacsót, mancsot, kar‑
mokat az etikett ellenére (külföldi furfang) érzéki ajkakhoz emelve világgal megosz‑
tom. Igazi hungaricum kéremszépen. A nemzeti értékek piramisának csúcsán. Ragyog, 
mint a Kába‑kő. Változik az élelmiszerek dátumjelölése. Nem lesznek benne számok. 

Jövőre bevezetjük a moszlim típusú törvénykezést, persze ősi lebéd vagy szamojéd ha‑
gyománynak nevezve. Arábiában működik, itt sem tiltakoznak. Znak. Korbácsolás, 
kezek, lábak, fülek, orr levágása, nyelvkitépés, szemkiszúrás, megkövezés, lefejezés, ka‑
róba húzás. Hú zás ! Ha van ügyész, minek a bíró ? Ha van dutyi, sitt, tömlöc, bakó, 
minek a tárgyalás ? Ha nincs ügy, minek az ügyvéd ? Nagy bottal járok. Nem én viszem, 
mások hozzák. Pöcén innen, pöcén túl. Balkezem majd megáldja, ha visszatér a vadá‑
szatból. Szeret szórakozásból állatokat ölni. Lelk ész. Megértem. Én se könnyen tűröm, 
ami mozog. Hozzák közelebb az eseményhorizontot ! Szólni Horváthnak. Magunknak 
kikérjük. Remekbe szabjuk. Napra kifekszik, esőre áll. Szürkeállományban gazdagok 
vagyunk. Sajátos gondolkodás. Ami nekik őrület, nálunk dolgos hétköznapok. Mit 

ér a szolga, ha nincs benne alázat ? Hű béres. Kína adja a falat. Arabok homokot. 
Egyiptomi gúlákat talán alvállalkozók építették ? Kap három olajbogyót és egy marék 

kölest, aztán már talicskázza is. Sokan tévesztik össze a taktikát a stratégiával, még töb‑
ben a statisztikákkal is. Gordiusi csomó. Csmó. Csimek, csimasz. Alapörvényben til‑
tani, vagy legalábbis hatósági engedélyhez kötni a lélekvándolást ! Kínában bevált. Ti‑
betben felhagytak a vérszomjas buddhizmussal. Bud hizmus. Hzmus. Lélek ne vándo‑
roljon. Maguk csak ne reinkarnálódjanak ! Az adófizetők pénzén. Majd megkérjük szé‑
pen. Kiiktatjuk, bevezetjük, levezetjük. Szólni Horváthnak, szóljon a Horváthnak. Nem 
egyre, nem százra, sok százezer Dugovics Tituszra van most szükségünk ! Megelőző el‑
lencsapás. Először mi ugrunk. Vetjük magunkat zászlóval a mélybe. Akadémia cáfolja 
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relativitáselméletet ! Termodinamika összes főtörvényét is ! Azok csak arra jók, hogy su‑
tyiban beengedjék jurtánkba Maxwell démonát. Mi nem mászunk négykézláb. Emelt 
fővel vonulunk be a történelembe. Bevonultunk. Benne vagyunk. Benne leszünk. Mi 
vagyunk ! Ti nem vagytok ! Körömtépős népszavazás. Ketyeg az óra. Ketyegtetem. Meg‑
tiszteltetés számomra, ha szavaimtól a forint zuhan, a tőzsde pedig beszakad. Ez nem 
Meótisz mocsara, kéremszépen, hanem a tejjel‑mézzel folyó Kánaán. Az igaz, hogy még 
nem folyik, de ez csak az alaplemez megdöntésének kérdése, geológiai értelemben. Ad 
usum populi. Végreményben. A költségek folyamatos csökkenése mellett hatványozot‑
tan növelni szándékozom a nyilvántartás, bevallás és ellenőrzés terheit. Nem teher, 
öröm. Örömeit. Ö rö meit. Rö. Gvest. Költségvetési tervet alátámasztani ! Hivatott 
növekedési előrejelzést kolbásztöltéssel teljes mértékben megalapozom. Alapoztatom. 
Tatik. Beterelni karjai, szárnyai alá. Mögöttem angyalok mennyei seregének bérce do‑
bog. Miután közös akarattal én, egyszemélyben előállítottuk az államcsődközeli hely‑
zetet, a lakosság könyörgésére sikerrel a pénzügyi szakadék szélére tuszkoltuk (tam) az 
országot. Mielőtt az örvény teljesen elsodorta, segélykiáltást hallatott. Beleharaptam 
a kézbe, amely a fuldokló felé nyúlt. Nyúl. Nyúlcipőket államosítani ! Nyúlfarkakat is ! 
Majd a Horváth elintézi. Szólni. Neki. Bajuszkirály azzal példálódzik, hogy Irina néni 
nem ad kölcsönt Doberdo óta közismerten alkoholista szomszédjának, Győző bácsi‑
nak, mert bizonytalannak látja nehezen összekuporgatott, az esős napokra gondosan 
félretett pénzecskéje visszaszerzésének esélyét. Miért ? Azt kérdezem, miért ? Hiteles-
ség mindenekelőtt. Romon gyom nő, nem virág. Ha a gyom azt hiszi magáról, hogy 

virág, akkor virág. Itt állnak mezítláb, levett kalappal, és hitelt akarnak ránktukmálni. 
Megengedjük ? Szánalmasak. Szomorúan, de határozottan jelzem, hogy mindezt nem 

lehetne komolyabban és büszkébb méltósággal levezényelni. A minősített többség bir‑
tokában a visszacsatolás intézményeit és az önkorrekciós mechanizmusokat nincs ér‑
telme tovább lebegtetni. Naponta háromszor megváltom a világot, miért kellene meg‑
tanulnom gyufát gyújtani ? Emberközpontú kelet‑európai banán. Emberarcú. Azt 
mondják, az életnél nincs kisebb. Hát én megmutatom. Az újabb keserű pirula lenye‑
léséhez nem kívánok mákonyt adni. Nem az én tisztem, nem az én misszióm. Permis‑
szióm. /misszióm. M. A gesztus hol több, hol kevesebb a szükségesnél. Ami megtör‑
tént, annak nyoma marad. Crede quod habes, et habes. Igaz ez ? Ha igen, muszáj tűr‑
nünk ? Ökológiai lábnyommal kábítanak. Megannyi bőregér. Amikor a templom ege‑
re Batmannek képzeli magát. Hajh ! A vélemények pattanások a tudat arcán. A máso‑
dik bőr örökletes problémája. A legtöbb, amit tehetünk, hogy elnémítjuk őket. Kötést 
a szemre, pecket a szájba. A neurotikus pácienst paranoid idegenné kell terápiázni. Ha 

másképp nem megy. Még csak meg se próbálja a temetőig vonszolni magát. Az, hogy 
a valóság nem hajlandó alkalmazkodni, semmiképpen sem jelenti, hogy igazabb, mint 
a fikció. Ezeket a dualitásokat vizuális és akusztikai effektusok alkalmazásával kell meg‑
semmisíteni. Szólni Philipnek. Keresztes hadjárat indítása nélkül nem tudod életben 
tartani a forradalom szellemét. Ha ez Trockijnak hangzik, emlékezz Bonapartéra. Tény‑
leg az élet minden területén engedelmeskednünk kell a Darwinista mechanizmusok‑
nak ? Armageddon légiói harcban állnak a legyőzhetetlen Sátánnal. Lucifer, Bahomet, 
Merihim, Dark Prince of pestilence. Lence. Lenc. Lencs. E. Nem kérdés, hogy ki nye‑
ri meg a végső ütközetet. Ütközést. Ütközendőt. Maga csak ne jöjjön azzal nekem, 
hogy a politika a kompromisszumok művészete ! Kikerülhetetlen. Csaták. Elmehábo‑

rúk. Karambol öl nyolcat. Tetemek a dögkútban. Szívlapáttal verte agyon asszonyát. 
A materialista kapitalizmus (Sic !) megnyitotta a Mennyek és a Poklok kapuit az em‑

beri lélekért folyó háború utolsó fázisában. Fázis, fáziskésés, fáziskapcsoló, fázik. Fá‑
ziskapcsolat. Fázistalanító segélyerő. Epidemikus tisztánlátás. A múltat végképp. Gyo‑
morfekély, ulcer, reflux. Reggel, éhgyomorra fél tablettát, négy kupica langyos disznó‑
zsírral. Ontják. Amióta George Washington a szabadságot a világ szabadkőmíveseinek 
(kőműves, malter potyog) árucikkévé (commodity, commodity codex, commodity 
channel index – Horváth nézze meg a Bréhmben, Obal knihy, Az Állatok Világa) vál‑
toztatta, az evolúció többé nem egy Taoista folyamat Maoista értelemben (I Love Mao 
= I Hate Tao), hanem átment mutációs véletlenek csak az akarat erejével kontrollálha‑
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tó sorozatává. Akaratban nincs hiány. Gólképes csatárokban, posztjukat megtartó kö‑
zéppályásokban még van. Nem sokáig. Nőnek a gyerekek. Vajon hány lépés innen 
a fogasig ? Van a szalvétának és az asztalterítőnek dialektikája ? Azt ordítják „MiniMegalo !” 
Ordítani könnyű. Felnőni a feladathoz nehéz. Nehezebb. Nagyon nehéz. Ambíció kell 
hozzá. Az ambíció én vagyok. Télen kucsmában, nyáron rövidnadrágban. Short. Már 
megint ! Termetem apró, de arányos. A Nagy Napóleon csak 132 cm magas volt, vese‑
kövek is kínozták, mégis a maga képére tudta formálni Franciaországot. Korábban sem 
sajtot, sem csigát, sem békát nem ettek a franciák. Ma már más sem kerül asztalukra. 
Ordító egér. Így is hív a „szabad” világ. Láttam a filmet, de nem vagyok hajlandó min‑
den filmsztárral azonosulni. Azon osul. Aut vincere aut mori. Aut viam inveniam aut 
faciam. Jogi szakkifejezések. Bedől, mint a hozam. Optimista forgatókönyv. Az ablak‑

párkányon lódarázs kézen áll. Szeretem a vidéki életet. Tehénbőgés, pillangók, nép‑
tánc. Néptáncmester. Trágyadomb, kukoricás. Méhek. Döngenek. Utánfutó. Dolo‑
mit. Alapszerv. Lepény. Gumicsizma. Nagymosás, szárítás. Gyerek részegen belepot‑
tyant csatornába. Foghúzás kombinált fogóval. Jézuska micisapkában. Kalibáni termé‑
szet. Védelem. Újraelosztás. Holdudvar, csókosok. Csók osok. Holdudvarnok és ked‑
ves felesége. Látomás. Látomásos. Sos. Sose. Holló. Hollókő. Sohamár. Venyige. Kéve. 
Káva. Ká va. Kávint. Belerottyant. Belerokkant. Rok Kant. Immanuel (Königsberg, 
1724. április 22. – Königsberg, 1804. február 12.) Magándocens. Decens. Viszik a vál‑
lukon az országot. Páneurópai köztemető. Lélekharang. Lélek, ha rang. Per aspera ad 
astra ! Van élet a Naprendszeren kívül is. Kilépek, belépek. Hát nem megmondtam 

ezerszer, hogy mindig álljon készenlétben legalább egy, de inkább három ceruzahe‑
gyező ? Hegyezik. Füleiket. Vörös ravaszdiak. Ra vaszdi. Préme puha, szaglása kiváló. 

A fizetési mérleg jó ideje zajlik. Számítok a foglalkoztatottság bővülésére. Megírta a Fá‑
ma. Jelentős strukturális változások a vertikumban. Erről festményt kérek. Horváth 
kijelöli. Piroska leszólni Bonyhádra. Sólyomfoszlány, bérharisnya, előing. Deficitkü‑
szöb tartása, hátha belebotlik. Bot lik. Botox. Bot ox. Botman. Botmanó. Gyermek‑
kor, nadrágszíj. Szigor Igor. Apa habzó szájjal. Háromig számol, negyedikre kummant. 
Dogmatikus szendergés. Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. 
Exposition du systéme du monde. Rácsodálkozott. Az érzéki szemléletek fogalmak nél‑
kül vakok. A sírkövemen csak ennyi álljon : MEGMONDTAM. Lehettem volna fő‑
pincér is. Vagy meós a GMK‑ban. Nem tűröm ! Tűrjük. Tűrésküszöb és deficitküszöb 
egymást átölelve nézik a naplementét szilaj vár fokán. Andráskereszt. Előtag. Krízisé‑
nek alakulása. Közös teher. Közös teherbe esik. Pápa megáldja. Majd megkérik a pa‑
pot, imádkozzon a Szűzanyához, hogy az könyörögjön a Fiának, hogy az kérje meg az 

Atyát a gázszolgáltatás kikapcsolásának leállítására. Middleman. Közvetítő. Köz vetí‑
tés. Vetül. Vet, ül. Hasonló veszélyek persze belföldön is akadnak. Keszeg Ádám sze‑
rint. Ennek járulékos következménye naponta tapasztalható. Nekem ne ugasson 
Petschnig Mária Zita. Beosztás : tudományos főmunkatárs. Visszakézből. Ki engedte 
be már megint a fülbemászót ? ! Kérem, azonnal hagyja el az irodámat ! Köszönöm. Lét‑
számküszöb. Előcsarnok, aszfaltozás. A kár öröm. Bármit is prognosztizálnak, annak 
megvalósulása csak akkor lehet igaz. Barátnője szarvakat növesztett. Rákosmezőt ös‑
szevonni Almásfüzitővel ! Villanyáram egy ideig marad. A kedvezményezettek nem 
többletfogyasztásra költötték a pluszt. Ki adott erre nekik engedélyt ? Leesett a stopli 
a cipőmről. Kommunista szú rágja a vasat. A tényleges adóalap mértéke látszólag. El‑

terelés, Petike megoldja. Szólni Horváthnak. Füstadó. Ködbér. Egy füst alatt lapul‑
nak családok százezrei. Rájuk nehezedő költségnyomás. Magyarázza el nekem valaki, 

hogy mi a különbség a mozgástér és élettér között ! Dolfi bácsi tudta ! Tényleg elfelej‑
tettük ? Az elrugaszkodás éve. Lassított film. Fiam, szóljon a cselédnek ! Csak azért, 
mert kényszerítjük, még nem kényszermunka ! Kény szer. Nyelvészként is megállom 
a helyem. Becsület és dicsőség dolga. Békekölcsön. Sötétben bujkáló. A ferde szem és 
kiálló pofacsontok többé nem a kevesek kiváltsága ! Alanyi jogon gyűjthetik a parlag‑
füvet levesnek. Persze szépen leadózni utána. Két kenyérrel és négy hallal lakattam jól 
a sokaságot. Lázárt feltámasztottam. Szóvivőből kilenc ördögöt. Sertésekbe. Sokan ma 
is az eredendő bűnbe esnek. Re : dendő. Neptun villája, sámándob, pallosjog. Karos‑
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széken feslik a bársony. Már kétszer szóltam ! Úgy látszik, hiába. Elszórakoztat, mint 
Marat halála. A realitások talajától várható. Ha beszűkül a piac, tágul a tudat. Tu tu 
dat dat. Elgereblyéztük. Sírhantján bölcs turul gubbaszt. Mesterségesen eltörpített ma‑
gánvaló lehajtott fejjel baktat a Lukács‑iskolába. Bejelentett vagy kilátásba helyezett 
mennydörgés áfavonzatának kétszeres megadóztatása. Faktorizálni, elsőbbséget. Ka‑
matplafon. Plafonbizottság, plafonista (plaffer). Szégyentáblát minden kisközségbe ! Ne 
hihesse többé senki, hogy az élet császármorzsa ! Smarni, grízsmarni, Kaiserschmarrn. 
Hölgyeim és Uraim, ez az év is katasztrofálisra sikerült, büszkeségünk talán érthető. 
Semmire sem megyek áruló szakácsokkal. Átjátszotta a tojásos lecsó elkészítésének ősi 
titkát. Népfelség. Tálcán hozzák. Kiskertemben csodaszarvas virágzik. Álmaimban 
Emese álma. Vérszövetség, Csaba királyfi, fagyhalál. Náspángolják el naponta a haj‑

léktalanokat ! Döntsük romlásba az indexeket ! A befektetők idegeit felborzoló esemé‑
nyek. Megmondtam ? Megmondtam. Az általános lejtmenet még rosszabb is lehetne. 
Eljött az őszinteség pillanata ? Hát várjon a sorára, mint a jenki nagykövet. Asszony. 
Asszonyállat. Majd kiengesztelem kézcsókkal. Bajuszt is növeszthetek, hogy csiklan‑
dozzam kézfejét. Drága Dolfi bácsi, hát te mindent tudtál ? Kacsót, mancsot, karmo‑
kat két kézzel megragadni, érzéki ajkakhoz emelni, szemekbe alulról felfelé nézni – aka‑
ratátvitel, pszeudomorgózis –, miközben balláb hármat dobbant a  márványpadlón. 
Nem győzöm elégszer ismételni. Trademark. Ikonisztikus levélnehezék. Ikonosztikus. 
Ikon Ikus, vállamtitkár. Agrárolló. Hívják ide Botondot ! Hozza a buzogányt ! A likvi‑
ditás bővítésével próbálok életet lehelni. Előbbi egy százalék alatti vesztesége akár még 

be is hozható az év végére csúszott „Mikulás rallyn”. Azért vagyok kénytelen folya‑
matosan ismételni magam, mert ha én nem tenném, senki se. A tett halála. Hal ála. 

Álla. Ál la. Tényleg ezt akarjuk ? Az emberszabású középmezőny nem az ördögtől va‑
ló ! Patás ördögtől. Sárospata. Rospat. Pattog nekem. Adatbázis seprűnyélre felteker‑
ve. Azért lettek nyársra húzva, mert az alulteljesítők táborát gyarapították. Mondja Ca‑
ruso, Ön is az esélyegyenlőség emlőin nevelkedett ? És most csodálkozik elutasított pá‑
lyázatán ? Játszd újra, Benito ! Posso avere cinque chili di patate ? Ripròvi più tardi. Fa 
lo stesso. Come non detto. Non ti preoccupare ! Ne sírjatok magyar anyák, lesz még 
szőlőből lágy kenyér. Évelő növényeket nem akarok előtérbe. Harangvirág, muskotály. 
Muskátlielharapódzás. Míg ők az orruk hegyét sem látják, én a végtelen tűzviharába 
fúrom acélos tekintetem. Tek intet. Tekin tetem. Kisipar, nagyipar, könnyűipar, ne‑
hézipar, folytassa Sam ! Kit izgatnak a különbségek ? Pozitív eredménnyel búcsúztattuk 
a jövő évet. Magam is improvizáltam egy régi dalt a papírtrombitán. Zsebben vittem 
izzó kanócú petárdákat a családnak. A falusi élet tiszta csendjét betölti a fejvadásztár‑

saság kórusának zsolozsmája. Éhség ? Azt maguknál jobban ismeri Knut Hamsun. 
Norvégiában sem fenékig tejfel a maguk fajának ! Ott is periodikusan rárontanak a kol‑
bászkerítésre. Nincs tengerünk ? Hadiflottánk ? Majd lesz. Mert akarom. Kordonbon‑
tó kordonkeselyű terembúra ! Alakítson az Akadémia különbizottságot a mitesszer és 
a pattanás közötti sajnálatos különbség okainak vizsgálatára ! Sohasem volt még idősze‑
rűbb. Hatástanulmányt becsúsztatni ajtó alatt. Falrepedésbe. Csillagbörtön (StarGate), 
verőlegénység, kocsonyafüggő, hit kérdése. Belső ellenségből is lehet jó paraszt. Fel‑
gyújtani a bűnös várost ? Né ! Ró ! Nem rossz elképzelés. Megbontani a gátat sötét éj‑
jel, jeges ár idején sem. Hess, hess, vidám gondolat ! Gondolmány. Gondorkesely. 
Gondtetű. Rüh rüh hurrá ! Petróleumlámpa. Gyertya. Mécses. Takarékoskodj a ka‑

nóccal, fiam ! Hosszú lesz az utolsó éjszaka. Mindkét lábammal a földön járok, mint 
a káposztás kocka. Népegészség, életvédelem. Resztelni jár az öreg juhász. Furulyáján 

nem fog ki a nóta. Legendás munkaképességem. Szattyánbőrbe kötött szellemi örök‑
ség. Kuvikparadicsom. Obligát parkettsztorik, tuti tippek, négyen négyféle menedék. 

Azért küzdött, hogy víz alá nyomja saját pénzét. Erger, Berger. Az átmenet, sőt maga 
a válság is lehet éveken átívelő. Most érdemes vásárolni állampapírokat. Szólni hold‑
udvarnak. Horváthnak, Piroskának emlékeztető. Nem találom a balcipőmet. Zokni 
sincs sehol. Kell még egy személyi titkár. Lakonc. Áj. Lak áj. La káj. Lakéj. A higgadt 
befektető ilyenkor ugyanúgy tud keresni, mint a virágkorban. Kapott egy fülest, s ré‑
sen volt reggel nyolckor. Bebizonyosodott, hogy biztonsági menedékekből sincs sok 
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a világon. A menedék én vagyok. Nem az Edék, nem az Ottók, nem az albánok. Idő‑
leges visszaesés, árfolyampihenő. Még több keresztutat ! A mézesmadzag miért lett hi‑
ánycikk ? Buborékszerű, indokolatlan emelkedés. A mérték betartása, a múlt hibáival 
való szembenézés jellemzi éves puttonyunkat. Bukta is jutott bőven, pincébe, padlás‑
ra. Árvalányhajas koszorúér ötnapos böjt alatt negyven százalékkal dobbant. Koleszte‑
rinhozadék. Beszólni mobilon Devecserbe. Vészmadarakat látok. Agyhártyaszerű for‑
mációban gyülekeznek a Fertő‑tó felett. Nem igaz, hogy csak tükörképükben gyönyör‑
ködnek az aktivisták által gondosan elsimított vízfelületen. A munka becsülete felülír‑
ja a házszabályokat. Pocakomon újabb bölcs redő. Maguk lábszagról álmodoznak, ne‑
künk ez az élet üde lehelete. Karbonmegosztás. Miniszteri keret. Keretező. Szólni 
Horváthnak. Piroska, az asztalomra kérem. Kormánylapát. Térszemlélet. Gumiidő.
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