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Váczy Jépont Tamás 

EGY IDEGENVEZETŐ MAGÁNÉLETE 
Utcakönyv 

VI. A TRAFÓHÁZ 

Transzformáció -
Olyan szabály, amely szerint valamely 
rendszer egyes elemeiben a bemeneti értékek kimeneti 
értékké alakulnak át. 
(Műszaki Lexikon 844. old.) 

A HÁZ - a ház: egy épületes látvány 
(Sándor György) 

Trafóház 

Egy épületszerű lány. Be-Ki és Átalakul. Minden rendszer
benhasználható. Ha netalán elektromosság is áthalad rajta, 
villanytrafónak hívjuk. 
Jó vezető és jó reklámhordozó. 
Orfeusszal, poroltóval, sikárkefével tisztítható. Háziasított 
változata a Tüskés Pikó (Id. Karácsony). 

A TRAFÓHÁZ (4) Déli oldal. A buszra várók védfala a 

gyakori északi széllel szemben. Olvasat fentről lefelé, 

balról jobbra. 

FALRAGASZOK KIHELYEZÉSE TILOS (alatta) 

Lendület S. C. mérkőzései OKTÓBER 3 ÁN 

LSC: Kecskemét H. C. 

délután 4 kor. Előtte ifi bemutató 2-től. 

(ugyanazon a plakáton) TOTÓ-LOTTÓ MINDEN HÉTEN 

+ OTP POSTABANK-OVÁR + HANGYA DISZKONT 

ARUHÁZ+BENES GUMIJAVÍTÁS, CENTIROZÁS, Sín u. 

1 7. (mellette) ELOXÁLÓ technikában a csúcson dr. 

MUSKIN, felületkezelő üzem, Mosonyi Mihály u. 207. 

(félig rajta) ZÁRT KERTBEN 900-1200 m2, haláleset 

miatt eladó. Érdeklődni este 1189 201 telefonon. 

Gróth. 

(takarva) 50 Le YAMAHA csónakmotor, KB-kompresszor 

4 m/3 per óra Olcsón Kovács- Tó u. 7 a sarokház!!! 

(alatta) NYUGDÍJASOK FIGYELEM! Délután kettőtől hé

tig, tizenkétéves kisfiúnak felügyelet! Egyszeri főzés szük

ségeltetik! Délután négytől tizenhárom éves kislány is! 

Mindkettőjük leckéjét ellenőrizendő, volt tanerők 

kerestetnek. 5.000 Ft havonta. Angol nyelv előnyben. 

(Letéphető 

címszeletek) 

(mellette) VIGY MAGASF A TRAFOHÁ KINYITIL ÉS 

ÉLETVE 

(ferdén takarva) Angol-német-francia NYELVOKTATÁS 

(orosz is) SZABADIDŐKÖZPONT Újvár. Piacnál. 

Beiratkozás október 10-től, este 6 órakor. Dérné 

(alul keresztben, kék festékkel fújva) DM 

(rajta 20x20-as cédulán) Elveszett Belfaszt névre 

hallgató két éves ir-szetter szuka. Magas jutalom: Tel. 

este 7-től 13 96 40 

2. Fried Magda 

(alatta szurokkal vagy bitumennel) SOHA TÖBBET NEM 

ISZOK CSAK KÁVÉT ISZOK ASZTÁN FASIROZOTTAT 

ESZEK tóni. 

(szerényen ráragasztva) tégla bontásból, ajtó ablak tok 

régi órák - porcellán babafejek - bútorok - VESZEK 

áron alul is. 

a patika mellett KOLON István kereskedő és Betéti 

társaság. 

TRAFÓHÁZ (4) Keleti oldal. Napszítta. 

(fentről lefelé) BÖRCSÖK-FÉLE GONG. REKREÁCIÓS 

STÚDIÓ. Hamari köz 10. Telefon 157-89-13, rendelés 

10-18 óráig. 

AZ EGÉSZSÉGÉRT ÉS A MOZGÁSSZERVI 

BETEGSÉGEK ELLEN mozgásszervi sebész, reumato-

lógus, kondicionitőr, gyógytornőr, fizikoterpioker, termé-

szetignác, 

akupresszürke, vízgyógyázás, biogenezis, radiesztétikus 

filoterápia, gyógymasszív és reflexolótuw, 

egészenegészségeséletmódológia és helyes koplalás 

Chi-gong torna, szauna, hamvasztás. 

(mellette) JO KARBA TARTOT JOBÁGY KÁJHA 

SAMOTOZVA OLCSOAN ÖZVEGY KORNIDESZNÉ DÉR 

UCCA ESGY UGYANOTTAN SZÉNLÁDA ÉS FÉRFINAK 

TÉLIKABÁT OLCSÓ 

(alatta) Folytontermő Frigó-palánta, málna-tő, Dahlia-

gumók (fehér is) KÖVESDINÉL 

(mellette) NON STOP ABC! minden nap 7-20 ig 

Kavicságy köz 33. 

(alatta lila filctollal) kislány adj nekem egy szerszámot, 

mert nem tudom különben a szemem levenni rólad! 

(félig-meddig alatta, félig rajta) 

KEREKES SC MÉRKÖZÉSEI szeptember 2. du. 4 kor. 

KEREKES: KÜBEKHÁZA 

(itt letépve) SZOPD MEG HA NEM JÖTT 

(piros filccel) gyere velem nekem nagyobb- josó 16 án 

(mellette) Hátizsák, bivaksátor, komplett mászófelszerelés. 

Alp-térképe, Főző. 

Betegség miatt előadók. Videó kazettát beszámítok. 

Búrtelep. 193364 hrsz. özv. Szalóczy Istvánná. 

(ferdén rajta) TÁRSASTÁNC - ILLEMTAN csak 

MILLERNÉL! 

Kicsiknek előkészítés! 10 óra és BÁLBA mehet! 

Megjelenés illő ruhában, minden este 6 kor. 

PONTOSSÁG - UDVARIASSÁG !!! 

Erőmű u. 7. telefon (itt letépve) 

TRAFÓHÁZ (4) Északi oldal. Erősen széljárta. 

(keresztben az egész felület spriccelve) DAKOTA AZ 

ISTEN! 

(rajta sárga spray-szív villámcsapással) HOBO GECI 

(alatta) KEREKES SC : VÁCI IZZÓ szeptember 2, du. 3 kor. 

(rajta) ELADÓ vaskapu kerékpár női kerítés drót 200 

Harmadik folytatás. A számok az 1998/1 szám térképének számai 

VÁCZY JÉPONT TAMÁS REGÉNYE 
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ötven 

méter ugyanott két hizó Palota ut 1 9. 

(lejjebb) Luca vártalak kb 7 ig! ha nem jössz akkor gyere 

vasárnap a dizsibel Tudod 20-án. Pé. 

(elegáns fénymásolt cetli egyszintben) SHARP 7 R 50 

literes, kombinált, programozható, mikrohullámú sütő 53470 

forint 12 346 64 egésznap. 

(alatta) Diplomás házaspár vállal kisnyugdíjas ellátásáért 

mindennemű házkörüli munkát!! Vecsésy és Vecsésyné. Sín u. 1 1 . 

(pótlás) GÉPIRÁST VÁLLALUNK! 

(középen, foszlányokban) KE KES CÉ KŐZÉSEI cius ikén 

tkor sC CNOK lab kőzés lőtte fi emutató. 

(ráfújva feketével) 0 : 4 

(mellette krétával ) MOCSOK A BIRó megdöglesz zsidó 

(alatta kopottan) IV. választókörzet JUHOS REZSŐ vkp jelölt 

(TRÉFÁSAN KIFESTETT FOTÓ) 

1 948. december 3-án születtem. 

Szüleim haladó gondolkodású munkásemberek voltak. Jogi 

tanulmányaim előtt magam is megismertem a kétkezi alkotó

munkát. 

Ke! gyermekem van. 

Ismervén a körzet problémáit, bízom a választó pol 

(letépve) 
C M Ő ez a F Ő ! 
(alatta) Egnyílt az Óvárosi lliárd klubb Nden este Tva 

A TRAFÓHÁZ (4) Nyugati oldala, főleg a Lépcsősnek és a 

Buszmegállónak köszönhető, húgymarta moziplakátokat és 

érdektelen üzeneteket őriz. Fontossága csupán abból áll, hogy 

Somogyi Adolf órásmester kicsi üzletéből nem látni ide. 

Szépreményű örökösével ezért leginkább itt beszéltük meg 

mindig a fontos és bizalmas problémáinkat, és üvegből ittuk a 

lóbányait. 

Somogyi János beszél: 

AZ ÓRÁS (5) ...és figyel havev, azt meg soha ne mond a vadásznak, 

hogy sok szevencsét. Azt soha, mev azév máv öltek. Azt kell 

mondani, hogy szav a tavisznyába. Évted? Azt, hogy szav a 

tavisznyába. Akkov jó. Én tíz évig huvcótam a cugehővt a 

vadászék után, mikovis fölavattak. Jó elvevtek vesszőve, 

modtam is a faszom jövök ide többé. Azt nyóc éve mégis 

megyek. Azt se hidd, mind fejes. Én is csak később lettem 

munkásőv. Mev hogy bívom a fegyvevt. Éeccségi után 

végeztem a avanyművest, meg óvást, főleg a fatev miatt, me 

a bátyám mehalt, amikov én még tizenöt éves vótam. Azt az 

üzlet, tod milyen? 

Hat jó az óvád, amit a mútkov megpucótam? na ugye! 

Mos végve kaptam egy bikát, hogy kilőhetem, azt nézd meg, 

előtte egy héttel bejön az agyvévzés. 

Hanyas vagy? Na, én meg hetes. Tod mikov vakok be egy 

patvont a puskába? Óvát meg ne is lássak! A fatev elővette a 

lupét, azt újbó melózik. 

A Bakony hiányzik, meg a kuvva, mev az lelépett. E má se 

patvont, se vugót nem teszek a helyive. Botta megyek a 

pógávmestevhez segéjév. Kampó, fiú, kampó! 

És a fatev még igy is dógozik, pedig kovsóból issza a féldecit. 

Hogy monta, majd én, ha má a Lackó odalett. Pedig má 

kovsó..bó... Hát pedig... A kuvva meg lelépett... pedig... 

emléksze a fatev mien nagy fasz vót... fehévlovon mászkált a 

templom téven, mint a Hovti, amikó meg mondták neki: Dolfi 

bácsi le ne essen, aszonta, ha én nem, a fiaim maj befejezik 

Németh J. Attila 

GROTEX VERS 
MELYBEN A KÖLTŐ 

SZERENCSÉJÉT 
KÉRLELI 

a kávénak a szeme fő 

nekem meg a fejem 

azt mondjátok az a fő 

hogy ami nincs legyen 

szájára vesz lám a kút 

feneketlenkedhetek 

énnálam az agy akut 

hiánya a látlelet 

a vízen mi tömény szesz 

elhalad a ladik 

két szék közül enyém lesz 

a nevető harmadik 

késem újfent kicsorbul 

huhognak a hajók 

vadak lőnek rám orvul 

vadhajlásra hajtók 

rosszmagam ha jóra tér 

kedvre kedvetlenedik 

tétlenségem volna tét 

hadd legyek az n-edik 

KOMMENTÁR 
A SEMMIHEZ 

mezítláb osont ki a fülkéhez 

és úgy tapadt a kagylóhoz 

mint egy ajtócsapódás 

a létező legnagyobb számot tárcsázta 

amit csak elképzelni tudott 

időtlen kerregés csend 

majd a dobhártyáról visszapergő 

gépies szavak: A HÍVOTT SZÁM 

ÁTMENETILEG NEM KAPCSOLHATÓ! 

NÉMETH J.ATTILA VERSEI 
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Balajthy Ferenc 

TÉRDIG 
EURÓPÁBAN 

„itt Londonnak nincs aranya 

itt nem palotázik 

magzatfojtó leányanya 

vécén lebabázik" (Határ Győző) 

szemmelwert 

ignác/i/ avagy éppen 

husánggal tángál el 

barna testek /öreg estek/ 

minden porcikájuk 

reszket 

pedig 

galamb/duc/ lelkű 

bél/szines/ fertőzéstől 

mentes - alvó betétje 

valós velős/csont/kovács 

/derék/szijját húzza szorosra 

helyette más vigyáz 

a tyúkszarosra 

nyert! 

pi/p/aszívó versenyt 

ám nem egy galerija 

allergia liba/top/listán 

nem is egy robosztus/fürdő/ 

/pénz/mosómedve 

alkat 

alkot

mányos nemtörődömség 

jövevény hazájában vagy 

a Marson - /Maci Lacinak/ 

/vám/kezeletlen jeggyel 

kevesebb vagy több eggyel 

bővérű-bőszoknyás 

s megannyi más 

katonája 

anyámasszonynak azóta 

/száll az ének, szól a nóta/ 

bene s nem is kell megannyi 

más csak egy pompás 

EU-csatlakozó zsinór 

s térdig járunk majd 

Európában 

azt az óvát. Na mos ki fejezi be? A kezét tétették, nem a 

nyakát... pedig... na, szevusz... 

VII. AZ ÓRÁSMESTER 

TIK-TAK-TIK-TIKK, 
rángatódzik az Órás 

Hogy fölhúzott ez a komisz kölök. 

(A. Ciro - Milanó) 

(1 53. Másiknagyi! 

AZ ÓRÁSMESTER (5) finom, mondhatni halvány csendülésre bújik 

elő. 
- Meglehet, hogy a Jánossal italoztak a trafó mögött. 

Mondanom sem kell, neki ez nem használ. Láttam továbbá, 

hogy kegyed is fogyasztott. Ez szintén nem használ. Az én 

Lackóm elautózta magát, szegény Máriám utánahalt. Én meg 

már alig élek. János meg magácskával tipor ezen a családi 

sírbolton. Már se Órás, se Vadász, csak olyan Biceri-bócari. 

Mit gondol, mi lesz ezzel a sok fölhúzásra váró szerkezettel? 

Idejön kegyed akár éjjel egykor? Mert ez például minden 

negyvenedik nap éjfélkor húzandó föl, ezt pedig csak évi 

kétszer szabad vegzálni. Itt ez a látszólag egyszerű óra pedig 

mindennap csak simogatást igényei háromnapi fölhúzással. 

Nekem lovaim voltak, de mindahány, annyi lélek. PRALINÉT 

sokkosra simítgani, és sört hetente egyszer. Nem annyit, mint 

amit kegyességük egy nap lefogyaszt! FURCSA a pokrócot 

szerette, ha már kihajtottam, FRUZSINA pedig a kemény 

kefét. Ezek kérem lovak valónak! 

És Tóth Árpáddal vacsoráztam egyszer Óbudán. 

Tudja, mi az: sokkosra simítani? Hát ahhoz készíteni kel! egy 

sablont. A sablon az egy mindig visszatéríthető elképzelés. 

Na! És a szőrt idefelé, aztán odafelé. 

Megöregedtem. Se ló, se elképzelés. Se idefelé, se odafelé, 

most már hazafelé. Jánosnak nagy keze volt, aztán patron, 

mérleg, területi lövészverseny, olaszarany, kispiac. Hát 

mondja meg, mivé leszünk? Szerintem, ha egy órában 

valamely részecske eltörött, az órának a tisztításon is át kell 

esnie. 

Az üzletfél persze legjobban szeretné, ha az órát sohasem 

kellene tisztíttatni. Pedig egy kénytelen tisztítás következtében 

a beszáradt piszok az órából kijött, neki is haszna, mert órája 

nem kopik tönkre. Az olcsó, okvetetlenkedő kuncsaftot csak 

hagyjuk futni, hiszen úgyis körben szalad, tehát visszaérkezik. 

Éppen ezek a „csupán ezt" vagy „csupán azt" készíttető, s 

órájukat soha általános javításba nem adó alanyok azok, akik a 

nekik felülő órást becsapják. 

AZ ÓRÁSMESTER folytatná, ám (csöngettyű) kis kezit csókdosom, 

küssztihand, igen jó, hogy bejövendni tetszett. Kellemesen 

rossz hírt vagyok kénytelen közölni. Ebből az orrából, hehehe, 

már a perceket sem tudtuk kipiszkálni, de merek ajánlani 

helyette kerek kilencven pöngőért egy orosz-szovjet ismétlő 

órát, hehehe, ez kiskiszasszonyom, még fütetlen lakásban is 

ébreszt. 

Nem? Hát, ha nem, hát nem (csöngettyű) vén kurva, dögölj 

meg a neved napján. 

Na teccik látni? Egy félig javított óra visszajön, és az ÓRÁS 

azután a maga kenyerén kénytelen kitisztítani. 

BALAJTHY FERENC VERSE 
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Az ilyen üzletfél csak azt várja, hogy léprecsalja az ÓRÁST 
olcsón, s azután jön a gorombáskodás, ha az ÓRÁS kötélnek 
nem áll. (csöngettyű) Szépen lettünk fiam! 
Barátod Őkegyelmessége volt kedves már leszerepelni itten. 

De föIgöngyöIíttetett a bűnös viszony! Lehelj, kurafi! 
Na kérem, ugye, hogy együtt vétkeztek! 
Penitenciára, gaz kölök! Húzd föl a regáti kakukkost! 

(csöngettyű) 
hehehe, távozom. Dolfi bácsival még találkoznunk. 
És ne feledje, fiam: minden változik! 

(csöngettyű) 

VIII. AZ ORVOSI RENDELŐ ÉS KÖRNYÉKE 

Sic transit, Gloria mundi 

(latin) 

AZ ORVOSI RENDELŐ ÉS KÖRNYÉKE (6) szomorkásan forgalmas 
vidék. Csoszogások, totyogások, bicegések, tolókocsik és 
gyermekkocsik surrogása, egy sarkon hirtelen elillanó 
szerelem. Figyeljetek csak! 
A Kukorelly kastély; ez a bölcsödére és közfogdára 
emlékeztető épület, jelenleg a szociális otthon szívet derítő 
komplexuma. Ide jártam valaha ebédért, két óriási 

ételhordóval. Egy Almácskova Marika-barika és egy csodás 
Piroska Cinoberszkij című kettős szerelem fájó tanulságaival. 
Hiába, nem lehet egy fenékkel két feneket megülni, (haha, a 
nagy népi megint kibújt.) 
Eredménytelen tanulmányi kísérleteim, befejezettnek 
tekintettem. Búmat felejtendő, kiugrottam a Rendből, öt 
perccel felszentelésem előtt. Ma ezt gimnáziumi érettséginek 

becézik. 
Mivel a reménytvesztett öngyilkosjelölt szíve-joga 
megválasztania a megsemmisülés módját, úgy döntöttem, 
elszegődöm egy Bem utcai, Iskolai Szemléltető-eszközöket és 
Inkvizíciós-kellékeket Termelő Üzembe mindenes 
segédmunkásnak. Így lettem a segédmunkásosztály tagja. 
Délelőtt papírvágás (ó, Hrabal, ha akkor ismertelek volna!), 
délben ebédhordás, délután az alagsorban csomagolás, 
postázás, kocsimosás. Az utóbbi: Stern úr (Isten forgassa!) 
jóvoltából. Tekintve, Őkelme a főnököm, vita helyett inkább a 
duzzogást választottam és a vödröt a kefével. 
A pincében az emeleti hölgyek szerint EXPEDIÁLTUNK, 
Varga Vince bácsi szerint viszont: Az annyuknak a ...! 
Csomagolunk, oszt kész! Ők lehet, hogy eszpedálnak, azt is 
otthó, iccaka, ha mekkaptyák a faszt! 
Me mikó nem: másnap münket baszogatnak (Hogy milyen 
tájszólást használt a jó öreg, máig ki nem derítettem. 
Szaftosat, az tuti.) 
Az én annyukom a Habán espres úrná főzött, oszt ha valamijé 

orrótam a kurva csuhásra, hát este nem vót kurelás. Hú, hogy 

mi lehetett másnap a plébánián! Hahaha! 
Vince bácsi nyugdíjas ácsmester volt és szőlősgazda. 
Közvetlen a szomszéd házban lakott és minden ilyen 
bölcsesség után tábeszes altestével fölbillegett a pincéből 
(átnézek - mihozzánk), nehogy azt higgyem, hogy csak ide 

Becsbe (átment mihozzánk és lehúzott egy korsó bort.) 

Feltűnően sok bölcsesség volt a tarisznyájában. 

Nem is győzte mondogatni: Ha fijam, kétszer mérgyél, oszt 

Tomkiss Tamás 

HIMNUSZOK 
A KÖZPONTI 

SZÁMÍTÓGÉPHEZ 
1. Sivatag 

szél szél szél 

kövek 
hideg 

éjszaka 

jéggé dermedt 

szürkeállomány 

város 

alakok 

árnyékok 

összepréselt 

szájak 

betonból nőtt 

kiszáradt 

házak 

lánccsörgető 

szenvedő 

szellem 

2. Ablakok 
Kiszúrt szemű 

ablakok 

a levegő 

a levegő pedig 

egyre fogy 

3. Tér-elemek 3. 
A tér éli természetes életét 

most vonzó és kegyetlen 

fekete lyuk 

4. Alt Control Del 
Az eget lezárták. 

A felhők ökölbe szorulnak. 

A szárnyakat amputálták. 

5. Fatal Error 
A memória megsemmisült. 

Az állomány nem olvasható. 

A rendszert újra kell telepíteni. 

A kijelölt dokumentum megsérült 

Fatal Error. 

Fatal Error. 

Fatal Error. 

TOMKISS TAMÁS VERSE 
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6. Escape 
A kilépés lehetetlen. 

Zárja le a futó programot. 

A kilépés lehetetlen. 

Karáth Anita 

NÉZŐPONTOK 
Fekete hollóhad a boltozat, 

örvénylő, vak sokaság. 

A csillagok parányi bogarak, 

vagy vigyázó isten-csodák. 

ÚGY LESZÜNK... 
Úgy leszünk majd, 

mint levélen az erek, 

egybefutunk és szét, 

mint nagy folyók, vad szelek. 

NOTRE VIE 
Itt kezdődik tested, 

Ez az őrült sivatag, 

Szomjazó pusztaság, 

Vad róna vagy. 

Én meg kút, kötél, korsó, 

Láng-nyelvű angyal, 

Rikoltó halálod, 

Száraz koporsó. 

És mindenünk megvan: 

Ez itt mind az ágyunk, 

Kies, párnázott illat-pusztaságunk. 

... Szomjazzuk egymást, 

Mint nagyvadak délben 

a csorgó látomást. 

Csak vizünk nincsen, 

Ilyen hát e fuldokló Minden: 

ajkadtól ölemig tart. 

Az Üresség, markában 

Szöget zörgetve, 

megfeszült tenyerünkbe 

jeleket mart. 

eccer vágja! 
(menés, mihozzánk, korsó, vissza) 
Vagy aszongya, hogy: A csomó egy lögyön, né egy csomó! 
(menés, mihozzánk, korsó, vissza) 
Nyolcvannégy évig bölcselkedett, azután egyszer 
(ment, Őhozzá, de már nem volt jövés) 
Ő bökdösött egyszer: Té fatökű vagy, vagy micsuda? Ném 
látod, az a szépasszon föntrő, meregeti felid a huncut szömit. 
Most válik, egy kisgyerök van. Öregöbb, öregöbb. Nincs a 
még harminc se. Na... 
Tanitóné vót, de hatna kitelhetett neki, ha eegyütt ide 
lektónak, vagy minek. Irodista na! 
(nem tudta szegény filozófusom, hogy őszépsége tanított 
engem egy évig, mint tanárjelölt, és talán azért meregeti, mert 
nem hisz a szemének. A legjobb magyarosa voltam. Mit 
kereshetek én itt!) 
Na meg az emeletiek és pincések között komoly társadalmi 
rangkülönbség volt. Még takarítónőt is külön kaptunk. 
Személyemben. Szép tatáros (kun?) arcából valóban izgalmas 
mandulák villantak. 
És mit ad Isten, munkaerőhivatal képében! 
Összeboronál egy kiugrott diákot és egy tanítástól irtózó tanárt 
egy közepesen fölösleges cégnél. 
Úgy is lett. Mar a borona. 
Egy ebédhordó hivatásomat gyakorló, szép kora délben, 
lábszáramat verdeső kannákkal kézenfogva andalogtam, mikor 
finom fapapucskopogás ébresztett. 
Túl voltunk a sarkon. Rejtve hiúz szemek elől. 
(kopp kopp kopp) Kérem... (uram, ez ő!) 
- ugye ..? 
- igen én. 

ne haragudjon, megismertem már az első nap, de nem 
akartam elhinni... azután beleolvastam a kartonjába... hát... 
tudja elfogyott a cigim... a takarítónő meg már elment... 
- nem gond, hozok... tessék mondani milyet? 
- szavá... jaj, nem kösz... inkább elkísérem, úgyis kíváncsi 
voltam, hol főzik azt a szörnyű kaját, (lezserül beszél, tetszik 
nekem, bólintok) 
- jó... de nem ciki... a szép tanárnő a segédmunkással lófrál? 
- nem CIKI... tojok az ostoba emberekre. Nincsenek! 
- és kik vannak? 
- kik? hát az értelmes meg az értékes emberek. ...tudom, 
miért hagyta ott a sulit... szerelmi válság... na, hát én is... 
vagyis válok. 

igen, hallottam, de maga honnan tud az én ostoba 
válságomról? 
- maga már nem kamasz, a válságok pedig kor nélkül 
válságok, különben nem fogyott el a cigim, sőt! véletlen az 
asztalomon hagytam... 
- akkor ez kész lebukás. 

igen. az. szerettem volna beszélgetni magával. 
- lelki fröccs az érettségi miatt... vagy a magyar irodalom 
jelenlegi helyzetéről való véleményemre kíváncsi? ...esetleg létrehoz
zunk egy válságstábot...? 

ne legyen cinikus, egyszerűen tetszik nekem. 

- ki? én? 
aha. (a forró por ki-befolyt papucsomba, melegem lett, ez 

olyan, mint egy buta lányregény.) 
- megkukult? 
- ...ja, nem... csak elkések az ebéddel... 
- és én...? 

KARÁTH ANITA VERSEI 
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...tessék? 

én nem tetszem...? (az istenit, ez valami rossz film, 

szakad rólam a víz) 

(Tudnunk kell, hogy a lecsó, a rántott leves, a paradicso

mos káposzta vagy a tejbepapi képlékeny, ugyanez nem 

mondható el a rántott húsról és a túrógombócról. 

Ó, hogy tud lötyögni két ilyen böhöm edény! 

De a Bem utca sarkán ott az ártézi közkút. És milyen fi

nom tocsogni a vízben. A papucs telefolyik ezekkel a 

kincsekkel, és nyár van, és hála Kukorelly báró kanadai 

harsainak, mégis hűvös. 

Lerúgta a papucsát, ő is tocsog. Boldog kis disznók 

vagyunk ebben a nagy malacokkal dugig töltött ólban. 

Hirtelen 

megcsúszik dramaturgia! belém kapaszkodik, 

őzszemekkel 

néz, de nem a riadt, hanem a bizakodó őzike szemével.) 

- nem válaszolt... 

- nem... igen... szóval... de, de igen (nyelek) nagyon. 

akkor csókolj meg! 

(valaki hátulról fejbe kólinthatott, mert szédülök.) 

ki? én... 

(kacag, nincs jobb szó rá, kacag) 

- na ebből elég volt... (Keze közé fogja a fejem és 

megcsókol. 

Jézusom! Finom, kicsit borszagú a szája, 

ja, ezek fönt mindig piálnak, mondta az öreg. De nem 

hittem, mert Stern úr mindig balhézott vele, hogy kirúgja, ha 

mégegyszer... meg ilyenek. 

Amióta kikészültem a „szakításoktól", gyógyszerezek. 

Nem iszom és a bagót is abbahagytam, ezért érzem. Ci

gi és bor, és valami más, amit még nem, soha, gyönyö

rű! Érzem, 

hogy fickósodom, hátrálok, hogy ne vegye észre, még 

jobban 

rámtapad... érzem, hogy nagyon is érzi. Eltol. 

igen, igen, de ne most... sokan vannak 

(A fenébe is! ilyen egyszerű?... de hát én azt hittem, hogy ő 

egy szent! ez egy kurva! vagy én vagyok hülye? és, ha 

valóban tetszem neki? igen! ő ilyen, őszinte, természetes) 

És ez valóban így is volt! 

(Összekoccan a fejünk, nevetés, fény, ajándék, és hűl az 

ebéd, és nem bánok semmit és a Stern kinyalhatja, végre 

egy embert ölelhetek, aki maga a tisztaság, egészséges 

sugárzás.) 

- látod buksifej! kibírjuk estig. 

- ja... mit... dehogy... vagyis dehogynem... izé... 

Hát lányos zavaromban nem voltam valami aranyjánosi 

formában, de nézzenek körül! 

Itt lógott a nyakamban, kérem. Itt, ahol az a nyomóskút 

van! 

Szemben az orvosi rendelő, ott a szeretetház, látják, ott 

csikorgott a villamos! (hol van az már!) 

Akkor ott, igen, ahol most az a konténer áll, ott, ott! 

Éppen egy Zetor húzott el. Micsoda édes gázolaj illata 

volt, amott egy álmos macska hüttőzött, és valahol... 

na... ja, igen, itt pedig egy félig az aszfaltba taposott 

tejfölös doboz. Hova a fenébe tették azt is? 

Most meg tessék, nézzék! 

A hársakról életúnt levelek potyognak. 

Azon a padon, ahol meg annyit ültünk, fáradt festék 

pattogzik. 

Július 23 volt és az a Buksifej én voltam! 

Azt a fát meg ehelyt, ahol állok, direkt kivágták. 

Nem, semmi érzelgős karc nem került rá! 

Gyöngy azt mondta: ne bántsuk, öleld meg itt, azután ő 

is átölelte. Tudod, ha már nem lehetünk együtt, külön-

külön is megölelhetjük egymást. 

Egyszer csak eljövök és itt átölelem. Akkor téged ölellek 

megint, és ha te jársz erre, meg tudsz ölelni engem, 

bármerre is vagyok én a világban. 

Hát nagyon butuska tud lenni az ember, ha szerelmes. 

Hiszen látják! ezt a Kurva fát, meg az összes kurva fát 

csak úgy ripsz-ropsz ki lehet vágni! 

Gyöngynek és Buksifejnek három évet engedélyezett a 

megbotránkoztatott józan ész. 

Az emeletiek letaszigálták, mert Királylány csak a 

mesében megy a Bojtárfiúhoz. Szerintük. 

A lentiek engem egyszerűen seggberúgtak, mondván: 

Balhénak jó lett volna (nekik), de hogy IGAZABOL...? 

(Folytatjuk) 

VÁCZY JÉPONT TAMÁS REGÉNYE 


