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D O M O N K O S I S T V Á N 

Dr. Stofanovló Stevanuak ós feleségének 
szeretettel. 

1. 

imao bih iéíju da se sredim pa da idem 'kuci jer sada je vec prolece 
na leto mozda bit ée sve lepő ne znam kako bih mogao da se sredim 
pa da idem kuci 

2. 

ez a sár túl kövér adjon hozzá még egy vödör pely\'ál meg vizet is 
igen még egy fél vödör Vizet gondoa<cym legjobb lesz ha egy kis cementet 
is adunk hozzá meg egy kis meszetes hom.okot mert így tényleg nem jó 

3. 

egész héten dolgozok mint az állat és vasárnap is meg ünnepnapokon 
is mint az állat és akkor este nem is este hanem éjjel amikor hazaérek 
köménymagos levest tesz elém köménymagos levest meg sült krumplit 
én fiatalembeo- vagyok nem azért nősültem hogy kurvákhoz kelljen jár
nom mindig van valami kifogása hol a havibaja hol a hasmenése hol az 
hogy nem bírt megmosakodni mert a gyerekek a házifel adatot írták a 
konyhában közben meg csak hízik hízik akkora a segge már mint egy 
vajling 

4. 

imao bih zelju da se sredim pa da idem kuéi jer sada je vec proleée 
a na leto mozda ce biti lepő ne znam kako bih mogao da se sredim pa 
da idem kuci 



esténként bejártak hozzám szavalni azt mondták próbálkozzam én is 
meg a versírással de nekem nehezen ment nem volt sulim ipariskolába 
jártam ott is megbuktam az első évben mindenben ök voltaik a haverok 
állandóan azt magyarázták menjek el iskolába hogy menjek el színész
nek el is mentem Szabadkára akkor jöbiem haza a katonaságtól nem 
volt pénzem semmim a mutteromék béreltek egy fodrászüzletet szá
momra de a meló nem ment akkor elmentem Szabadkára és fölvettek a 
mutterom ismét elment válykot verni és küldte a pénzt huszonötöt ha
vonta ez nagyon kellemetlen volt nekem kis legényke voltam azt gondol
tam hogy a muitteromnak az a kötelessége hogy értem dolgozzon az első 
évben sokat kirostáltak közülünk egyesek nagy jövőt jósoltak nekem ak
kor is megvolt már bennem az amit az imént említettem az hogy az 
emberek mindenhol bíztak bennem csak azt nem tudom hogy miért három 
hónap után nekem mindjárt egy szerepet adtak az Irma te édes-ben na
gyon jól sikerük vagy mit tudom én de akkor mindjár kezdődött az 
amit a Sándornak már meséltem elég az hozzá hogy én voltam az a 
srác akit az a bizonyos személy el akart kapni én még akkor elmeséltem 
az egészet Sándornak de ő azt mondta á hülye vagy hülyeség az egész 
az egészet én nyomban széthíreszteltem a srácok között mert a pofám 
sohasem tudtam befogni és hát a fülébe jutott az alaknak hogy én azt 
híresztelem róla hogy buzi 

6, 

a plafontapasztás a legnehezebb az embernek úgy megfájdul a nyaka 
belé hogy enni se nincs kedve az istennyila hogy csapjon belé számtalan
szor megesett hogy másnapra leszakadt az egész mint a sssar ott feküdt 
a padló közepén hogy az embernek köphetnékje lett ha ránézett nem 
szeretek sárral dolgozni 

7. 

imao bih zelju da se sredim pa da idem kuci jer sada je vec proleée 
na leto mozda bit ce sve lepő ne znam kako bih mogao da se sredim 
pa de idem kuci 

8. 

ich liebe dich Ingrid ich liebe dich ich habe nie in meine lében eine 
so schöne mádchen getroffen wie du du verstehgt mich nicht wahr? du 
bist wie eine blume aber ich will dich nicht verheiraten nein ich will 
das nicht ich soll ein arzt fienden er macht das gut er macht das in 
zwei sekunden 

9. 

aztán kérem szépen angol fontban kapták a fizetést és kiszolgáltam 
okét százharminc kilót nyomott az igazgató felesége hát mit csinálja-
nalk a németek? a szlávofcnak kellett harcolniok ellenük tetszik tudni 
harcoltak bejöttek a zsidó vagyonba vérbajba mert annyira onokatest-



verőkkel nősültek éppúgy mint a királyok nem lehet többé szerelem 
nélkül megnősülni orvosi bizonyítvány nélkül nem is nősülhet az em
ber és nem is örökölhet mert nagy bajok vannak a telekkönyvben az 
egyik testvér örököl a másik nem hamis tanúkkal mint az én nővérem 
az örökölt minden pénzt semmit sem kaptam rám rosszat mondtak a 
tanúk halottnak nyilvánítottak a feleségem és így nem kaptam semmit 
mert háború csak a családban van és minden emberben és m'indenkinek 
csak egy felesége lehet nem lehet kettő itt megszűnik a szövetség egy
ség a családban megszűnik az örökös tűz ezt minden világmegváltó 
tudja ezt mindenki látni fogja mert minden ember televízor titckban és 
rajta keresztül lát hall és érez természetes színben sötétedik ezit fogjuk 
hitelesíteni, semmi sem titok nem hazudhat többé sem a száj sem a 
ceru-za amit az ember látott a-z százszázalékos kétféle háború létezik s a 
boldog ember nem ülhet repülőre a jólelkű ember bunkerba se bújik 
mert azt a repülő úgyis beszakítja király és uralkodó által de széttépi 
ez mind le lesz állítva az amíbaszádorok minden pillanat hogy mikor 
nagy az ember? amikor a piszkot gyűlöli az nem titok mit gondol mit 
szervez ez mind beállítoitt dolog az ember gyűlöli a piszkot és ezért nagy 
piszkos munkát piszkos emberekkel kell végezitetni a repülőgépben mely 
ott lezuhant ugye mind angol gyárosok voltak így volt minden beállítva 
a biatorbágyi merényletíben háromszáz ember pusztult el mind gyárosok 
voltak és Prágába indultak hogy bojkottálják a német árut mind lezu
hant a mozdonyvezetőt az ultiolsó pillanatlban kicserélték egy jólelkű em
ber nem bír öngyilkos lenni az utolsó pillanatban megmenti! ez auto
matikusan megy oda irányítják magát ahová akarják például Rommel 
Afrikába az angolok megcsinálták azt hogy oda mind csillagosokat küld
tek és egy sem maradt meg közülük mind feltette a kezét nekünk ma
gyaroknak nincs ellenségünk nem is volt soha csak légen egyedül nem 
bírtunk kipucolni nem akartimk forradalmat a rosszhajlamú emberek 
akiknek rossz a szájuk és a kezük azolk megtagadják könnyen a vallá
sukat a nemüket a hétköznapjaikat a nép nagyon öreg több mint ki
lencven éves például megkérdeztem az egyik katonától az asszony meg 
a lánya minden este mentek kurváskodni azért mondom mert az a 
katona át volt állítva az ellenséghez mint minden fiatal és kényes gye
rek akinek súgrja valaki a levegőből hogy ne menj oda mert megsütöd 
a kezed egyszerűen azt hogy mit csináljanak az embert oda űzik és irá
nyítják ahol azelőtt sohase járt vezetik vezetik mennek és vezetíik éppen 
úgy mint az állatok a fecskék meg a gólyák azok is a BBC által men
nek a levegőben minden az emberben van melegség hideg mindent amit 
az emberiség megcsinált az benne van az emberben így például az én 
életmúltam nem ismerik el közben hogy én mennyit borotváltam is meg 
nyírtam is az eszmét írásban megkapom de már előbb tudok róla AZ 
ESZMÉT ÍRÁSBAN MEGKAPOM DE MÁR JÓVAL ELŐBB TUDOK 
RÓLA ezt hangosan meg kell mondanom hogy miért felel a szám meg 
a kezem 

10. 

én nem azért nősültem hogy engem hideg étellel várjanak haza haza
érek este piszkosan fáradtian büdösen a fülem tele van porral hogy 
alig hallok de még vizet se melegített ott ül és olvassa a 7 napot vagy 



alszik és pöfékel az egész segge ki van a gyerekek meg ott ülnek a kony
hában és nézik csinálják a házifeladatot én mindenkinek csak azt mon
dom hogy ha meg akarja tudni hogy milyen a feleségem akkor jöjjön el 
hozzánk és nézzen be a W.C.-be pedig az angol W.C.^t is ö akarta hiába 
mondtam én neki hogy azt aztán le is kell majd nnosni mert én hidrofort 
nem bírok venni a keresetemből de néki hiába beszél az ember vagy a 
feje fáj vagy csomó van a mellén és azért siránkozik miért nem mosak
szol mondom neki vagy vágd le a szőröket a hónod alatt olyan büdös 
vagy hogy az embernek elmegy a kedve az élettől erre mit felel hogy 
csináljak fürdőszobát majd akkor nem lesz büdös meg hogy menjek 
úriasszonyokhoz 

] ] . 

imao bih zelju da se sredim pa da idem kuci jer sada je veé proieóe 
na leto mozda bit ce sve lepő ne znam kako bih mogao da se sredim 
pa da idem kuci 

12. 

édes Ilonkám mondd hogy édes Ilonkám 
édes Ilonkám 
mondd még egyszer 
édes Ilonkám 
mondd még egyszer 
édes Ilonkám 
édes Péterem 
édes virágszálam Ilonkám édesem 
édes Péterem aranyom 
édes Ilonkám mindenem életem 

13, 

kis színészecske let/tem megismerkedtem a feleségemmel egyszerűen 
leállítéttam az -utcán és feleségemnek volt kocsija a szülei Németország
ban dolgoztak a srácok azt mondták hogy ne hülyéskedj vedd el azt a 
nőt jó lesz vele járunk majd erre-arra a kisöreg nagyon érdekes volt 
majdnem elütött autóval így ismerkedtünk meg mondtam neki hogy ne 
hülyéskedj majdnem a másvilágra küldtél esett az eső mondom neki 
hogy vigyen hazia nem vitt haza hanem találkoztunk másnap persze ne
kem egy dinár se volt a zsebembe de abban reménykedtem hogy a 
klub nyitva lesz ott meg hitelem volt öt órára beszéltem meg a randevút 
közben a klub meg hatkor nyit és hát találkozunk mondom én neki 
hogy a klubba szerettem volna menni de az még nincs nyitva azt mondta 
hogy jól van menjünk el addig egy kávéra tanítóképzőt végzett azt 
mondja ülj be az autóba persze autóval jött gyújts rá egy cigarettára azt 
mondja dohányzói? mondom igen de a dobozom üres volt azt mondja 
vegyünk cigarettát mondom neki hogy nincs pénzem gondoltam hadd 
tudja meg rögtön hogy mi az újság mondom neki hogy nekem nincs 
se kávéravaló se cigarettára ha neked van akkor mehetünk jól van 
mondta veszünk cigarettát is meg kávét is és akkor kezdődött az egész 
a vizsgán nem valami jó eredményt mutattam fel nem. is nekem való 



dalnokkal küldtök ki de az is 'lehet hogy pont nekean való dolgok voltak 
azok csak rosszul oldottam meg őket lehet hogy teheiséglelen voltam és 
vagyok habár még mindig a mai napig is azt hiszem hogy egyszer ha 
én hogy én ha egyszer va lamikor . , . de hát ez csak olyan izé egy apróka 
álom szóval ez most már ki van zárva slussz-passz én már ott voltam 
érted o'tt voltam egészen közel és hát nem tudtam megmutatni azt hogy 
valami vagyok tehát a k k o r . . . ha én még egyszer odakerülhetnék eset
leg mondjuk ezzel a tapasztalattal, mert mondjuk ki kereken én falun 
nőttem fel a szüleim nem valami mutterom faterom írástudatlan a fene 
tudja nem sokat tanulhattam tőlük egyedül amit a havero:ktői tanultam 
az volt a tarsolyomban meg amit olvastam habár olvasni nem sokat 
olvastam ez a kevés volit az alapom vagy mi de mondjuk ma már ezt 
a hiányt bepótoltam tapaszftralatta'l pótolni lehet minden t . . . de ez fölös
leges szöveg. . . a kedves anyósom azt mondja nökeni egy napon hogy ő 
tudja hogy hol és hogyan lehet jó pénzJt keresni azt mondja próbáljuk 
meg úgyse vesztünk semmit menjünk el hármasban a feleségem én meg 
ő menjünk át Bécsbe és majd h á t . . . jó pénzt keresünk a lakodalomra . . . 
ez előtte volt a lakodalom előtt és hát én utazgatni kezdtem velük mint 
egy kis utazó persze pénzt nem adtak kifizették az utat oda-vissza vagyis 
hát autóval mentünk legtöbbször kezdetben alkohollal kereskedtünk 
tiszta alkohollal oda-vissza volt a kocsijukban egy rejtett hely ahova hu
szonöt litert is eldughattunk és átvittük Szegedre ott persze az egészet 
gyorsan leadtuk egy háznál és visszajöttünk két óra múlva ismét men
tünk akkor még nem volt az hogy öt ezrest be kelljen váltan: a határon 
és persze óriási összegéket szedtünk vagyis szedtek össze igaz én nem 
is fektettem semmit bele az üzletbe kis csurgó voltam ott Szegeden néha 
kimentünk szóralkozni a feleségemmel adtak öt-hatszáz forintot és azt 
mondták no gyerekek jól van menjetek szórakozni és nekem ez tetszett 
nagyon tulajdonképpen semmit se csináltam utazgattam velük amikor 
elváltam a feleségemtől de előbb még Bécsbe is eljárogattunk . . . én már 
gyerekkoromtól fogva . . . hogy is mondjam. . . soha sem szerettem lopni 
se meggyet se almát menni mentem mindig a bandával de sohase loptam 
ez érdekes az utolsó pillanatban mindig beszartam ez volt a sztori én 
mindig azt mondtam hogy jól van menjetek csak én majd őrt állok ha 
valaki jön akkor fütyülök de hogy én odamenjek és direkt levegyem az 
almát a fáról azt sohase tudtam még a mai napig se svercelni vagy 
valakitől már ellopott dolgot átvenni azt igen, de lopni azt nem és 
persze elmentünk az anyósommal egyszer egy nagyáruházba és egy üyen 
kis klipsz érted függő füLbevalókat azt mondja nekem az anyósom nézd 
osak nézz ide milyen szépek vegyed csak ki őket mind a kettőt akkor 
a menyasszonyom nem volt ott Németországban volt éppen én ezt nem 
bírom mondom én az anyósomnak ő viszont szó nélkül megfújta őket és 
csókolom hát ez volt három-négy schillinges fülbevalók voltak akkor 
mikor láttam hogy a feleségemmel nem tudok tovább együtt élni akkor 
fogtam magam és elmentem mondom elmegyek valahová mondtam a 
Sándornak is hogy magam is csodálkoztam hogy hogy is tudtam meg
tenni az egészet hogy képes voltam elmenni Bécsbe egyáltalán nem 
éreztem semmit ma sem harmadnapra rá már el is felejtettem hogy ne
kem volt valaha is feleségem lehet hogy szerettem is nem tudom a 
bécsi vonatban megismerkedtem egy ürletessel azt mondta hogy üzlete 
van Bécsben szóval egy évet éltem esgyütt a feleségemmel és mielőtt ott-



hagylam. . . persze ezt már később tudtam meg ő még a házasságunk 
előtt is közben is mással járt szóval szilveszter napján esküdtünk és el
határoztuk hogy a rákövetkező szilvesztert még együtt töltjük és utána 
le is út fel is út így is lett marhául jól éreztük magunkat a színház
klubban voltunk közben a csajnak az este Zobnaticán kellett volna len
nie a másik haverjával az új eljegyzés miatt gondoltam menjünk és 
töltsünk me^ egy utolsó estét együtt utoljára és ő ezt jónak találta a 
sî ác meg Zobnaticán várta a gyűrűvel ismertem az alakot az egyik leg
jobb haverom volt egész éjjel szekíroztam a feleségemel hogy ő rohant 
utánam annak idején hogy állandóan azt hajtotita hogy mennyire szeret 
meg így meg úgy és mindenekután egy ilyen kibaszással jön nem szép 
dolog mit mondjak mondtam neki ha mondjuk egy normális természetű 
emberrel történik a dolog az biztos kiborult volna de én ezekre a dol
gokra csak később jöttem xá akkor én úgy mentem el hogy elhagytam a 
feleségem hogy elváltam normális emberhez méltóan és le van cseszve 
minden mondom megismerfcedtem a vonatban avval a sráccal azt mondja 
hogy nála dolgozhatók mindjárt meg is egyeztünk abban hogy mennyit fi
zet kétezerhatszáz schillinget de feketén papírjaim nem voltak a munkám 
abból állt hogy minden reggel fél tízkor érkezik Bécsbe a pesti vonat 
jugókJkal és magyarokkal megitömve és nekem minden reggel ki kellett 
mennem arra a vonatra és a magyarul vagy szerbül beszélő utasokat 
karon fogni és a pasas üzletébe cipelni hogy ott bevásároljanak erre 
kaptuk mi a fizetést meg egy bizonyos százalékot az eladott áru után 
nem volt nehéz meló a sverc üzletek között azonban nagy volt a kon-
kurrencia többször vagyis gyakran megesett hogy az egyik gazda bosszú
ból feljelentette a másikat a rendőrségen betelefonált hogy ennék és en
nek az üzletnek az emberei most kinn vannak az állomáson és a rendőr
ség ilyenkor rendszerint beavatkozott jöttek és összeszedték a palikat 
mint ahogy engem is közben a hétvégeken Peötre jártam cuccot vittem 
és ott eladtam jól kerestem így történt hogy a vonatban egy alkalommal 
egy ellenőrzés alkalmával összecserélődött az útlevelem az egyik have
roméval akivel éppen akkor ismerlkedtem meg ő elvitte az enyémet én 
meg az övét anélkül hogy erről egyiíkünk is tudotít volna legalábbis én 
nem tudtam órákat vittem nyloningeket harisnyanadrágokat és a pénzt 
még ott Pesten el is vertem rendszerint egy kis kajálás egy kis pija 
bárak cigányzene nők taxi és slussz mentem haza azaz vissza Bécsbe 

14. 

Ingrid du bist zu liebenswündiig von woher bist du ich bin nicKt fául 
nein hörst du mich ich liebe dich a b e r . . . ohne dich langwei'le ich mich 
zum tode ich muss dir etwas sagein meine liebe auf wiedersehen auf virie-
dersehen gilaubst du das nicht? ich war fünfmal verheiraten Ich habe 
fünf kinder drei sind gestorben oh Ingrid . . . meine liebe 

15. 

cementtel szeretek a legjobban dolgozni mert olyan gyorsan megy az 
egész a napckban Cservenkán dolgoztam felvállaltam egy házat cakli-
pakli alátámasztottam a tetőt és kidobtam az utcai falat vert fal volt 
jön a gazda vagyis hát a tulaj és nézi-nézi az egészet azt mondja mester 



ez soha nem lesz kész nem szóltam semmit csak azt akarom mondani 
hogy mire besötétedett már a borosüveget se tudta kiadni a szobából 
a tető és az új fal közötti résen amíg én egy munkát be nem fejeze^k 
aludm sem vagyok képes a sarat nemigen kedvelem hogy őszinte le
gyek utálom de hát mit csináljunk nem lehet a verétt falaknak cementtel 
nekimenni 

16, 

imao bih zelju da se sredim pa da idem kuci jer sada je vec prolece 
a na leto mozda 6e biti lepő ne znam kako bih mogao da se sredim pa 
da idem kuci 

17. 

nemoj da im pi§aá pod prozor 
niáta ti ne brini vidis da spavaju 
zar ne vidis da im svetlo gori 
cuti zeno kad ti ja kazem da spavaju onda sigurno spavaju a sto da 
ne pisám ovo je moje dvoriáte 
id' u ocin Danilo tvoje dvoriSte a njihov prozor 
spavaju kad ti kazem 
ne deri se Danilo bog te ubio 
crkni da bog da 

oni tebi sve lepő a ti im pod prozor piSaá 

18. 
a vérem az isten szükségem van a betegségemre a vér az tükör piros 

kék ez automatikusan megy az értéket ami az emberben van azt nem 
lehet letagadni az nem titoík hogy másoknak nagy fizetése van de nincs 
munkaképessége az)t amit az ember érez azt más is érezheti amit az 
ember gondol lát hall vagy ízlel azt mindenki látja hallja ők hallják a 
zenét az énekszót amennyire messzebbre lát az igazgató úr annyival 
szélesebbet lát de homályosabbat ha közelről nézzük a dolgot az más 
az egész más így például maga Ausztráliában van de tíz centiméterről 
lehet látni maga itjt ül de én tudom hogy Ausztráliában van vagy a víz 
alatt van maga ott is járt én ott is látom most is én a víz alatt is látok 
nemcsak magát mindenkit aki a víz alatt van és elmondhatom hogy 
sokan vannak mindent elő iehet hívni most az a gépész elromlott az 
autója de lehet hogy nincs is elromolva három nap múlva magától be
gyulladna ha nem bántanák ez kínos dolog ezek a kínos dolgok nem 
lehet megkímélni senkit mert ha én ellopom a pénzt és száz helyre du
gom akkor senki se látja csak én ez má>r kétezer éves titok Júdás saját 
magát árulta él hogy mit fog csinálni mert annak idején csak tizenhárom 
vértanú volt mert tizenhármán adtak vért most egy harminc éve csak 
hogy mindenkinek kötelező vért adnia mert importálják mi itudjuk 
mindig ki hány sz;ázalékos jó lelkű azt amit maga valakivel jót tett 
azt maga magának tette jól a rosszat jóvá kell tenni a halottak velünk 
együtt élnek ezért televízió a maga vére de televízióállomás is 



mondd azt hogy szeretsz 
szeretlek 
mond azit hogy szeretsz 
szeretlek 
mcndd még egyszer azt hogy szeretsz 
szeretlek 
mondd vsokszor hogy szeretsz 
szeretlek szeretlek szeretlek 
ez csak háromszor volt 
szerellek szeretlek szeretlek szeretlek szeretlek 
most nem számoltam de többször mondjad 
szeretlek szeretlek szeretlek szeretlek szeretlek szeretlek szeretlek sze
retlek szeretlek szeretlek 
igazán szeretsz 
igazán 
igazából 
igazából 
te nem szeretsz 
de szeretlek 
de nem 
de igen 

20. 

ez nyert volna ha a kilences itt lenne ez viszont nem nyer't semmit 
ez sem ez sem ez sem ez visszanyerte a betétet ez nem nyert ez nem 
nyert ez sem nyert 

21, 

mondom én neki hogy miért nem vesz néha húst is azt mondja hogy 
Gkkor adjak több pénzt haza de hogy adjak több pénzt haza mind el-
flancolná dobálja a pénzt egész nap kokszét ropogtat egy este haza
jövök érzem kölmszag van a szobában mondom neki te itt járt valaki 
nálad már meg.int nekem ne beszélj valld be inkább hogy már megint 
itt volt a kurafid a sorsjegyes addig jár i^e míg egyszer ki nem herélem 

22. 

imao bih zelju da se sredim pa da idem kuci jer sada je veé prolece 
na leto mozda bit ce sve lepő ne znam kako bih mogao da se sredim 
pa da idem kuci 

23. 

amikor aztán az állomáson elkapott a rendőrség annak a palinak a 
passzcsa volt nálam odaadom a passzost a rendőr belenéz és azt mondja 
magának a vízuma lejárt milyen vízum mondom én neki nekem nincs 
is vízumom én turista vagyok ich bin turist még el is mosolyodtam de 



azl mondja hát i'tt van a vízumja hogy hívják magát? mondom hogy 
T. P. azt mondja erre hogy nem S. I.-nak hívnak? mondom tudtommal 
nem nézi a képet hát azt mondj-a ez nem maga megnézem én is a képet 
akkor kapcsoltam a képen nem én vagyok tényleg mondom neki sicher 
beraktak a kocsiba és zsupsz a rendőrségre kezdődött a vallatás de én 
csak a-zt hajtottam hogy én turista vagyok ich bin turist ich bin turist 
nem akartam lekopogni a főnökömet mert megbüntették volna két-három 
ezer schillinggel amit ha kikerülök tőlem von majd le ich bin turist 
mondom én hát mondták ha turista vagy akkor mutasd meg mennyi 
pénz van nálad? kétszáz schilling volt mindössze nálam kiürítették a zse
beimet pechemre nálam voltak az üzlet összes kulcsai mondom az embe
rek mindig megbíztak bennem sok srác már évek óta dolgozott a főnök
nél de a kulcsokait mégis rám bízta aki még csak második hónapja voltam 
nála egyszerűen azt mondta hogy Pistikém hogyha jöttök ott leszünk 
a kávázóban nyisd ki az üzletet és engesd be őket aztán telefonálj ér
tünk és dolgozunk a kiszolgálás maximum egy óra hosszat tartott taxi
val hoztuk taxival vittük a vevőket vissza az állomásra a vevőknek is 
jól jött az egész bevásároltak és a következő vonattal már indulhattak 
is vissza Pestre kiveszem a kétszáz schillinget meg azt a Tengeteg kul
csot ott volt nálam a raktárkulcs a pincekulcs ilyen kalauz olyan kalauz 
kirakatkulcsok minden fene egy jó félkilós kulcsköteg rám nézett a fel
ügyelő és azt mondja maga tehát tolvaj most mit mondhatsz erre mon
dom nem ich bin turist 

24. 

komsinice imate jednu lopatu 
sta? 
lopatu 
ne cujem niéta 
pitam vas da li imate jednu iopatu 
recite glasnije 
da li imate jednu lopatu znate cistim svinjac a nasu je moj muz 

odneo danas neku §ljaku istovarivaju otisao je jos u Iri rano ujutro 
nije ni jeo a zaboravio je ta§nu kod kuce sa hranom §to sam mu spa-
kovala sinoc 

ne cujem nista od kera ne znam zaSto mi uopste drzimo ovog kera 
laje samo kad ne treba a hranámo ga najbolje debeo je k'o svinja a kad 
pocne da grmi od straha se uvek upiSa 

pitam vas da li imate jednu lopatu svinje ce nam se udaviti u govnu 
ovaj svinjac niko ne cisti ősim mene svi su postala velika gospoda od 
kad smo televiziju kupili 

ne áujem vas zbog kera vec sam sto puta muzu rekla da ga damo sin-
teru sta ce nam ker ono malo voca sto imamo u basti i onako poikradu 
deca 

imate li lopatu 
lopatu? 
da 
nemamo lopatu 



liebe Ingrid ne cu vise da te sev^ln jel síi sad .razumela jel me razumeS 
ne cu te viáe 

26, 

akkor jött a hangosfilm a drót nélküli telefon a rádió és most a tele
vízió az ember messzire lát és hall de ez szükségtelen mert mindenki 
saját magát láthatja és hallhatja eljön az idö amikor az igazgató úr is 
lát majd máson keresztül megveszi a jegyet de nem kell elmennie a 
mérkőzésre a maga orvosa csak bekapcsolja magát egyszerre minden 
elsötétedik csak a pálya látszik a zöld gyep a bíró fütyülője egészen kö
zelről maga mindent láthat majd színesben vagy sakkozhat Ausztráliá
ban a tábla ott lesz maga meg ilt és mégis látni fog mindent a parasz
tokat a bástyákat a csikót repülünk majd mint az angyalok maga kap
csol engem egy szempillantás alatt ott vagyok én kapcsolom magát maga 
mint az áram máris ott van ahol a helye hozzám vannak kapcsolva jól 
hallom őket moát is azt ne kérdezze senki miért van ez így ezek vannak 
hozzám kapcsolva és földalatti börtönökben vannak nincs ablakuk se 
ajtajuk irajtam keresztül lélegzenök és élnek ahogy én kapom a levegőt 
ők is kapják amit én iszok és eszek azt isszák és eszik ők is osak ök 
másnap kapják és húsz évet élnek avval ezt a börtönt még a németek 
csinálták itt van nincs is messze ilyen vödör áll az ajtóban mind ez a 
hamuitálca és síneket is tettek húsz cella van összesen nem is sok de 
nem is kevés minden cellában volt közülük hét-nyolc azok közül nincsen 
csak öt aki él még két nő és három férfi és négy katona lett lezárva 
akik a többit kivégezték pénzükért ruhájukért az egyik becskereki össze
köttetést kaptam velük a leves után bár a levest nem is szeretem csak 
a húst odarendeltek engem is meg a katonákat is aztán a katonák innen 
elmentek Versecre a zadruga egyedül maradt a városból kijöttek az asz
talosok és mondták hogy ott kopogni fognak majd lepadlóztak volt ott 
minden búza is én meg odakönyököltem és néztem és a négy katonát is 
letették mert hát gyilkosok voltak összeköttetésben voltak a nőkkel és 
talán a vérbaj miatt nem mertek levelet írni haza a családijuknak az 
egyiknek már nagy gyerekei voltak ket'tö is Sándornak hívták a katonát 
keveset beszéltem vele 

27. 

imao bih zelju da se sredim pa da idem kuci jer sada je vec prolece 
na leto mozda bit ce sve lepő ne znam kako bih mogao da se sredim 
pa da idem kuci 

28. 
cementtel nagyon szeretek dolgozni mert gyorsan szárad és ha megköt 

ha egyszer megköt akkor öröm nézni a falat 

29. 
hogy honnan van annyi rengeteg kulcsom hol lakom nem válaszol

tam feketén laktam a rendőrségen nem voltam bejelentkezve végül is 



rablóként lettem elkönyvelve akkor megmondtam hogy hol dolgozom 
föltárcsázták a tulajt igen mondta az az illető itt dolgozik nálam de 
csak próbahéten van két napja fogadtam fel erre bezártak úgy bántak 
velem mintha legalábbis három embert megöltem volna kis rácsos abla
kom volt az ágy fel volt csukva és le volt zárva napközben ha az asztal
lapról felemeltem a könyököm az is felcsapódott ha megemeledtem a 
széken a lapja nagyot csattant a fenekemen kihallgatásokra vittek de 
sehogy sem tudták eldönteni hogy bandita vagyok-e vagy nem amikor 
a rendőrfőnök hallgatott ki nem kaptam tolmácsot az kérdezte hogy mit 
akartam én tulajdonképpen Bécsben hát továbbtanulni válaszoltam én 
mit? mondom éneket és elkezdtem énekelni a Kék duna keringőt alig 
tudott leállítani jól van mondta végül is én megértelek léged gyere le 
arról a székről azt mondta hogy vissza kell mennem Jugoszláviába azit 
mondta hogy amint megérikezem utazzam fel Beogradba ott majd el
intézik hogy visszamehessek Bécsbe a kollégáimat kitiltották Ausz^triából 
egyeseket tíz évre másokat örökre én meg visszamehettem és ez egy jó 
plusz volt azaz hogy rossz hazamentem retkes piszkos szakállas voltam 
a határon a jugoszláv vámőrök úgy fogadtak bennünket mint a diplo
matákat voltunk vagy negjrvenen egész transzport megérkeztünk Mari
borba volt olyan srác aki onnan egyenesen Olaszországba utazott be
szálltunk a vonatba az állomáson vettünk kaját meg pálinkát volt egy 
vrllanyborotvám hát azt eladtam az állomáson jött a jegyellenőr persze 
jegye egyikünknek sem volt nemamo mi karbe brale mondtuk neki mi 
smo izbaceni iz Austrije hozta oda hozzánk a rendőrséget meg minden 
fenét de nem segített így értem Szabadkára féltem hogy a(z ismerőseim 
felismernek az utcán de végül mégiscsak haza kellett mennem két hó
napig maradtam a mutterem adta a szöveget napról napra hogy elváltál 
hogy nem vagy ember egy szép napon fogtam magam fel a vonatra és 
usgye Pestre ott összeszedtem valamennyi pénzt mert akkor még lehe
tett úgy is pénzt keresni hogy mondjuk rá volt ezer forintod ha nem 
volt akkor teremtettél kértél kölcsön akkor azzal az ezer fronttal oda
mentél egy külföldihez egy némethez vagy olaszhoz és azt mondtad neki 
hogy te beváltod a márkáját mondjuk rá abban az időben hétszáz forintot 
fizettek hivatalosan száz márkáért te meg azi: mondtad hogy te beváltod 
kilencszázért és miután így beváltottad akkor feketén ismét eladtad 
ezernégyszázért összeszedtem valamennyi pénzt és megkezdtem a mun
kát vagyis az ingajáratot Pest és Bécs között 

30. 

mondd még egyszer hogy szeretsz 
nem mondom 
miért 
mert nem tudom ha a bugyid alá nyúlok te sem mondod hogy szeretsz 
haneon nyavalyogni kezdesz 
de azt mondtad hogy szeretsz 
nem szeretlek unlak mint egy öreg lemezt 
most én elmegyek haza 
menj a fészkes fenébe 



a cementnek rengeteg előnye van a sárral szemben 

32. 

aber ich habe dir fünfhundert mark fünhundert NMark gégében das 
hast du gut gemacht 

33. 

és voltak olyan dolgok amikor én háromezer meg négyezer harisnya
nadrágot hoztam Bécsből ha felnyitotta volna valaki a csomagtartót 
vagy ha benézett volna az ülések alá semmi mást nem talált volna a 
kocsiban csak harisnyanadrágokat Bécsben tíz schillingért vettem meg 
darabját Pesten ötven forintért adtam el marha jó üzlet volt jó néhány 
túrát csináltam összejött olyan százötvenezer forintom meg arany meg 
mit tudom én mi nem általában úgy volt hogy amikor kevés volt a kül
földi Pesten akkor kurváknál váltottuk be valutára a forintot nos én 
azt a száztötvenezer forintot egyszerre be akartam váltani azt mondtam 
magamnak volt ami volt megyek haza pihenni új életet kezdeni aus az 
egészből több mint valószínű hogy az a kurva adott ki akinél be akartam 
váltani a pénzt körülbelül 3500 dollárt kellett volna kapnom összesen 
mondtam neki hogy annyit hozzon magával megbeszéltük hogy hol talál
kozunk több ízben váltottam már nála kisebb összegeket ismertük egy
mást egy pesti óber kurva volt volt egy James Bond táskám abban vittem 
a pénzt színig volt forinttal a belvárosi kávéház előtt szálltam be a 
taxiba de csak száz métert mentünk egy rendőrautó kanyarodott elébünk 
szétnyíltak a Volga kocsi ajtajai kiugráltak belőle a civilruhások blok-
kírozva volt az egész utca azt mondja az egyik igazoltassa magát meg
tettem akkor meg azt mondja maga ingajáratot csinált Pest és Bécs kö
zött az micsoda kérem mondtam én tessék a tolnai útra hajtani a főkapi
tányságra beültek mellém a taxiba és elvittek miután megérkeztünk és 
kiszálltunk azt mondja az egyik hát a táska? milyen táska mondom én 
hát az a fekete a taxiban visszamentem és bedugtam a fejem az ablakon 
tényleg mondtam itt vém egy fekete táska de nem az enyém utánam 
hozták azt mondtam hogy a táska a taxiban volt amikor beszálltam ki
kutattak vallatni kezdtek kikutattak vallatni kezdtek kikutatitak vallatni 
kezdtek kikutattak vallatni kezdtek kikutattak vallatni kezdtek . . . 

34. 

kom&ija! 
tu sam! 

evo vam malo kukuruza! 

35. 
ezt pedig a németek csinálták benzines szisztémmel még negyven

egyben azokat tették le akiket kivégezteik ezt valamikor majd filmen 
fogjuk látni hogy mit csináltak a lágerokban ezek lesznek a legdrágább 
fümek mert minden háborúban látunk katonákat a filmeket meg kell 



érteni kétféle golyó van egy vak és egy ami éles a jó katonák kapják 
az éleseket a rosszak a vakokat és így harcolnak így ment ez Indiában 
is az emberek forradalmakat csinálnak de vaktöltényekkel és ezt mind 
láthatóvá teszik amit velünk tesznek ez a legnagyobb kihallgatás így 
nem lehet élni állandó kihallgatásban meg a Skálának hogy mit súgnak 
meg a Mi ja Markovi tynek a szomszédasszonnyal meg a kecskével milyen 
szerelmet fogott minden propaganda iskolázott dolog engem éjjel-nappal 
szidnak a háborús bűnösök azok akik hozzám vannak kapcsolva másokra 
fognák a bűneiket és engem meg csak szidnak ha fázom érzik ha me
legem van azt is érzik ha nagyon megéheznek azt mondják menjek a 
menzára paradicsomot lopni ha nézem a meccset ők tapsolnak ilyen bör
tönök vannak az egész világon szétszórva ezt tudom mert az újság írttá 
de nem én olvastam mert én nem bírok olvasni^ zavarnak azt mondják 
hogy a börtönöknek se ajtaja se ablaka s a nap mégis besüt a virágokra 
hangszórójuk van itt katonák állnak ott tisztek emitt uniformisok lóg
nak amiott reverendák itJt is oítít is süt a nap a virágokra színre hozzák 
a múltunk és tapsolnak mindnyájan színészek vagyun^k akinek nincs 
élettörténete az megvehet i . . . 

36 

imao bih zelju da se sredim pa da idem kuci jer sada je vec prolece 
na leto mozda bit ce sve lepő ne znam kako bih mogao da se sredim 
pa d.** idem kuci 


