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Ragály 
1.
Csillagászati arányok 
és láthatatlan parányok

Sugárhajtású rakéták
támaszpontok atombombák

Egyetlenegy gombnyomással
leszámolhatnak a világgal

Egyre nagyobb a tudomány
de akad még mindig talány

Azt hiszik uralják az Űrt
s nem találják kazalban a tűt

Mikró- és makrókozmosz
Uram a jövőnk mit hoz

Kiszolgáltatva önmaguknak
teremtményeid mire jutnak

Hiába áltatgatjuk magunk 
sokszor tehetetlenek vagyunk

Ha kitör a világjárvány
elvisz egy vírus a hátán

2.
A temetést mellőzzétek,
s a temetőt kerüljétek,

Ilus!

Ne gyertek el a toromra,
ha elvisz engem a korona-

vírus!

A végét várjátok ti ki,
hátha a többség túléli

a veszélyt!

DEKLASSZÁRIUM Kudelász Nóbel

Túravezetőnk a következő hely-
színre kalauzolt. Ezúttal nem 
nyomorúságos putri előtt áll-
tunk meg, hanem egy tisztes, fa-
lusi polgárház előtt, tudják, amin 
zsebkendőnyi erkély is van. Örök 
rejtély volt előttem addig, miért 
kell egy vidéki házra erkély, ami-
kor a reggeli kávét az udvaron, a 
diófa alatt kényelmesebb megin-
ni, de most megvilágosodtam: 
mert lakója városinak érzi magát 
attól, hogy a harmincáras udvar 
helyett a két négyzetméteres 
balkonocskán nyomorog min-
den- és ünnepnapjai reggelén. 
Amikor az időjárás engedi. 

Lakója másfajta szegény volt, 
mint amilyeneket eddig a gróf 
uradalmán láthattunk. Taknyá-
dy Antal gróf hatalmas birtokán 
sajátos szegény-gyűjteményt, 
egyfajta skanzent működtetett, 
ahol különféle nincsteleneket 
állított ki természetes környe-
zetükben, osztályozva. A közte-
herviselés rostáján kihullottak 
közül nekem személy szerint a 
Koldus kartondobozban  tetszett 
a legjobban, csapzott kutyával, 
de szemléletes volt a Közönséges 

hajléktalan feliratú tábla alatt 
hálózsákban szundikáló csöves 
is, akiért a gróf egy teljes alul-
járó-szakaszt építtetett működő 
gyorsbüfével és kávéautomatá-
val. Az aprót a prospektusban 
foglaltak szerint a kihelyezett 
konzervdobozokba szórtuk. 
Hogy tudtak azok örvendeni!

A betonból épült, fehérre 
meszelt, faragott tornácos erké-
lyes ház táblája szerint lakója Ki-
kupált pór volt, és túravezetőnk 
szerint egészen másképp volt 
szegény, mint a többiek. Nem 
csak lelki szegény. Nem is csu-
pán gondolatokban szűkölködő. 
Sőt, igazából nem is szegény. 
Nem is értettük eleinte, mit ke-
res ott: a ház mögött gondozott 
veteményeskert zöldellt, a kő-
alapra épített csűr felől disznó-
röfögést, báránybégetést, bor-
júbőgést hallottunk, az udvaron 
tyúkok kapirgáltak, a kerítésen 
macska sütkérezett. Egyedül 
a bicikli volt kopottas, amin a 
meztelen, négyéves forma kis fi ú 
lavírozott esetlenül a gonddal 
öntött virágmintás betonkapu és 
a fásszín között. A futómuskát-

likkal gazdagon beültetett ve-
randa mélyéről egy rádió népies 
műdal-foszlányokat sugárzott. 

Amint beléptünk az udvarra, 
már bicegett is felénk lakója, 
a cicanadrágos Olga a mázsás 
testére borított leheletvékony 
babydoll ruhaszerű öltözetben. 
Ebből is érezhető volt, hogy szin-
tet léptünk a korábban látottak-
hoz képest. Lilás felkarjain úgy 
gyűrődtek a hurkák, mint cso-
magban a vatta. Tálcát egyen-
súlyozott jobb tenyerén, rajta 
kis pohárkákkal, köményes-sós 
pereckékkel. Sokgrammos fül-
bevalóját olyan régóta viselhet-
te, hogy a cimpába valószínűleg 
még gyerekkorban szúrt apró 
lyukba a fültágító karika is be-
fért volna már.

– Tessék, tessék – szólt –, 
jöjjenek beljebb, annyit vagyok 
egyedül! – Letette a tálcát a dió-
fa alatti asztalra, és rutinosan 
bekapott egy marék pirulát.

A délutánt nála töltöttük az 
udvaron, a diófa alatt. Olga 
beszélt a néhai uráról, a nehéz 
életről, a kis örömökről, mint 
az onoka például, betegségeiről, 

a kicsi nyugdíjról, meg a még 
kisebbről, ami még hátravan, 
és újra az uráról, előbb csak a 
fejezeteket, majd a mondatokat 
is sóhajokkal (haj-haj), mélyről 
préselt jajistenemekkel, istene-
mistenemekkel, micsináljunko-
zással és ezvanokkal tagolva, és 
minden gondolatát felváltva az-
zal fejezte be, hogy ledolgoztam 
egy életet, valamint a vezér-
motívumával, mennyit vagyok 
egyedül. Bár az idő kellemes 
volt, a perec fi nom (a pálinka 
nem), az órák múlásával rám- 
telepedett lassan egy nehéz ér-
zés, magam is egyre mélyebben 
lélegeztem, egyre hosszabban 
fújtam ki a levegőt, és eleinte 
feszengő, majd ültükben egyre 
inkább összegörnyedő társaim 
szemében is megfakult a fény. 
Amikor tapasztalt túraveze-
tőnk ruganyosan felállt, jelezve, 
hogy látogatási időnk véget ért, 
a telep hamarosan bezár, egy 
emberként pattantunk fel. So-
káig úgy éreztem, nem leszek 
többé ugyanaz, aki voltam, a 
kikupált pórnál tett látogatás 
után az én létezésem is üressé, 

céltalanná vált. Míg a szegények 
többi típusa a szerencse vagy a 
körülmények hullámzó alaku-
lása folytán jutott a bemutatott 
helyzetbe, Olga állapota híján 
volt minden görbének. Egyenes, 
lapos, kibírhatatlan életút, szo-
morú sík, amelyen csak gondo-
lattalan menetelés lehetséges, 
a kezdetektől az út végéig, a 
nincstelenség legtávolibb di-
menziója. Így okoskodtam, mi-
közben azért mégis bosszantott, 
hogy ezért pénzt adtam. 

Egy évvel később, amikor nem 
sokkal turisztikai blogom indí-
tása után interjút készítettem 
Taknyády Antal gróff al, megkér-
deztem tőle többek közt, melyik 
típusú szegényt volt a legnehe-
zebb begyűjteni.

–Azt nem tudom, mindegyik 
más eset volt – válaszolta. 

– Olgát talán?
– Korántsem – legyintett a 

gróf –, abból a típusú senkiből 
van a legtöbb. Ha javasolhatom, 
készítsen friss felvételt, ameny-
nyiben róla is írna. Az az Olga 
meghalt, egy másik Olga van 
most helyette.

Hátha a világ talpra áll,
és felcsillan a szivárvány

 az égen!

Hátha a jövőnk kiderül,
mert az Isten megkönyörül

 rajtunk!

Várom a hírt, hogy a gyógyszerét
a kutatók már felfedezték

 valahol.

3.
Ne lépj ki a házból, öregem
mert megbüntet a történelem!

Akkor teszel a közösségért,
ha nem fogod meg senki kezét!

Örülj annak, hogy még lehet
vásárolni lenn kenyeret!

Ha hazatértél, moss kezet,
fertőtlenítsd az életed!

4.
Uram, a haldoklás meghitt perceit
ágyban párnák közt add meg itt,

de ha a helyzet nem emberi,
ne hagyd az embert ordítani.

(amikor az élet drámai,
nem viseli el azt Márai.)

arra kérlek, Uram, ha teheted,
ne vedd el a revolveremet,

ha látod, hogy nagy a fájdalom, 
ne késlekedjék a szánalom,

ha ép ésszel el nem viselhetem,
hát essünk túl ezen, esedezem,

ha a lélek a testet megutálta,
engedd mindkettőt szabadjára,

válaszd szét a testet s a lelket,
te ezt könnyedén megteheted.

Uram, add meg nekem a módját,
hogy mondhassák: látjátok jól járt.

5.
Uram, igaz, hogy elkárhoztunk,
de most már térdre hullunk

 előtted!
 
Könyörülj meg rajtunk, Fennség,
mielőtt kétségbe esnénk

 egészen!

Bocsásd meg a vétkeinket,
adjál nekünk békességet,

 hisz teheted!

Vörös riasztás ne legyen,
és se sárga veszedelem

 sehol se!

6.
Meddig tart vajon a vesztegzár,
meddig fenyeget minket a halál 

 a tévéből?

Várjuk, hogy legyen már vége,
s kimehessünk végre a térre

 a vécéből.
 
Kibírja-e, vajon, holnapig,
aki az intenzíven fekszik

 kómában?

Reméljük, hogy meghallgatásra
talál majd a pápa imája...

 Rómában.

7.
Nagy lett az ördög hatalma,
ezért az Isten behúzta 

 a féket.

Tavasztól áll a vesztegzár,
nyomd meg a feneked Baltazár,

 a széken!

Tudjuk, nem olyan egyszer ű,
mert mozog, nyüslet, mint a nyű,

 az ember.

Meddig tart még a karantén?
Reméljük, lassan véget ér,

 és lecseng.

8.
Tán optimista volna,
régi barátom, Pista,

 ha élne!

Én pesszimista vagyok,
mivel a bajok nagyok,

 és félek!

9.
(Haljunk meg itthon, barátom,
ne az intenzív osztályon,

 ha már
 lejárt

a mandátumunk ideje,
s nem férünk be a keretbe...)
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