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Húsboltos smaciHentescsók
Végül pedig a disznó lesz örök
olykor tort ülnek felette
vágyaiban is ártatlan lélek ő
nem gondol soha szerelemre

a város halott, álmodik tovább
eszmét növeszt az üszökből az este
magukba ölelnek a szuburbiák
s eltűnik mind, ki kegyeid kereste

s a provinciákban, ott a messziségben
te és az állat, s körül a magány
tiéd marad a vályú hallgatása
s minden más eszme csak 
és nem más mint talány

disznóvá lesz a lélek, disznóvá lesz a lelked
a bélsár is ma már egy színvonal
és jelzett szint benne a szívszerelmed
de örökkévaló a vérvonal

betagozódnál és majd évről évre
ez az áldozat felmutatható
ez itt a vér
            ez itt a hús
                  ez itt a lélek. 
– karnális kegy a reprodukció

a disznó jegyében áll a bál: 
a disznó jegyében minden egyszerűbb, 
ahol a lélek magára rátalál.

Ez itten Róma volt. Ez itt a halál.

2

Aztán rájössz, egy állandó van

az örök elem, a csécsi szalonna

melyből minden lassan árad, 

még egy civilizációt is bevonna

és téged is átsző e zsírszövet

mint megannyi ideák sejtjei

messze a pörcös perifériák felé

tart, eszméjében nem is sejtheti

hogy szövődése körül csak közös magány

Az üstben abálódott Róma 

sertés fejeddel magára gondol

kérdi, mi a fenéről szól ez a vers

talán éppen ettől a ponttól

de nem fi gyelsz, csak milyen rossz, hogy úgy volt

akkor szertefoszlott a lelked, a húsbolt

és nem mondhattad többé

kérnék

             egy kiló

                            csécsi szalonnát.

– radikálisan értelmetlen konfesszió.

a szalonna a létező metafi zika

a tetején revelált paprika

ahol a lélek magára rátalál.
Ennyi volt Róma. Egy kiló tíz deka, maradhat?

Ki a hibás?
Tábori Kornélnak, a jeles újságírónak és 
az Uránia-színház házi szerzőjének a fia 
igen eleven ember. Nyolcéves a lurkó, és 
az apja azon kapta rajta, hogy a gyerek 
Rákosszentmihályon, ahol a szülei nya-
raltak, rablóbandát szervezett. A játszó-
pajtásaival alakította a titkos szövetke-
zetet, amely nagy föld alatti barlangot 
ásott magának.

Mikor a rablóbandát leleplezték, meg-
találták ezt a barlangot is a szülők, és itt 
ráakadtak mindazokra a tárgyakra, ame-
lyek a nyár folyamán a háztartásokból 
eltűntek. Kerti szék, vasaló, kinyújtott 
nyers rétestésztának összeszáradt fele, 
harapófogó, tejesüveg – mindenféle házi 
kincs volt itt összehalmozva.

Tábori persze elővette a fi át, és elhatá-
rozta, hogy megbünteti. Szigorúan valla-
tóra fogta:

– Ki szervezte ezt az egész bandát?
– Én.
– Hogy jutott ilyen gazemberség az 

eszedbe?
– Az Én Újságomból. Te írtál oda egy 

ifjúsági regényt, aminek Zigomár II. volt 
a címe. 

Az apa zavarba jött. Csakugyan írt egy 
regényt a gyerekeknek, amelyben ilyen 
apró kalandorok ártatlan szövetkezetéről 
volt szó. Kissé csendesebben folytatta:

– Most nem félsz, hogy elnadrágollak?
– De apám, hiszen a regényed végén a 

szülők megbocsátanak!
Az apa nem tudott felelni. A kis Tábori 

nádpálca nélkül menekült.

Kész művésznő
Kész Rózsinak, a Vígszínház kedves 
tagjának a csinos kislánya, Vesztróczy 
Annie a fejébe vette, hogy mindenáron 

színésznő lesz. Az anyja nem bírt vele, 
és végre is elvitte a tizenöt éves fruskát a 
Színészakadémia felvételi vizsgájára. De 
bizony, mi tűrés-tagadás: a vizsga nem 
sikerült. Az Akadémián az idén külön-
ben is nagyon szigorúak a feltételek, egy 
napon például harminc jelentkező közül 
kettőt vettek fel.

A kis Annie-t nem vették fel. A mamája 
bizonyos titkos diadallal vitte haza, a pó-
rul járt művésznő pedig bánatosan bakta-
tott mellette. Egy kirakat mellett azonban 
megállította az anyját.

– Mama, ha már nem lehetek szí-
nésznő, legalább vegyél nekem egy új 
babát...

Lea imádkozik
Beregi Oszkár valamiért megharagudott 
a leányára, a kis Leára. Zord apai szigor-
ral kimondta a szentenciát:

– Amiért nem jól viselted magadat, töb-
bet nem mész színházba.

Azzal a kellő haragot mutatva kiment a 
szobából. Tíz perc múlva visszament. És 
mit látott: Lea ott térdelt egy szentkép 
előtt, és buzgón imádkozott.

– Mit csinálsz? – kérdezte meglepetten.
– Kérem az Istent – felelte Lea –, hogy 

gyógyítsa meg elhatározásodat.

Szakértő
Rátkay Mártonnak a napokban azt mond-
ta egy kis görl:

– Képzelje, Marci bácsi, rémes álmom 
volt az éjszaka. Azt álmodtam, hogy az az 
állat, amelynek a bundáját viselem, meg-
támadott.

Rátkay szakértő szemmel végigmust-
rálta a kérdéses bundát.

– De fi acskám, csak nem fog megijedni 
néhány nyúltól?

Lányos apa
Apa: No, kislányok, tehát voltunk az Ope-
rában, hogy legyen otthon mit elmesél-
ni... És most szépen elmegyünk egy jó kis 
éjszakai lokálba...

A lányok: ... hogy legyen otthon mit el-
hallgatni...

Zseni
– Papa, mi az a fi nánczseni?

– Olyan ember, aki majdnem megkeres 
annyit, mint amennyit a felesége költ.

Az átöröklés csodája
Gózon Gyula a Hunnia fi lmgyárban ját-
szik Vadnay László kis bohózatában.

Egyszer csak egy tizenhat-tizenhét éves 
fi atalember keresi.

– Kezit csókolom, Gyula bácsi! – mond-
ja a fi ú.

– Ki ez a gyerek? – kérdi Vadnay a szí-
nészt.

– Nem ismered? A sógoromnak, Berky 
Jóskának a fi a. Én neveltem a fi út egyéves 
korától.

És magyarázólag hozzáteszi:
– Nézd meg jól! A szeme egészen az ap-

jáé. A szája egészen az anyjáé. És a nad-
rágja egészen az enyém.

A Színházi Élet 1915-ös, 1916-os és 1932-es 
számaibólLuther tételei, 1




