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nem volt mÀr pap ä pÀsztor n¢lk¡li nyÀj ä, s ahol teljesen elvadultak az emberek, temp-
lomba egyÀltalÀn nem jÀrtak. A pap ¢vekig ¡res templomban mis¢zett, egyed¡l csak
a testes sekresty¢snû hallgatta ÀhÁtattal, aki szakasztott mÀsa volt a Willendorfi V¢-
nusznak. Az is megesett, hogy egyes-egyed¡l besz¢lt a gyertyaf¢nyben. F´l¢rt ez egy
teljes bünbocsÀnattal.

A szÀzadost erdei zÀrt int¢zetbe vitt¢k. Hogy szigorÃan bizalmas titkokat kifecseg,
attÂl nem kellett tartani. A szÀzados hallgatott. Amikor pedig besz¢lni kezdett, mindig
csak a gy´ny´rüs¢ges, suttogÂ hangrÂl besz¢lt, rÂla Àradozott. Az int¢zetben, ahol az
Àpoltak elfelejtett¢k vagy elveszÁtett¢k nev¡ket, az ÀpolÂk adtak Ãj nevet. A szÀzados
neve pedig lett: a Hang.
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VçLTOZATOK A SZOKSçGRA

1

BabilonrÂl babilonra
vez¢nyeltek szabadsÀgra.
Szakadt egys¢g fonad¢ka
rajtam harminchÀrom Àgra.

K´zben mÀsik harminc ÀgbÂl
¢n fontam az ostorv¢get,
melynek puszta csattanÀsa
felcsattant mÀsokat ¢get.

çrvalÀnyhaj, varkocs, t¡ske ä
mindenki az ostort fonta,
s jÀrt az okos, szabad, b¡szke
babilonrÂl babilonra.

2

JÀrja a sok szabad, b¡szke
kûhalomrÂl siralomba.
Minek korma, minek ¡szke,
spÂrÀja e bolondgomba?

BabilonrÂl babilonra
megetetnek, megitatnak,
Àtszerelik dobhÀrtyÀmat,
szemlencs¢imen matatnak.
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TintÀba hullt beteg legyek
vÀnszorognak papiromra ä
vezetnek, mÁg beteg leszek
babilonrÂl babilonra.

3

ZsidÂ vagyok, magyar vagyok?
ki voltam halÂ poromban?
MegmÀszni egy Musza Dagot
Ãton Ãjabb otthonomba...

Melyik vonat indul ¢ppen
k´vetkezû lÀgerembe?
kin¢l van a lÀncom v¢ge
hurcolva Ãjabb perembe?

Babilonba babilonbÂl,
babilonbÂl babilonba,
babilonba, babilonbÂl.
BabilonbÂl! Babilonba!
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V¹R¹S CSEPEL

etüd´k mulandÂsÀgra ¢s rem¢nyre

àAbban megegyezik mindenki, ¢s afelûl nem is lehet semmi k¢ts¢g, hogy annak
a nyomorÃsÀgnak ¢s Áns¢gnek, amely e percben oly sÃlyosan nehezedik a szeg¢-
nyek nagy t´meg¢re, valamilyen gyÂgyszerre van sz¡ks¢ge, ¢s hogy gyorsan van
sz¡ks¢g erre a gyÂgyszerre. A r¢gi munkÀsc¢hek elpusztultak, ¢s semmi mÀs szer-
vezet nem l¢pett a hely¡kbe. így Àllott be fokrÂl fokra az az Àllapot, hogy a mun-
kÀsok v¢dtelen¡l ¢s izolÀltan lettek kiszolgÀltatva a munkaadÂk kÁm¢letlens¢g¢-
nek ¢s a korlÀtlan verseny kapzsisÀgÀnak. A bajt fokozta az uzsora kapzsisÀga,
amelyet vÀltozott formÀban, de ugyanolyan bün´s mÂdon üz sok fukar ¢s hÁrvÀ-
gyÂ ember. °s ehhez m¢g hozzÀ kell venni a b¢rszerzûd¢ses munka rendszerr¢
vÀlÀsÀt ¢s az ipar oly sok ÀgÀnak a koncentrÀlÂdÀsÀt kev¢s k¢zben, amely k´r¡l-
m¢nyek folytÀn n¢hÀny nagyon gazdag ember hatalmat nyert arra, hogy a sze-
g¢nyek t´meg¢nek a nyakÀra olyan igÀt tegyen, amely kev¢ssel jobb magÀnÀl a
rabszolgasÀgnÀl.




