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Vörös István A HAZUGSÁG STRUKTÚRÁJA I.

Néhány pillantás egy filmhíradóba

A 773. híradó

Jókedvű, kövér prímszám.
Mint valami szent, néz a körülötte
levőkre. Nekem mért pont ez kellett
1938. decemberéből? Egy év múlva

ilyenkor már háború, és most minden
békét hazudik, de sikoltva, nyüszítve fél
valamitől, valamitől, valamitől.
Hogyan ismerjük föl a hazugságot

a jelenben? Úgy, hogy észrevesszük
végre a jövő közénk behajló borotvált,
szuszogó arcát. És a tányérsapkát a fején.
Annyiszor megtörtént már a jövő.
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a kullancson, a galandférgen, a kalauzhalon,
a rozmáron, a lábait számolgató madárpókon.

Az emberek még éheznek és fagyoskodnak
egy telet, mielőtt behívnák őket,
hogy végleg fölszabaduljanak
emberbarát gátlásaik alól.

Göring és Goebbels adományokat gyűjt a szűkölködőknek

Miniszterek is gyűjtenek a szűkölködőknek
télire, így szól a hír. A miniszterek helyén
azonban egyenruhás keselyűk.

Melyik állatra milyen öltözet illene,
ha ember lenne? A vízilóra kombiné, az
oroszlánon rajt is van a szőrmegallér,
a majomra partedli, a kígyó derekára
karóra.

15 millió márka gyűlt össze. Megint egy állam,
mely fenyegető koldulással, és nem a munkájával
próbálja a szűkölködők helyzetét megoldani.

Megint egy korszak, amikor mindenki
mást csinál, mint amit kéne, mindenki
más helyen van, mint ahol kéne.
A miniszter adományt gyűjt,
az adomány törvényesített bűnözők
kezén, a bűn jogra emelkedik.
A katonai egyenruha mindennapi
viselet az orrszarvún, a görényen,
a gőtén, a partra vergődött mázsás
harcsán, a gnún, a hiénán, a csótányon,
a piócán, a büdösbogáron, a denevéren,
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Vörös István A HAZUGSÁG STRUKTÚRÁJA II.

Csatornaépítés a Csallóközben

Közmunkák a felszabadított területen.
Talicska, lapát, késő őszi táj.
Egy 20 éve létrehozott állam
épp megszűnőben. A helyén
szakember mutatja, hogy a víznek
most már másképp, másért, máshol
kell folynia. Az igazság az,
hogy nem épül ott semmi,
a híradó hazudik, mindez már kész
van. Egy pici ország
saját igazától megbabonázva
a vesztébe, vagyis az előző századokénál
veszélyesebb, károsabb és mérgezőbb
történelembe rohan.
A víz a fákkal szegélyezett
két gát közt kanyarog.
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Fölavatják az 50. fővárosi gyermekotthont
Itt mintha már tudnák, hogy háború lesz.
Hány árva gyereknek készítik most a helyet,
akiknek az apja majd kimegy a frontra,
mert elszólítják családtól, Istentől, hazától.
Egyelőre a máris árvák nagy halom rózsát szórnak
a kormányzó felesége elé hálájuk jeléül,
és habzsolni kezdik az ünnepi uzsonnát.
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