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CARL SOLOMONÉRT

Láttam nemzedékem legnagyobb elméit az őrület romjain innen és túl.

Láttam őket megalázva, könyörögve baksisért, kitartott kurvaként baszni a státuszért, farmer-

nadrágban reformerként a KISZ-ben és a pártban.

Láttam 18 éves párttagokat katonaként a paprika és az érsek városában, ahonnan elindult meghalni Tomory Pál, és láttam

őket később pénzügyi mogulokként a TV csatornáin.

Láttam vinnyogva megbaszott szerencsétlen lányokat a Szentkirályi utcában, a pincekocsma előtt, és láttam markecoló

faszokat, ahogy csizmás lábbal rugdosták a telefonfülkéből kilépő embereket.

Láttam hőbörgő, erős férfiakat, akiknek body builder-szalonokban edzett, felfújt izmuk fölött elsorvadt a lélek.

Láttam éntudatuk martalékától megfosztott, idomított lényeket választani a semmi és a duplasemmi között.

Láttam a sört, láttam a bort, és láttam a pálinkát.

Láttam a búzát és a békességet, az Istenre hivatkozó képmutatókat, és a Parlamentben acsarkodó új arisztokráciát.

Láttam szőkített olajjal kimosott pénzeket,

láttam a szeretet nevében gyűlölködőket, a nagy Testvér manipulátor, hazug híveit.

Láttam hurkakonzerv árán hízó profi katonákat, nyájak lelkeit eladó pásztorok Mazdáit, és láttam kisgyermeket, aki ölni

tanult.

Láttam hamis mesterlövészeket célzóvizet inni a közösből.

Láttam kiscápákat a miniszter asztalán, és láttam, hogy hülyült meg, aki régen is hülye volt.

Láttam konzervatívnak nevezni azt, aki csak gyáva, és láttam még gyávábbnak, mint „másként” megtűrt személyt.

Láttam a pozitív diszkrimináció díszgrófjait, és láttam sok nincstelen páriát.

Láttam a lányt, akit lovasrendőr vert meg, mert hazafelé sétált egy rockkoncert után, és láttam a másik lányt, akit az

egyetemről kirúgtak, mert két gramm füve volt.

Láttam az elitbárt a belváros szívében, ahol kokaint kapsz legálisan, ha gazdag vagy spicli vagy.

Láttam jövőnkkel kereskedő percembereket, a sikerélményig demokratákat, akik önmagukból is kilépnek, ha leszavazzák őket.

Láttam embereket a pardonkordonon túl, a személyi(ség) kultusz önző bajnokait, magamutogató, piperkőc geciket, akik

tombolnak a tömegközlekedés láttán.

Láttam macskapöcsű magyar szexsztárokat, magyar Evitákat, ájulásteszteket és pálmafákat a királyok terén.

Láttam kretén királyfikat kedvezményes nyugdíjon, és láttam öreg nyelvtanárnőt Mackó sajtot lopni.

Láttam vonósnégyes után kukában turkáló, budai urakat, és láttam mobiltelefonnal reppelő zakós neppereket.

Láttam tanárnőt, aki intimbetétjével törli meg a széket, és balerinát, aki az örömtől repdes, mert menstruál.

Láttam egyetlen éjszaka elgázosítani naposcsibéket, és láttam embereket, akik egymást gázosították volna el a megmaradtakért.

Láttam nyomorultakat és szenvedőket, és szenvedőket, és láttam azokat is, akik az ő elnyomorodásuk hasznát élvezik.

Oh, Moloch! Tudja-e még valaki, hogy ki volt Carl Solomon?
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