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Véres komolytalanságok
   BÁRDOS JÓZSEF rovata

James Joyce

FÁN IGEN VÍG

[A mű eredeti címe: Finnegan’s Wake. Mint 
köztudomású, ebben a művében Joyce olyan 
újjáteremtett nyelven szólalt meg, melynek 
megfejtésén azóta is dolgoznak az M16 és a CIA 
titkos kódfejtő műhelyeiben. Az alább közölt 
részletben, amely valódi fordítói bravúrnak ne-
vezhető, a mű főszereplője, Aggházy Béla Cecí-
lia (az ő nevére utal a gyakran feltűnő szókezdő 
ABC) alighanem a sportnak és a szerelemnek a 
helyes étkezéssel való összefüggéséről tart ér-
dekfeszítő előadást.]

Idánként még a háladó szakácsokkal is megeshetik, 
hogy szűkségek miatt nemi segítségre szorulnak, ha ne-
talántán bészahorulnak, mint Micimackó Nyuszi házá-
ba. Nem is beszólva a lelkesüldő kezdőkről Ezért tehátlag 
remeklés, hogy turbákolós estvedelmeken mijóink, 
hálastennek megazové profettlinak, pironkodó ballába-
kon és jobbára falfehérelt szajadalommal futtatóznak ki 
filé az őshonos magyartarkák gyeptaglós, zöldrenyelős 
rétságára, és, amint nagy vonittónk, A Bugai Csajda 
szonyálta, víg a nehemzeti szódalom lélektalmi harang-
jai mellény. Meg kelletik mondanikám, bennük nem is 
család. Feléledeztetik régteli nemzett dücsünk virágásan 
ablaki párkányzata. (Kertészelés máskor.)

A szurkléber célja visszatérülni az ősember el-
lett módjához és szakácsaihoz. A természeti né-
pek fottballerinái hasalót folyattak, és nem voltak 
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szívbajosakk, nem voltak autoimmunok, mert autó 
lyuk se volt, és hálastennek megazové profettlinak, 
eléltek vagy 2,5 millió évekig. Még a rákot sem va-
karták elpusziltani, ha csak étkeztetési céllal nem. 
Szerencse belénk, hogy érlelt marhák már mifalánk 
is sokfelé jönnek-mennek, csípnak, rúgnak, harap-
nak, törnek, zúznak, őrölt formában is, reménylik 
hát, hogy hálastennek megazové profettlinak, any-
nyi évasztrofális nyerítlenség trücskölése multi, 
majnapságilagosan belép hazzánk a kőkor, miáltal 
a rhényi rhomokon ujj rhomok rhakódhatódnak su-
nyiba és tugyiba az igazándiból szagértő és könnyen 
követelhető tanácseh- (és szlovék)ből. 

Igen ám és bém, triomfolnak erre a tézis és antitézis 
idegenszívó hívatlanjai, az ősember alig 30-40 évet élt, 
és sehol egy stadium. Téveszelősség! Agyament Botor 
Cuppanás! Paleo ükapáink aléltak volna egészben akár 
százhúszat is, ha meg nem haltak volna közben. Csak 
ott volt a sok bal eset: elgázolta őket egy mammut, vagy 
éhen haltak az egészséges táplálkozástól.

Látvány, hogy asztal körül eszik buldog és buldog-
talan, az egyik boldogra zabálja magát, a másik bul-
dogtalanra, aztán se kutyája, se más, csak sós pálcika 
reccsen. Ha vissza akarnók hódítani a boldogságun-
kat, aki megszökött egy harmincas villiamossal, vissza 
kell térítenünk ahhoz az életstílushoz, amely az évmil-
liók során hozzánk csiszolódott. Ehhez kell tett, erő, 
kreatiff kacagány. Fel kell szabadíjtani (meg kell száll-
ni) az élet aprópecsenyéit, s hozzá desszertnek némi 
bébiréparét saját levében. Fegyelem, evés közben ti-
los elaludni, különben a répalétől olyan leszel, mint-
ha pusztai kézzel széttéptél volna egy bikát. Rosszabb 
estében esetleg mintha a bika győzött volna.

Sok velőtlenség debutál, de az izgázga paleoelit el-
zárkózik gabnaféléktől, a tengeri sótól, a finom cukor-
káktól és finom olajkáktól, a vérbeli mondén mástól 
is. Mert mindenből csak a kő kő. Így rengeteg felesleg 
kikerül körtéből, és biztosúr a fogyás. A táplálkozás 
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szervás része fősodorban a mozgás meg az aqva, más 
nevén víz, Abból Bátran Csurranthatunk. Egy ókőköri 
nedvdús néhező kerülte a hüvelyeseket is, vagy ha 
mégsem, hát baltával, szekercével, fejszével, stb. 
végta át magát a probléma hullamazon. A helyezett, 
hálastennek megazové profettlinak, ma más, (ma-
más), ezért a szagma másmilyen felfordulást ajándék.

Legalébb tehát a hüvelyesekről. Minekutána is előt-
te mindennek a kezdet, a forrás és a rotyogás a nő. 
Különösképül, ha hozzáheverünk, s veszünk nehány sze-
metnyi édesköményt, amitől nyafogása még rafináltabbá 
és egzotikmonnyá válik, amikor válik. Majd elválik, csak 
az aranycsapottak aranylóbái helyébe napolleonka üdét-
lenül frissített vicéit nyomintsuk, amint ólomlóbákkal 
fenyérezik az estveli napot, kezdve a kilencező felvágáso-
kon, az alaparányokon- és rokon okon át a leggyakoribb 
vérdésekig. A még zsenge hüvelyesek közös jegye, hogy 
a stresszt is depresszióba fordítják. Miután jobb dolguk 
nincsen, gyakran frusztrálnak, még jó, ha nem kaszt-
rálnak. A száraz hüvelyeseknél peniglen mindgyárást 
Abban Bizonyosodjunk Csak meg, hogy legalább föl-
lebbentett szemük szép fényes, nem túl öreg. Általá-
ban elmondható, hogy minél öregebb, annál kevésbé 
jóízű. Nézebedeus alulról, főzebedeus fölülről, sose lett 
légyünk ezügyileg se szakácstalanok.

Már ha az étel-ital ágyilag eligazítva, a buldogság, 
hálastennek megazové profettlinak, menthetetle-
nül utolér, hiába menekülsz, hiába futsz, a nemzett 
ölelés karó. De Arra Bizony Csak vigyáznod kell, há-
romféle embertől pipecül óvakondjál. Elsőre is attól, 
aki olyas, mint te, hogy össze ne téveszmődjél vele. 
Másodiglan attól, aki másmilyen, mint te, hogy össze 
ne veszkődjél vele. S ha ez megvan, már csak az összes 
többitől kell tartanod a gyertyát, ha alkonyat, hogy 
belássad az igazolványi ember célját: egyre feljebb 
és följebb és füljebb. A legjobb, ha egyenesen fel-föl-
fül a fára. Mert, mit nekünk paleo! Tovább és vissza! 
Hálastennek megazové profettlinak, fán igen víg


