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Ma este van az utolsó meccs. Balázs biztosan a kocsmában nézi, mezben ül a pultnál, a 
tippmix akkurátusan összehajtogatva lapul a pénztárcájában. Ujjai ráfonódnak a korsó 
fülére, néha belekortyol a Pilsnerbe. Le sem veszi a tekintetét a falról. Az állás nem biztató, 
a csapat egygólos hátrányban van. Balázs biztos azzal nyugtatja magát meg a körülötte ülő-
ket, hogy a hátrány ledolgozható, de ő itt, a szoba kékes félhomályában tudja, bevégeztetett.

Barátnője ültette el a bogarat a fülében. Ha maradt nálad bármije, ami fontos lehet neki, 
égesd el, tanácsolta, pusztítsd el azt, amit a legjobban szeret. Szakadatlan flipperezett a gon-
dolat a fejében. Pusztítsd el azt, amit a legjobban szeret. Leült a számítógép elé. Először csak 
a bosszú szóra keresett rá, aztán egyre különbözőbb szókombinációkat írt a keresőmotorba, 
egészen addig, amíg rá nem talált egy jósnőre. Azt írta a bemutatkozásában, hogy vudu-va-
rázslattal is foglalkozik. A meccs előtti napra tudott időpontot adni.

Már fél órával a találkozót megelőzően fel-alá sétált a nő lakása előtt, és azon lelkizett, 
ha az Istenben megboldogult, mélyen katolikus nagymamája látja őt onnan fentről, vajon 
mit gondol. A hölgy, aki semmivel sem festett másképp, mint egy átlagnéni a Bosnyák téri 
piacról, készségesen meghallgatta a problémát, és egyből a vudu-babákra terelte a szót. 
Megbízható, 10-ből 7,5-szer beválik, mondta. Nem mert rákérdezni, hogyan jött ki tört 
szám. Kapott egy babát, ami mohával és csirkecsonttal volt kitömve. Annak az arcképét 
helyezze rá, aki ellen a varázslat szól, adta ki az instrukciót.

Még három perc van hátra a meccsből, döntetlen az állás. Csendben gubbaszt a kanapén, 
a megfelelő pillanatra vár. Balázs csapatának védője szabálytalankodik. Pont, ahogyan 
remélte. A bíró büntetőt ítél az ellenfélnek. Balázs biztosan remeg az izgalomtól. Most kell 
nagyon figyelmesnek lenni, megtalálni a tökéletes pillanatot. A babát a dohányzóasztalra 
fekteti, a tűt pontosan a megszúrni kívánt területre célozza, és vár. A rúgó játékos beigazítja 
a labdát, kicsit hátrál, néhány másodpercig a repülési ívet kalkulálja fejben, aztán nekifut, 
lendül a láb, és szúr. A kapus a szívéhez kapva összeesik, a labda akadálytalan simul bele 
a hálóba. Megérkezik az orvos két ápoló kíséretében, felfektetik a kapust a hordágyra, és 
kirohannak vele a pályáról. Riadt pillantások villannak a lelátón, aztán az ellenfél szurkolói 
váratlan feloldódnak, és üdvrivalgással fogadják győzelmüket.

Óvatosan kihúzza a tűt a zsákvászonanyagból, letépi róla a ráragasztott fényképet, és 
elrejti a babát a fehérneműs fiókban. Tízből hét és félszer bejön. Végigdől a kanapén, apró 
mosoly sejlik fel szája szélén. Hetek óta először bizsergeti végig a boldogság. Balázs biztosan 
tombol.

André Ferenc

Purplehaze
Tépi a húrt Jimmy Hendrix,
Ahogy ő shreddel, az nem vicc:
Halláshoz van szeme,
Neki a szar zene:
Mint vegánnak sonkás szendvics.

November Grain
Erősen eltunyult Axl,
Fű nélkül csak fákkal szexel.
„Már csak a szégyen húz,
Te zsíros Géz ‚N Gúz!
Bár mindig puhára fekszel.”

Szimfó
Elfáradt már szegény Beethoven,
Füléhez nem ér el fél szó sem.
Unja a Für Elise-t,
Már csak a fűbe hisz,
Ahogyan szívna egy méh pollent.

Americk
Hiába oly híres Kolumbusz,
Engem azért mégis lelomboz,
Mert halott indián-
ból bizony nincs hiány,
Amerre ő vígan kalandoz.

Vs.
Gyomorsavával küzd az Alien,
Mondja testének: „Ne legyél ilyen!”
És az is felbaszta, 
Haverja, a raszta
Azt mondta: „jórhángrihángérien”.

...ika
Úgy vélte Arisztotelész, 
Perzsákkal spanolni nehéz. 
„Ezek meg vetik a... 
Bármit, mi etika! 
Amúgy is paraszt az egész.”

Szövegség
Jó hobbit választott Tolkien,
Előtte sohase volt ilyen:
Tündék és orkhadak
Felett a pirkadat
Lángol, míg kezében toll pihen.

Fritzschka
Azon tűnődik el Nietzsche,
Nem művészet már a giccs se.
Túl van már jón, rosszon,
Nincs, amit megosszon,
Max meghívhat egy tál miccsre.

Mari
Szívós alkat József Attila:
Ha fű kinő, az nem kamilla.
Szar cuccot nem szívlel,
„Gyere, tiszta, szívd el!”
Mondja, s már tág is a pupilla. 
 

Tandorog
Szárnyaljon békében Dezső.
Tollából szitál az eső:
Madártanköltészet.
S ha színház az élet,
Akkor ő volt a rendező.


