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Zelei Miklós
Bizalom

Fölakasztotta magát a férj, miután szakítottam a feleséggel. A gyerekek találtak 
rá, ahol beretválkozni szokott, az emeleti fürdőben. Szerette ezt a két szót. Így 
mondta mindig. Beretválkozni, beretva. Bár énszerintem a szakáll előnyösebb. 
Mint minden reggel tükör. 

Amíg szerelmünk csillaga ragyogott a ház fölött, derű élt a családban és nyu-
galom. Egy kielégített nő otthon is jobb benyomást kelt.  

Ahol az ember úgy érzi, nem figyelik.  
Otthon. 
De akkor örömet árasszon magából! A férj ne fedezze föl, hogy „társában 

jóban, rosszban, örök hűségben, bizalomban” egy csomó részt nem ismer. Mert 
akkor fölfedezné, hogy mennyivel rosszabbul áll. Ezeket a területeket önmagá-
ban nem ismeri.  

Én meg nem részletezem, hogy mit ismerek, anatómiailag és lelkileg.  
Amíg tépelődése volt neki, lelkifurdalásnak szokták mondani, az nem volt jó 

senkinek. A férj, hogy egyre ritkábban vagyunk együtt, úgy. Én meg, hogy most 
már sose? A gyerekek meg, hogy anyu csapkod, kiabál, nincs türelme, nincs kaja, 
a gyorsból hordja a vacsorát. 

Mihelyt megadta magát a sorsnak, minden jóra fordult. Meggyőztem, hogy a 
verseket, amelyeket nekem ír, a férjnek dedikálja. Ha már a kontójára verselünk, 
érezze a sikert és gyönyört, amelyet adni tudnak a szerelmes strófák, szonettek, 
tercinák, holdhaikuk, altatók. A hűség harmóniáját hagyományozzuk példaként 
unokákra. Aranykor öröke, édes bizalom!  

 Azt a helyiséget meg, ahol apa lógott, befalazták.

Azért jó
A két hóhérsegéd a halálraítéltet a bitónak háttal fölléptette egy háromlépcsős, 

fából összetákolt zsámoly tetejére. A bokájára kötelet hurkoltak, amelynek a végét 
alul egy csigába fűzték. A hóhér eközben létrára állt, a bitó tetejéről lógó hurkot 
a halálraítélt nyakára tette és kiáltott: „Hhháppp!”  

Ekkor kirúgta az egyik hóhérsegéd a halálraítélt alól a zsámolyt és teljes erő-
ből meghúzták a bokájára hurkolt kötelet. A halálraítélt gerince széthúzódott, a 
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hóhér kiugrasztotta a nyakcsigolyát, amitől a gerincvelő szétszakadt. A hóhér a 
kivégzett arcát letakarta egy kendővel, szétnyitotta az ingét, hogy az orvos meg-
hallgassa, megállt-e a szív.

 Csapatmunka. 
Összekovácsol. 
Egységbe forraszt.
 „Hhháppp!”  
Apa, azért jó, hogy nem te kiáltottad. 
Hogy nem voltál veselerugdosó. Hogy nem erőszakoltál meg gumibottal 

terhes papfeleségeket. Nem vertél halálra pucérra vetkőztetett ellenforradalmár 
lányokat. Hogy vallatás közben nem kapartattál ki terhes kismamákat. Apa, azért 
ez jó.  

Azért jó, hogy nem vezényeltél sortüzet. Hogy nem voltál BM-dolgozó, akinek 
vezényeltek, lőjön. Apa, azért jó, hogy nem ítéltél halálra gyerekeket, teljesen 
szakszerű jogi eljárásokban. Jó, hogy nem volt albumunk a tévé tetején, benne a 
körmökkel, amiket kitéptél, mintha csak tegnap történt volna, üres órákon néze-
getni. Azért jó, hogy nem voltál kegyelmi kérvényt íróasztalról lesöprő vezető. 
Apa, azért jó, hogy nem voltál ávós, a háromperösszes besúgója. Azért jó.  

Azért jó, hogy nem hazudtál. Hogy senkit nem készítettél ki, csak engem. 
De nem nagyon. Most már tudom, hogy mennyire szerencsés vagyok. Mekkora 
mázli: felőrlődni a vereségben. 

Daliás idők
Gáli József emlékére

– Hol vagyunk?  
– Pszt! Még Magyarországon.
– És az ott?
– Az ott már Magyarország.
– Hála Istennek!

Múzsák a Celebmagazinban
Kilenc szexbomba meztelen képeit találták Aszklépiadész mobiltelefonján, 

amit a homoszexuális kapcsolatairól is híres költő a Hippokréné-forrás közelében 
veszített el, amikor bedrogozva taxiba szállt, hogy hazavitesse magát Kispestre. 
A telefon nem volt jelszóval védve. A kilenc világhírű szexbomba pucér fotói a 
telefon bekapcsolása után rögtön a megtaláló szeme elé kerültek. Még Uránia, 
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a csillagvizsgáló igazgatójának hitvese is a legörjítőbb pozitúrákban mutatja 
magát. Biztosan nem számított rá, hogy a bokrok közül a költő fényképezi őket. 
A csillagvizsgáló szóvivője egyelőre nem kommentálta a történteket, a család is 
hallgat. Úgy tudjuk, följelentést fontolgatnak. A Frizbi3 műsorvezetője, a csinos 
Erató élettársa azt nyilatkozta, hogy már úgyis szakítani akart partnerével, az 
izgató szépség karbantartása túlságosan is sokat emészt fel. Nemrég mellplasz-
tikája volt, tavaly új orrot szabtak neki, most pedig minden nap hisztizik, hogy 
a fülét szeretné kisebbre vágatni. A tévés személyiség arról egy szót sem volt 
hajlandó beszélni, hogy van-e már új választottja. Pedig megkérdeztük tőle, 
igaz-e a hír, hogy a múzsakukkolás nagyon is kapóra jött neki, mert Eratóval 
már egyébként is szakítani akart. Mégpedig Kalliopé miatt! Aki azonban egyelő-
re még a legújabb és egyre népszerűbb szappanopera producerének a felesége. 
Kalliopé Aszklépiadész fotóin éppen a vízbe ugrik, hosszú lábait nagyon is 
előnyösen tartja ahhoz, hogy titkát illetően a szemlélődő igazán mély ismeretek-
hez jusson. A botrány az akadémia berkeit sem kíméli! Pontosan felismerhető a 
képeken, amint Kleió teljesen beindulva simogatja Melpomenét, Terpszikhoré 
pedig táncol nekik, ha azt írjuk, hogy meglehetősen erotikusan, akkor nagyon is 
visszafogottan fogalmazunk. Terpszikhoré hónapokig tartó tavalyi dubajozása 
alatt nyilván belejött a táncba. A Hippokréné-forrásnál történtekről ő sem szólt 
egy szót sem, de annyit elmondott, hogy ő nem kurva, hanem művésznő, és 
elárulta, hogy ezúttal Nyugat-Európában tölti az őszt, ahol a legelegánsabb 
mulatókban fog föllépni, de mielőtt elutazna, egy felkapott tévéshow-ban fog 
szerepelni. A képeken láthatjuk, hogy milyen jól tartja magát Euterpé is. Az 
ő vonalai sok újdonságot nem jelenthettek Aszklépiadésznek. Euterpé koráb-
ban már szextingelt a költővel. E-mailben küldött magáról kitárulkozó pucér 
fotókat, amelyeket Aszklépiadész az egyik költészeti portálra is feltett a versei 
mellé illusztrációnak. A Hippokréné partján végre teljesült Aszklépiadész régi 
vágya. Meztelenkedni látta a csodaszép Polühümniát, aki soha szóba nem állt 
vele. Más férfiakkal is ritkán, mert Thaleiával régóta stabil, leszbikus kapcsolat-
ban él. Aszklépiadész sokszor megkörnyékezte Thaleiát, hogy Polühümniáról 
titokban készítsen aktképeket és küldje el neki, de Thaleia mindig elutasította. 
Aszklépiadész dühében azt mondta, hogy mindenki folyton őt basztatja, hagy-
ják békén! Soha nem is volt mobiltelefonja. Polühümniának pedig azt üzente, 
hogy ő is csak egy…

Tovább a teljes cikkre: � 
Klikkeljen Múzsakukkolás című galériánkra! 

Első vizit
Méteres pénisztartót visel az új szomszéd. Nem volna szabad ezt figyelnem. 
Hogy férfi-e? 
Vagy nő?
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Emberi lény!
Meg a szomszéd lakást végre kivette valaki. 
De a lépcsőházi találkozások alkalmával meglehetősen körülményes a pénisz-

tartót kerülgetni. Beleakad a bevásárlóhálóba, a nadrágom szárának oldalzsebé-
be, az esernyőbe… Sietve kérek elnézést, haladok máris tovább, de a tekintetem, 
míg a találkozásból kigabalyodom, ha csak egy másodpercre is, nem tudja a 
pénisztartót elkerülni. Szomszédom rám villantja az orrában meredező vad-
kanagyart és nem válaszol. Úgy száguld, hogy szinte vízszintesen száll mögötte 
nyersbőr üleptakarója.

Ma délben azonban komoly változás történt: leharapta a bal kezem. És anélkül, 
hogy rendesen megrágta volna, rögtön megette, a lépcső alá hajigálva a csonto-
kat. Kínosan érzem magam. Hiszen nem arról van szó, hogy emberevő a házban. 
Kannibál minálunk… Hanem más étvágyú. Mások az étkezési szokásai, ízvilága, 
az életvezetési hagyományok. Más az életmódja. 

Tolerancia! 
Ez a legfontosabb.  
Mégsem kérhetek rajta számon olyan eszményeket, amelyek tökéletesen hiá-

nyoznak a kultúrájából. Hiszen csak táplálkozik. Nekem kell tehát toleránsnak 
lennem. 

Most azonban abba kell hagynom a leírást, mert a lakásajtót beszakítva látoga-
tóba jött, leharapta a másik kezem is és megette.

Morvák
 Dédnagyapám, Anton Gress (Greß) emlékére

Létfontosságú szerveinek átültetéséről rendelkezett búcsúlevelében egy 
ön gyilkosságra készülő cseh férfi. A Právo című napilap szerint sem az orvosok, 
sem a hatóságok nem találkoztak még hasonló esettel. A regionális rendőrség 
szóvivője, Marta Vlachová megerősítette, hogy a huszonnyolc esztendős férfi 
önkezűleg vetett véget életének a dél-morvaországi Prostějovban (németül 
Proßnitz): „Az eset október 18-án történt. A férfi egy félreeső területre vezette 
autóját, majd telefonon hívta a segélyszolgálatot.” Az újság saját forrásai szerint a 
férfi a mentők helyszínre érkezésének pillanatáig várt, és ekkor lőtte főbe magát. 
A körülményeket részletesen ismerő orvos szerint semmi sem akadályozza az 
áldozat szerveinek átültetését. 

Saját forrásaira hivatkozva a Právo arról számol be, hogy a beavatkozások 
már meg is történtek: a férfi máját és veséit megkapták a rászoruló betegek. De 
az illetékes kórház etikai okokra hivatkozva az üggyel kapcsolatban nem árult el 
több részletet. Az öngyilkosság helyszínére érkező rendőröket nagyon meglepte 
az áldozat mellett talált búcsúlevél. Vlachová szerint a fiatal férfi azt akarta, hogy 
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„szerveit mások életének megmentésére használják”. (Forrás: MTI 2012. novem-
ber 2., péntek 21:04)

Komment 
Herceg, az öngyilkosokról azt gondolják, hogy értéktelennek tartják az életet. 

A sajátjukat nem képesek tovább folytatni. 

Dudás a kifutópályán
Ez repülőgép. Csak a föld alatt repül. Propeller helyett azért van fúrópajzs 

neki. De indulok már. Ne várjatok!
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