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A bevezető      fabula   számunkra nem más  mint  félelemben kétségek közt  

tartani elbizonytalanitani a     „hatalmasokat „,   nyugalma nem lehet a kizsákmányoló 

osztálynak , sebezhetetlensége   mitosz , minden  osztálytudatos  fosztogatás,  

rablás,  provokáció, szabotázs, kisajátitás , életöröm- nevetés - szatira szent 

gyönyörűség !!!!!!!!!!! HARC a  magántulajdon univerzumával szemben     

oltárszentségének lefokozása (társadalmi hierachia   , tekintély és magántulajdon 

ellenes   bacchanália  eposz   kiterjesztés  Himalája  vörös növekedés  szélrózsa  

minden irányba      ) gesztus vörös és erős    forradalommal viselős,    a    forradalmi 

cselekvés része ,hite, tántorinthatatalansága ) szeszek  vörösök !  általános 

kiterjedésének eszköze  léte  ereje   Ó,  barátunk ezt   Phadreus  a  

 római  mese/poéta igen jól tudta…korok jönnek változnak a  társadalmi formák teher  

a nyakunkon az idők megoldják ! 

A  második mese   kedélyes leleményes örömteli  tréfa   -kacagás ég zengés föld 

Indulásáásssssssss a brahamanát ( aki a hindu társadalmi rendszer legfelső kasztja, 

a papok osztályának tagja  tökkel  ütött    babonás ,   hülye, ostoba mind egy    segg  

a     konzervatizmus és  kasztrendszer  szörnye  gigászi segge) a  Kópék lóvá teszik 

, kópé nyerités  ,  csillagfény hahota majd  ledől a  kaloda palota     ime  a  

materializmus diadalmaskodik  a szentség fellett .  Szakrális  banalitás ÓDA  oda a  

szentség Vágy - mese  de  gyakran ezek az „elfojtások „ kerekednek forradalmi 

cselekvéssé  , egy  olyan zárt társadalomba  is  mind az Indiai Hercules gettó   Ezek 

a  tréfás    megnyilvánulások  igy a   revolúcióÓÓÓÓÓ kezdeti lépéseként 

értelmezhetőek  Minden élmény, minden szenvedés, minden történelmi esemény, a 

legapróbbtól a legnagyobbakig állandóan jelen van   a   Mozgalmi mese kollektiv 

emlékezetében   Dantei panorámák mesealakban. 

A lett trufa kalap emelés  a henyélés tudománya előtt   annak  a kimondása, hogy 

nem a bérmunka / munka által uralta világban akarunk(s fogunk ) élni  a  2.  Lett  

történet     az igazság tevés vigasza az uralkodó osztály  törvényének szolgája s 

védője ellen (   a szegényparaszti   mesékben a   leszámolások általános  vonása  

hogy nem  a társadalom alapilléreit  semmisitik meg  hanem annak  csak  képviselöit  

figurázzák  ki ) Nem  a magántulajdon univerzumát likvidálják  és egyéb régiségek   

boltját ,    ez a  visszafogott korlátolt  cselekvés nyilván   az ellenállás hétköznapi 

formáira mutat rá  amely általános kiterjedés után kiált ! „   Faludy Villonja fenséges 
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átköltésemeséléseaktualizálása   a társadalmi banditizmusról Alfredo Maria 

Bonanno  barátunk    kedvelt darabja lenne  ha ismerné  a  sajnálatos végtől 

eltekintve ….Még itt  vagyunk a kalodában Moloch herceg  bélpoklában..      

Klasszikus úr -szolga viszony  (Phadreus-i formula)  Tolsztoj-i mese képletben 

köszön ránk „ a  gróf „ az anarchista  barát  „nem  hazudtolja meg magát ezért is 

szeretjük,  szó se  róla  itt  a helye  mese testvérei között  a vándorlások 

könyvében. Majakovszkij  („ jövöpárti  radikalizmusa  „)  népmesei poétikus 

parafrázisa  a burzsoá   monarchista kadetek ellen irányult,  részleges 

avantgardizmusa által ,  elfeledkezvén arról , hogy   forradalmiságunk   nem   

veheti le kalapját a  bolsevik államkapitalizmus elött  ,  mindez végtére 

életébe került ….. Még itt vagyunk a tőke bugyrában  evezünk a  vándorlások  

könyvében  Peter. Schumann és a Bread and Pupet Theatre gyönyörü  legendája  , 

szimbólikája  ,  életöröme ,  szabadság vágya „ önmagáért beszél  hahhhaha 

brühhhaha lesz itt még lakoma étek ital  szépséges táj  Utópia remény  hajója száll   

repit égen vizeken a   fantáziában  landolunk egy rémes világbaN        Hajnócy  

Péter  története La Fontaine parafrázis a Kádár korszak államkapitalista munka 

moráljánák leszarása,  paródia , Harlekin-i tabu döntés,ott   

a  sentés 7sör  DÖNTÉS.  4 pácolt kacsa   nem megyünk éhesen haza  ez    Nem 

Krisztus   Urunkhegyi lócsógása,   de prófán  életjel a  késő  bolsevik  szürke 

zónában .  a Vándorlások könyve  tova  suhan  Neil Gaiman groteszk meséje 

érkezünk   radikális  felkiáltás , átlényegitve  a lényegre  s érvekre  

Barbárság vagy Kommunizmus kérdésévé interpretáljuk  meglehet /  akár a  

szerző szándékával  szemben   a   történetet.  

„ Mi meg előjövünk a fákból, füvekből, muzsikáló vizekből, sugarakból meg 

madárcsicsergésből  énekli Ervin  barátunk  kijövünk  az élve rohadás  bunkereiből    

és lám a mese  valóvá válik , érik az indulat ,  gyarapszik az osztálytudat (mert ha nem 

akkor vége vége vége  mesének és dalnak ,  varjú károgása festi az eget , halott  lesz   a  

démoninak pingált  holnap  a   Véres Szamár  iázik, iázik, iázik  , démoni alkonyt  

nyüszit a    horizont , elvetél a  VÖRÖS KONSTRUKTIVIZMUS  !)   

Azonban  az  élet élni akar  nem a  zsarnok   likvidálása  a cél ,  a   zsarnok  maga  a  

társadalmi lét , zsarnokok akár  egymást is felkoncolhatják   tegyék  üdvrivalgás 
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közepette ,  veszenek a láncok, törjenekkkkkkkk  a falak , sorompókkkkkkkk ,  rácsok  

a mi feladatunk  proletárokkééééééé  , hogy  azt a birodalmat ami  létrehozza  a 

zsarnokság feltételeit  az elnyomást ,Kizsákmányolástfélelem és kiszolgáltatottság  

delejes  börtönét likvidáljuk    eltüntessük   s ebben a mesék velünk vannak  , itteni  

arcaikkal  is :  tanmesék  , parabolák versek ,  humorosak,  szatirikusok, a forradalom  

testvérei   élni akarók Új Világot akarók  Nadrágba bújt  vihar felhők……  ! VÖRÖS 

ZIVATAR !      

Üdvrivalgás 

az élet élni akar… 

 DE  TE  FABULA  NARRATUR  2018 decembere  

  

Phadreus 

 

 A két öszvér és a rablók 

 

Az úton két megterhelt öszvér bandukolt:  

Az egyik súlyos pénzeszacskókat cipelt,  

A másik árpával tömött nagy zsákokat.  

A gazdag terhű állat büszkén lépkedett,  

S nyakán a csengőt rázogatta gőgösen. 

A másik meg szerényen hátul ballagott.  

Egyszerre csak rablók rohannak rájuk,  

és a pénzes öszvért agyba -főbe verdesik 

Kifosztva őt; az árpa nem kell senkinek. 

 S a póruljárthoz így szólt társa csendesen:  

„Örülhetek, hogy megvetették terhemet,  

Mert megmaradt, s megúsztam én is szárazon."  

A pénztelen szegény nép így hát biztosabb,  

A gazdagokra száz veszély leselkedik. 
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A HÁROM KÓPÉ 

szankszrit mese 

 

Élt az egyik városban egy Mitrasarman nevű bráhmana. Történt, hogy 

mágha hónapban vidékre indult, hogy birkát szerezzen. Megszólította ott az 

egyik áldozni akaró embert: 

- Hé, ha áldozni akarsz, a jövő újhold napján én elvégzem helyetted, de te 

adj ezért nékem egy bárányt. Az ember csakugyan oda is adta néki az 

írásban előírt kövér bárányt. A bráhmana megvizsgálta mindenfelől, s 

megfelelőnek találta. A vállára vette, s megindult vele szaporán a saját városa 

felé. 

Az úton három kópé jött vele szembe. Látták, hogy kövér jószágot visz a 

vállán, összebeszéltek. „Haha! Ez a pompás bárány éppen arra való, hogy e 

mai havazáshan az éhünket elverjük vele! A bráhmanát becsapjuk, a 

hárányt elvesszük, a hidegben megesszük." 

Csakugyan, az egyikük, kifordítva a ruháját, a bráhinanához közelített: 

- Hé, mit csinálsz? Micsoda tiltott dolgot művelsz, nevetséges! Ezt a 

tisztátalan ebet a válladon cipeled, szent atyám? 

A bráhmana dühösen ráförmedt: 

- Hát vak vagy te, hogy a bárányt kutyának nézed? Majd így folytatta: - 

Különben nem érdemes perlekedni veled, menj, amerre kedved tartja! 

Amint tovább ballagott, szembejött vele a második: - Hé, bráhmana, baj 

van, nagy baj! Talán a kedved, szent atyám, ez a kutya, hogy így a válladra 

veszed? Nem illik ám! 

A bráhmana erre a fickóra is ráförmedt: 

- Vak vagy te, hogy a bárányt kutyának mondod? A kópé így válaszolt:  Ne 

haragudj, szent atyám, tudatlanságból mondtam. 

- Hát akkor menj, amerre látsz! Kisvártatva elébe állt a 

harmadik: 

- Illetlen dolog az, szent atyám, hogy ebet viszel a ', válladon! Okosabban 

tennéd, ha eldobnád, míg mások nem látják! 

A bráhmana nagy tétovázás után, mivel a bárányt; már maga is kutyának hitte, 

ledobta a földre, s futásnak ; eredt. 

A három kópé pedig ölbe vette a bárányt, s továbbállott. 

 



 6 

 

 

 

 

Lett népi trufák 1 
Három naplopó testvér aludt egy meggyfa alatt. Fölébredt az egyik, és így szólt: 

—  De jó volna, ha valaki egyenest a szánkba dobálná a meggyet. Fölébredt a másik, és 

azt mondta: 

—  Még jobb volna, ha a meggy magától potyogna a szánkba. Fölébredt a harmadik, és 

megszólalt: 

—  Hogy nem restelltek, testvérek, ennyit beszélni! 

Lett népi trufák 2 

 

 

Megkérdi egyszer a báró a bérestől: 

—  Milyen lesz majd az élet a túlvilágon? 

—  Szakasztott olyan, mint ezen — válaszolta a béres. — Méltóságod e világon semmit 

nem csinál, és ott sem fog dolgozni, de a béresek nagy munkában lesznek: méltóságod 

ül majd egy üstben, én meg hordom alá a tüzelőt. 

 

 

Faludy /Villon 

  

 

RABLÓBALLADA A VÖRÖS COQUILLARD-RÓL 

I. 

A vén kalappal ferdén homlokában, 

amíg övében sandán ült a tőr, 

és két jó lábán kissé ingadozva 

(a rum tette ezt s az átkozott likőr) 

ez volt Pierre, a vörös Coquillard, 

ki orránál vezetett minden zsarut, 

s mert mindenütt ott volt és nem volt sehol: 

a törvény miatta már rég nem aludt. 

II. 

Még egy ringyót sem tudott sírni látni: 

magával vitte, ha horgászni ment, 
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s csak a templom előtt hagyta magára, 

hogy imádkozzék egyedül odabent. 

A szegényektől nem vett el egy fityinget, 

vadászni csak a gazdagokra járt: 

s ha valaki ezt nem hiszi el, mondjátok: 

Pierre volt ez, a vörös Coquillard. 

III. 

És mikor ő lett a rablóvezérünk 

és pofája sebhellyel volt tele: 

akkor mindig tudtuk, hogy miből élünk, 

és senkinek sem lett üres a zsebe, 

akkor egyszerre miénk lett a város, 

s velünk táncolt egész éjjel a bár, 

de amikor a zsaruk megjelentek: 

csak volt Pierre, a vörös Coquillard. 

IV. 

A hasunkat kaláccsal puhítottuk, 

s a pálinkában sohsem volt hiány, 

s azt híreszteltük: a széles világon 

nincsen hozzája hasonló zsivány. 

De a hóhérnak ez már rég nem tetszett, 

csak ült a varjak közt s azt mondta: rája vár, 

és önmagát hozzá vendégül hítta 

akkor Pierre, a vörös Coquillard. 

V. 

S a bitót nézte, mely alatt várt a féreg, 

s övét, melyben már rég nem ült a tőr, 

szemébe akkor majdhogy egy könny tévedt 

(a rum tette ezt s az átkozott likőr) 

és nyakát szépen a kötélbe dugta, 

hiszen a hóhér is csak proletár, 

s mikor kettétört a nyakcsigolyája: 

csak volt Pierre, a vörös Coquillard. 

 

Rablóballada   fenséges lirai megnyilatkozás  a Vörös Coquillard-ról mesélő , s nem Villon 

valamelyik balladájára vezethető vissza , hanem életrajzának egyik kevésbé ismert homályos , 

szakaszára, mikor is a számkivetett   költő  jó útra tért     és elmerült az alvilágban. Villon 
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ugyanis 1455 nyarán önvédelemből megölt egy rá támadó papot, ezután menekülni 

kényszerült, és egy időre a Dijon városában működő „kagylós' bandához, a „coquilard"-ok 

csapatához csatlakozott, legalábbis számontartott barátai ennek az útonálló bandának voltak 

tagjai. A jó tanítás balladája (Ballade de bonne doctrine) ennek a rablásra, fosztogatásra 

berendezkedő bandának az életmódját örökíti mg: „Rabolj, lopj, fosztogass - hiába. / A sok 

préda mind mire megy? / Bizony, csak borra meg leányra!" . Faludy Vörös Coquillard-ja 

ennek az „útonálló életnek” a rekvizitumaiból építkezik, nála a vers  a társadalmi 

igazságszolgáltatás eszköze , osztályharcos lira (aktualizálva repked az idők tavaszában ,    

hisz  a    proletarizálva van a történet  a feudális  kereten túl )  amelyben mindig csak a 

gazdagokat fosztja ki a rabló banda és igy társadalmi banditává változnak a szereplök akik  

sohasem a csórókat, ágról szakadtakat, szegényeket, a  munkásokat,  a meghurcoltakat 

fosszák ki,  hanem az  uralkodók ,hatalmasok, gazdagok, támadásaik célpontjaik    az 

uralkodó osztályok    tagjai .A társadalmi banditák    elitéltetése és felakasztatása ezért  

szomorú végzet, mintsem „ népmesei „ méltó büntetése az uralkodó osztályok „ igazság 

szolgáltatásásnak „. A „vörös coquillard" alakja  ha nem nélkülöz is néhány utalást  a villoni 

világra , hiszen  ihlető háttere eme mozgalmi poétizmusnak , mégis  Faludy önálló 

teremtménye, amely az átköltésekben megjelenő „vagabund" és „zsivány" „társadalmi bandita 

„ ontólogiai lényegét     mondja el számunkra oly kedvesen , elvtársiasan ,a  sajnálatos   

végzet ellenére…  

 

Tolsztoj: 

Farkas és a kutya 

 

A sovány farkas kerülgette a falut, s találkozott a kövér kutyával. Kérdi a kutyától a 

farkas: 

- Mondd, te kutya, honnan szerzed te az ételt? - Az emberek adják - 

felelte a kutya. 

- Bizonyosan fáradságos munkával szolgálod meg az emberek- Nem, nem fáradságos a 

mi szolgálatunk - felelte a kutya. - A mi dolgunk éjszakánként őrizni az udvart. 

- És csak azért etetnek ilyen jól? - kérdezte a farkas. - Hiszen akkor magam is azonnal 

vállalnám ezt a szolgálatot, mert hát nekünk, farkasoknak, nehéz megszerezni az 

ennivalónkat. - Akkor gyere velem! - biztatta a kutya. - Neked is ad majd enned a 

gazdám. 

Örvendett a farkas, elment a kutyával, hogy szolgáljon az embereknek. Már-már be is 

lépett a kapun, mikor észreveszi, hogy a kutyának a nya~Cán ki van a szőr kopva. 

Mondja neki: 

- Hát ez mitől van itt a nyakadon, te kutya? - Hát csak úgy - felelte a 

házőrző. 

- No de mondd meg, mitől! 
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- Hát csak úgy, a lánctól. Mert hát nappal láncra kötnek, s a lánc egy kicsit kikoptatta a 

szőrt a nyakamon. 

- Akkor hát áldjon meg az isten, kutya! - szólt a farkas. - Nem megyek én az emberek 

közé. Ne legyek én olyan kövér, mint te, soha, de maradjak szabad! 

 

 

Majakovszkij  

 

 Mese, piroskáról és a  farkasról 
 

Hol volt, hol nem volt egy kadet,  

kit csöpp piros satyak fedett. 

  

Esküszöm, hogy ez az egyetlen, 

Hol piros volt a kadeten. 

 ~. 

Hol forradalom vert szelet, 

 ott sipkában járt a kadet. 

 

S lubickolt minden pereputtya, 

 a papuska s a nagypapuska. 

 

S egyszer vihar jött, 

 s a kadet piros sipkája odalett. 

 

A feketén maradt kadetnek 

 vörös farkasok nekiestek. 

 

S nincs  benne semmi kétség  hogy mit ettek : 

mandzsettástúl  a kis kadetet. 

 

Ha politizálsz Tánya , Petyka 
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Gondolj mindig a kis katedra.  

 

 

Peter Schumann és a Bread and Pupet Theatre (Kenyér és 

Bábszinház)  motivumai alapján  

 

A Fehér Ló mészárosa 

 
 
 

 
Elsö kép : 

 

Ez a Fehér Ló mészárosának története. Az élet , a forradalom mészárosának  
türténete. De nemcsak az övé. 

 

 A mészáros erős . Teleszkópja van, hogy messziről szemlélhesse az életet. 
 ` 

Vajon mit lát a messzeségből a Fehér Ló mészárosa? 

Hat finom hölgyet egy hó-házban. Hat szép hölgyet, akik a vizen át eveznek. 
Hat szép hölgyet és egy lovat. A Ló is fehér, mint a hó, és olyan nagy, mint az élet. 

A hat finom hölgy a Csodás Szerelem. A Ló az Élet. A Szerelem megöleli az 
Életet. Az Élet vad és jó. 

De vigyázat! 

Ez a Fehér Ló mészárosának története! A Fehér Ló mészárosa nincs egyedül! 
Minden mészáros útnak indult, hogy megkeresse a fehér lovat! Szüntelenül csak rá 
gondolnak, nagyon messze utaznak. Rátalálnak a Fehér Lóra a szerelmével. Meglesik 

öket, gúnyt űznek belölük, és bezárják őket. 
De a ló kitör, és elfut messze, messze, messze! 

Akkor a mészárosok eleresztik a kutyáikat, valamennyi kutyájukat! És a kutyák 

futnak, futnak, futnak a ló után! És ugatnak, és ugatnak, és ugatnak! És elkapják a 
lovat. Ó! A mészárosok felkapják taglóikat, és mennek a sebesült ló felé. 

És felemelik bunkóikat. És letaglózzák a lovat. 

És az életet legyőzték, és a ló halott. Minden bölcs ember tudja ezt jól! És a 
bölcs emberek zokognak és sirnak, mert a ló halott! 

A Remény egy angyal. A Remény táncol még akkor is, ha az élet legyözetett, és 

a ló halott. 
Igen, az angyal táncol, és a tánc végén az angyal felpattan a halott ló hátára. 

És az angyal felkiált: „Gyia!" 

És a Fehér Ló felkel, és az Élet nem gyözetett le, és a ló nem 
halott! S az Öröm galoppozva vágtat át a mezökön ! 
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A Fehér Ló az élet szimbóluma ,a szabadságé,a fény és nap jele, a férfi ifjúságát 

lendületét nemző erejét reprezentálja.A Fehér Ló szép  ,sőt felmagasztosult. Ezért 
fogta őt Apollón napszekerébe.A Fehér Ló mészárosában  a  Fehér Ló nem lovaglásra 
szánt szolga lény,önállóan üget a maga útján. Az elöadás jó himje ,a madarak hü 

barátja, a nő új társa. A végén a messzeségbe viszi a nagy hölgyet  aki kiragadta öt a 
halálból. 

 

1977 augusztusában a Domestic Resurrection Circus verziójában a ló szerepét az 

Egyszarvú töltötte be. Naplementekor bukkan fel a tisztáson. Mint a Lóra, a 

mészárosok az Egyszarvúra is ráeresztik a kutyájukat, mielött még a nagy hölgy 
odaérkezne holdszekerén a tisztásra, hogy kézmozdulatával feltámassza. A Lóra vagy 
Egyszarvúra vadászat, halálra szánása s a ragaszkodás, melyet egy nő érez iránta, A 
hőlgy Egyszarvúval című legendából ered. Az Egyszarvú az ókorban kitalált mesebeli 

állat, a tisztaság szimbóluma. Felidézi a félénkséget, igazságosságot és szüzességet. 

De homloka közepébe plántált egyetlen szarvával, mint szexuális jellel az Egyszarvú 
lett a termékenység szimbóluma is. 

(Az alkotók a darab elkészítésénél támaszkodtak a XV.-XVI. században készült 
Hölgy Egyszarvúval című faliszőnyeg-sorozatra.) 

Mint három faliszőnyegen, az előadásban is az Egyszarvút egy emberkéz 

állította kör alakú karámban látjuk vadászok lándzsáival átdöfve, s egy fiatal lány 
gyöngéden az ölében tartja az állat fejét. A vermont-i szabad ég alatt bemutatott 
verzióban a háttér egy fenyőerdő és egy füves tisztás. A faliszőnyegeken a háttér 

ezer virággal teli. 
A Kenyér és Báb Színház előadásában a mészáros legalább annyira lókupec, 

illetve ügynök is, fekete nemezkalapban, aktatáskával, amennyire hóhér,a hatalom 

jelképe  aki leüti a lovakat, szarvasokat és az Egyszarvút. A Kenyér és Báb Szinház 
színpadán, mint egyes elszászi és Fekete-erdei legendákban, a mészáros magába 
olvasztja az emberevök fogalmát is. A színházban az állatok megölésével ugyanezt 

képviseli. A legendákban hosszú, fehér, vérrel borított kötényben ábrázolják, ragyogó 
mosollyal, mely megrémlti a gyerekeket. Ez a mitológia azon a tényen alapszik, hogy 
nyers húst vagdal és árul. 

 

,Hajnócy Péter   

 

A HANGYA éS A TüCSöK 
 

A novemberi szél a zörgö faágakról éppen az utolsó fonnyadt-száradt 

leveleket tépte le, amikor az erdbszélen találkozott a tücsök és .a hangya. A 

hangya kicsit kopott, naftalinszagú, de panofixbéleses télikabátot viselt - 

júliusban vette leszálitott áron a Bizományi Áruhazban, akár a vizhatlan  

sibakancsát-, a tücsök viszont láthatóan  didergett vékony és béleletlen 

vászondzsekijében. A tücsök zsebre dugott kézzel álldogált, mert kesztyüje sem 

volt. 
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Jó napot, tücsök szomszéd-mondta a hangya. -Ahogy elnézem, nem izzad 

bele a kabátjába... Bizony, hideg van, hangya szomszéd - válaszolt vacogva a 

tücsök. - Ez a szél az ember csontját is átjárja... 

A hangya megigazgatta bőrkesztyüs kezével a sálat a nyakán. 

- A feleségem kötötte - mondta. - Ügyes asszony: nézi a televiziót és közben 

mindig köt vagy horgol valamit. Maga, úgy tudom, nötlen és albérletben lakik... 

- Hát igen - bólogatott a tücsök-, tudja, én mindig csak hegedülgetek, másra 

nemigen marad idő... 

Cigarettásdobozt kapart e1ő a zsebébbl, és odakinálta a hangyának. 

- Köszönöm - rázta a fejét a hangya. - Több mint három hónapja,  leszoktam a 

dohányzásról. Nemcsak haszontalan, az egészségre  káros szenvedely ez, de 

pénzbe is kerül. Egy doboz cigaretta árából megreggelizhet vagy 

megvacsorázhat a magamfajta kétkezi munkás. -Megköszörülte a torkát.-Úgy 

tervezzük a feleségemmel, hogy jövöre nagyobbra cseréljük a lakást. Központi 

futés, telefon, közvetlen földalatti járat a szemétdombhoz... 

A tücsök cigarettára gyújtott. 

- Aki nyáron hegedül, mig mások megfogják a munka véget, hogy vigyék 

valamirre az életben......-A hangya megcsóválta  a fejét.-Talán azt gondolta, 

kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az évben nem is lesz tél? 

-Egy hét múlva elutazom- mondta a tücsök-, csak úgy május felé jövok 

haza... 

- Elutazik? - csóválta a fejét a hangya. - Valami rokoni meghivas, kedves 

szomszéd? 

- Nem jarok én vendégségbe - mondta a tücsök -, csak hegedülgetek otthon, 

gyakorlok... _ 

- E1árulná, hová utazik? - mosolygott rá a hangya. - Párizsba - 

mondta a tücsök 

- Párizsba? 

A hangya kerekre tágult szemmel a tücsökre meredt. 

- Tréfal, kedves szomszéd? - kérdezte kissé emelt hangon. -Miböl telne 

magának arra, hogy Párizsban töltse a telet? 

- Meghivtak... a Conservatoire... - mondta a tücsok - Hangversenyeken 

hegedülők... 

A hangya a földre szögezte a szemét, hallgatott egy darabig, aztan kérlelő 

hangon megszólitotta a tücsköt: 

- Tekintettel a régi ismeretségre... elintézne egy számomra  egyfontos ügyet? 

- Kérem, nagyon szivesen... - biztatta a tücsök - csak mondja, szomszed úr... 
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- Arra kérném - mondta a hangya-, hogy Párizsban keresse fel La Fontaine 

urat, és mondja meg neki, hogy nyalja ki a seggem. 

 

NEIL GAIMAN - BABAHÚS 

 

Pár évvel ezelőtt az összes állat eltűnt. 

Egyik reggel fölkeltünk és már nem voltak sehol. Még üzenetet sem hagytak hátra, sem 

búcsúlevelet. Sosem jöttünk rá, hova mentek. 

Hiányoztak. 

Néhányan azt gondolták, hogy vége a világnak, de nem így történt. Egyszerűen csak állatok 

nem voltak többé. Se macska, se nyúl, se kutya, vagy bálna, sem hal a tengerben, vagy madár 

az égen. 

Egyedül maradtunk. 

Nem tudtuk, mit csináljunk. 

Egy darabig céltalanul kóvályogtunk, aztán valaki rájött, hogy csak azért, mert nincs több 

állat, még nem kell megváltoztatni az életünket, nem kell lemondanunk megszokott 

étrendünkről, sem a biológiai és kémiai kísérletekről. 

Végtére is, babák még voltak. 

A csecsemők nem tudnak beszélni, szinte mozgásképtelenek. Nem racionális, gondolkodó 

lények. 

Babákat gyártottunk és fölhasználtuk őket. 

Puha, tápláló húsukat ettük, lenyúztuk a bőrüket, és abba öltöztünk. A baba bőre lágy és 

kényelmes. 

Kísérleteztünk velük.  

Kipeckeltük a szemüket, olajokat, sampont csöpögtettünk bele. 

Fölvágtuk, fölboncoltuk, megégettük, földaraboltuk őket, elektródákat ültettünk az agyukba. 

Permeteztünk rájuk, lefagyasztottuk és besugároztuk a csecsemőket. 

Belélegezték a füstöt, ereikben kísérleti gyógyszereink csordogáltak, amíg meg nem állt a 

szívük, vagy a tüdejük felmondta a szolgálatot. 

Nehéz dolog volt, persze, de szükség volt rá. 

Ezt senki sem tagadhatta. 

Most, hogy az állatok elmentek, mi mást tehettünk volna? 

Voltak, akik tiltakoztak, persze, de hát ilyenek mindig akadnak. 

Minden visszatért a régi kerékvágásba. 

Amíg… 

Tegnap az összes baba eltűnt. 

Nem tudjuk, hova lettek, még csak nem is láttuk távozni őket. 

Nem tudom, mihez kezdünk nélkülük. 

De találunk megoldást. Az emberek okosak. Ebben különbözünk az állatoktól és a 

csecsemőktől. 

Valamit majdcsak kitalálunk. 
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Lázár Ervin  Vérengző Alfréd 

 

A híres nevezetes Habocco- (mondd: habokkó) dinasztia igen jelentős alakja Első, 
vagyis Vérengző Alfréd. Ezerháromszáztizenhárom tizenharmadik hó 
tizenharmadikán, pénteken született Csarnikotban. Születése után egy perccel már 
látszott, hogy csodagyerek, mert nem oázva sírt, ahogy a magunkfajta közönséges, 
hanem így, hogy hoé-hoé-hoé! Jó ideig nem is hagyta abba. Etették, csak hoézott; 
itatták, még jobban hoézott; prüntyögtek neki, szirénázva hoézott; ringatták, tutulva 
hoézott. 

Talán hóért sír – vélte egy bölcs tudornok, s máris kengyelfutók szerteszét, havak 
felé, jegek felé, ki a Csomolungmára, ki a Bucsecsre, ki a Kilimandzsáróra, ki az 
Északi-, ki a Déli-sarkra. Hozták a havat. Na, több se kellett, mint egy elromlott 
gőzmasina: hoé, hoé, hoé! 

Hiszen ez a csodaherceg nem hóért sír! Hóhért kiabál! Na gyerünk csak, álljon elő a 
hóhér. Előállt. Pallossal, csuklyában, ahogy illik. Feketén, vörösen. És láss csodát, a 
gyerek elvigyorodott, most láthatta, aki odanézett, hogy foggal született, mint a 
táltosok, két hegyes szemfog ágaskodott rózsaszín ínyében, brrr, az ördög táltosa, s 
mivel, ugye, beszélni még nem tudott, csak intett kinyújtott tenyérrel, és a legokosabb 
tudornokra mutatott. Nyissz, a hóhér lefejezte a legokosabb tudornokot. A gyerek 
visított örömében. 

18 

És attól kezdve így ment ez mindennap. Jött a hóhér: nyissz egy fej. És amikor 
megkoronázták a hoéherceget, és király lett belőle Első, vagyis Vérengző Alfréd 
néven, akkor kezdődött ám az igazi hejehuja. Nyissz és nyassz, kipp és kopp, hullottak 
a fejek. Udvaroncok, főkatonák, palotai lóti-futi népség, sorra került mindenki, még 
saját apjának és anyjának sem kegyelmezett a rémséges Alfréd, aki – mint mondtam 
– a Habocco családból származott. 

 

 

 

 
 

És képzelheted, mi volt, amikor eljött a nagy nap. Ketten maradtak a palotában. 
Vérengző Alfréd és a hóhér. Mi az, hogy nincs több?! Gyerünk ki az országba, elő a 
köznéppel, üsd le a fejüket – üvöltött a király. Na de a köznépnek – a te őseidnek, 
meg az enyémeknek – sokkal több esze volt annál, 19mint azt a Habocco családbeli 
Első vagy más néven Vérengző Alfréd képzelte. A köznép elbújt. Fába, füvekbe, 
nádszálakba. Az én ősapám például egy akácfában álldogált, a fa gyökerei szívogatták 
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neki a táplálékot, a lombja meg meséket suttogott neki, hogy el ne unja magát 
odabenn. Azt is hallottam, hogy a te ősapád egy tölgyben lelt menedéket, egy 
üknagynénéd smaragdzöld füvekbe bújt, s az ősanyád meg, képzeld, egyenesen a 
napba rejtezett. Onnan lesett ki a sugárkévék mögül, mi történik idelent. Azt láthatta, 
hogy a hóhér dúlva-fúlva jár házról házra, faluról falura, hujjog és vijjog, nagyon nem 
tetszik neki, hogy senkit sem talál. 

Mit tehetett egyebet, dolgavégezetlen hazaindult. De a szemében nagy elhatározás: 
van még valaki lefejezhető! Vérengző Alfréd meg nézi őt az őrtoronyból. Szemében 
nagy elhatározás: van még valaki lefejezhető! Pallost ragad Alfréd, úgy várja a hóhért. 
Pallossal közeleg Alfréd felé a hóhér. A várudvaron találkoznak. Egyszerre emelik, 
egyszerre sújtanak. Egyszerre hullanak a fejek, egyszerre dől a két test. Gurul a hóhér 
feje, gurul Vérengző Alfrédé. Mennyei zene. Mi meg előjövünk a fákból, füvekből, 
muzsikáló vizekből, sugarakból meg madárcsicsergésből. Tesszük a dolgunkat. 

De rejtekhelyeinket nem felejtjük el. 
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