MARSALL

LÁSZLÓ

Ajánlások és parainézisek
Fekete turisztika - eligazítás
Nincs „mutassátok meg", és efféle nyájaskodás.
A többes szám második személy esetünkben törlendő.
Megmutatni valahány országoló turista-csoportnak a kínzóeszközök múzeumait,
a vallató cellákat, várbörtönök tárlóit.
Döbbenteni nézőket, fölidézni borzongást-borzasztást, pontosan tervezett fokozással orcájuk elé tárni-tenni - legyenek a szem-bogarak tágak és rettegésesek - a relikviák gondosan rendezett látványát.
Vezetni a csoportot, akár Vergilius, Dante Alighierit, a Gulag jó egynéhány, és
a hitleráj deportáló táborai zömén, randa-bugyrokon által, kiváltképp reggel és ebéd
után.
Az időpontot a fölvezetőkre bízni.
Hangszórók ügyelői szakadatlanul fújják a Csárdáskirálynő keringőit - vágás ad
libitum -, beleüvöltetni a kínzók félholt nyihogását, kínzottak ordítását, a káromkodásokat.
Semmi álldogálás útközben - rövidke ürítkezés itt-ott.
A szállás-helyeken vas-sodrony, párna és takaró nélkül.
Reggelire-ebédre: csalánleves és balánda, dohányozni tilos!
Elfekvéskor óránként visíttatni házi szirénát, szobánként pásztáz két reflektor.
Reggel, pontosan 05 h-kor indulnak a légkalapácsok - fal alatt.
A kedves alt-hangú hölgy szólal: „Kérem vendégeinket, akiket netán sokkos állapotban leledzeni vélnek, segítsék az érkezett mentőautókhoz!"
„Ma a kolimai aranybányák túlélőihez kalauzoljuk önöket. A további utazást
mellőzőktől-megtagadóktól vízum és bármely valuta elkoboztatik."
(A hazatérni szándékozók forduljanak mindenkor készséges nagykövetükhöz.)
Folyamodni a „Beatrice" és „Dante" utazási irodákhoz!
Elszállítás kényelmes rabomobilokban - ingyenesen.
Kiosztani az újabb turnus jelentkezőinek kód-lapjait.
Hegyek tölgy-rozsdás ősze, vagy zöld legelők látványa - meleg déli-szél hangulat
- csak rácsos ablakokon át.
ígérni jutalmakat, mellékelve a legkiválóbb tréfa-írók mellékletét.
Némi vidulás kell.
De savanyított uborka - meg patkány- és egérszag is.
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Kujon-bá dünnyögi
Tiszteld meg ibolyacsokorral matrac-porondon a kezdő tizenéves nymfákat, kibozontosodott Vénuszdombjukat hódolat illeti.
Fogadd ajándékul az alig félbehasított őszibarackot, vén buja kecske, mintha legszebb nagyanyád homlokát simogatnád.
N e feledd, ahol most kesze-kusza tigris-verejtékes parti bozótok áznak; ott majd
acatos peremű omlatag meddő-bányák: „belépni tilos" tabulával.
Jelenkor őket ügyeld dúvad-királyosan, a bugyijukban órabillegetőket, ringó
lófarukon felirat: piff: 500, paff: 1000, puff: 5000 USA dollár. Sejlik piramis a zakózsebben, a gatyádban lángoló útikaró.
Ha látod orruk gyökének bőre mögött a vadászó szalamandra szemét, adj nekik
szállást con sentimento d'affetto, óriási kiflit, lazacot, húsfélét; ha koppanás - egy - az
ajtógerezden, vadőr-strici érkezik nadrágszíján fenegetett bumeránggal.
Pénzed papírrepülő, s röpül mint a Luftwaffe kötelékben.
Ha van csipogód, csicsogtasd - meglehet bereccsen az ajtó, jönnek a vidám színekkel - kék-sárga-fehér-kifestett rabomobilos legények.
N e feledd a lefogások nagyját, noteszodba jegyezd a káromkodások javarészét.
Kísérd, kísérned kell a lekopott farizomlázasokat a rácsos tisztaszobáig.
Győzködd a Törzset: „fenébe a pénzem!" (hiszen valahol amúgyis loptad) ajánld: a zárka beton alapzatára te hordod a virágföídet zsákszám, magad ülteted a soksok szalvia-büdöske-petúnia palántát.
Hadd örüljenek, szóljanak megafonokból operettek csokorba szedett dalai.
Mindig akad legalább egy vigadozó boszorka - daloljon:
Majd ha női egy kardvirág,
felfakadó kecskeláb,
éccaka az ágyamba bú,
oda lesz a bánat a bú,
rám mászik a Morkolab.
Kihallgatásod után kérj kölcsön a törzszászlóstól ibolyacsokorra valót és fűzve
aranyszalagra akaszd az első sarki kicsike nyakába.

