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35.
(A bocskaivarrógép)

Egyszer volt, hol nem volt, avvót, hogy a ma-
gyarok istene eccőcsak kapott egy pipec var-

rógépöt, hogy készíccsen valami áncúgot az életvitel-
szerűen, sőt visszaesőként fázó magyarokra odalenn. 
Nízegette, bürrögtette a kitörő örömibe, de elállít-
hatta a küs programozását, mer höccent eggyet a Sin-
ger, s onnantó nem varrt mást, csak bocskait. De ám 
zsinórdíszes gombulóval, kézi paszomántval, s dup-
lakükköst, kettő-, sőt háromkunkorost, ahogy mán 
Árpád apánk es hordotta vót a gimnázijomban a Kor-
mányzó Őfőméltósága látogatásakor. No, ezt a sza-
bólegénységöt ügön élveszte a magyarok istene, el es 
kezdte angró készitteni a bocskaikot. Azok meg mi-
háncs kipöndörűtek a keze alul, lepilinkésztek a smo-
gorva székesfőmegyére, Buda-Pestre. Csak gyöttek 
és gyöttek, ollan vót, mint eggy öszvehangolt táma-
dás a forint ellen, de nem. Ellembe egy ficke hétvége 
alatt minden hajléktalannak komplett bocskaija lött, 
kócsagforgós sapkával, díszcipővel. Mer vót egy dísz-
cipő-mékörje es az úrnak, báli- és hótaposó-kivitel-
be. De ám illetéktelennek coki vót, hétsző megbánta, 
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mint Kocsis Máté uram, kinek kezibe, amint szalat-
tába megragadta, a díszes posztó condra lött, s va-
rangyéros pernye. Na, mán ez es sok vót, de nem vót 
elég. Mer az öszves bocskai zsebibe bé vót dugval egy 
mindent járó bankkártyácska, azzal löhetött a hely-
színi bírságot füzetni, de nem vót rea szükség, mer a 
Kempinskybe kosztot-kvártélt korlát nékül vehetett 
rajta a hajléktalan, epp lakosztályt nem, mer az Úr se 
vót ment a diszkriminációtul. Addig-addig, hogy vé-
gül a katolikus egyházná köllött eljárni, izenjen má a 
Mennyei Atyának, legyen küssé szolidáris a magya-
rokval! Nem köll annyi bocskai, hatástanulmány híj-
ján csak öszvepocsékulják az elkövetők. Arrú nem es 
beszélve, ha ezek gazdagodni kezdenek, itt sose lesz 
rend a büdös életbe, mán bocsánat a szociális beszéd-
ér! Na, akkó eccőcsak helyre zökkent az Úr varró-
gépje, onnantul angyaltolldzsekit varrt Kamerunnak, 
visszaállt az élet a rendes kerékvágásába. Aki esztán a 
bocskaihó hajléktalan szatyrot viselt, azt öszvefog-
dosták, a bankkártyácskákot bévonták adategyezte-
tési célval, amin az életvitelszerű visszaesők annyit se 
csodálkoztak, hogy hökk vagy nebasszáj, aki nem hi-
szi, járjon duplakükkös bocskaiba, amíg meg nem hal. 
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