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 A nevem Vigóta.
Befenyő Vigóta.

Pöfe 
vagyok és 

nagyfogú, 
de ev a könyv 

nem rólam fól, 
hanem 

a faládomról.
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Ő av apukám, 
a Befenyő Pifta 

báfi.

Apukám fereti 
a kolbáft, de nem 

fereti av anyut…

Még jó, hogy! 
Látták má’ a Margitot? 

Olyan, mint egy bálna. 
Csak az a különbség, hogy 

a bálnának nincsen kopoltyúja, 
mer’ emlős, a Margitnak 
meg nincsen emlője, 

mer’ bálna…

Anyu! 
Av apu…

Anyu nem 
az apu…
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Na, ő av anyukám,
a Margit…

 
Margit, 
kérdevhetek 

valamit?

Tudtam… Szóval, 
amikor két 

ember szereti 
egymást…

Mint te meg 
av apu? Nem…

Hogy fületik 
a gyerek?
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Ev a büdöf báfi 
itt pedig 

a nagypapám…

Múltkor 
annyira ideges vótam, 

hogy véletlenül 
a WC mellé ültem, 

aztán fölment bennem 
a pumpa…

Pityu, szólj 
rá apádra!

Szerintem 
a te apád…

A pofám 
lefakad… Vége
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UTAZÁS 

A VILÁG KÖRÜL

Ki ne ábrándozott volna már napsütötte délelőttökön arról, 
hogy egyszer végre ő nyeri meg a fődíjat, nem pedig a Holacsekné 

a fszt. 1.-ből vagy a II. emelet 6.-ból, és akkor ő is útra kelhet 
a nagyvilágban, s szabadon, mint a madár, eljuthat akár oda is, 
ahol még a madár se jár, és mindenhonnan küld a Holacseknének 

képeslapot…? Nos, ilyesmiken törte a fejét Besenyőné Bényei Margit, 
mielőtt kinyitotta a borítékot, amelyben arról értesítették, 

hogy megütötte a főnyereményt!
Persze mindez még azelőtt történt, hogy eleredt volna az eső…
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Képzeld, Pityu, beküldtem 
egy nyereményjátékra az 

egy mázsa kolbászcsücsködet, 
és nyertünk egy világ 

körüli utat!

Normális, Margit??? 
Te beküldted a’ én egy mázsa 

kolbászcsücskömet, ami a’ enyém 
volt??? Margit! Ezzel elérted 

a fejvételi ponthatárt!

Tudod te, 
hogy mennyire fáj az, 
    amikor a vesztedbe 
   rohanok??? Vagy amikor 
egy világ omlik össze benned? 
Vagy amikor leesik az állad?    
    Vagy mire akarsz  

       kilyukadni?

De 
majd én 
megütöm veled a fő -
  nyereményt… Először 
előveszem a hátulütőmet, 
     aztán a sarkadra 
             állok!!!
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Elcsavarom 

a fejedet! Aztán 
leveszlek a lábadról, 
és szíven ütlek! Vagy 
inkább tegyek rád egy 

mély benyomást? 
Eszem a húsodat…

Margit, 
akarsz 

te nagy súllyal 
esni a latba?

Mer’ szívesen 
átdoblak 

a palánkon…

Fölhúzzam a’ orrodat, mindenbe beleüssem, 
vagy egymás után a kettőt? Neem… Inkább addig ütlek 

a vassal, amíg meleg, aztán meglágyítom a szívedet! 
Nem kellemes, mikor a’ embernek vajból van a szíve... 

De legalább lesz mit a tejbe aprítani! Vagy itassam 
       veled a’ egereket? Emlékszel, amikor egy 

vállrándítással elintéztelek???

Vagy 
inkább

  rosszba’ törjem 
a fejedet?
Minden esetre
kalapács alá

kerülsz…
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Margit, akarsz egy cipőbe’ 
járni? Vagy jobban szeretnél 
rosszban sántikálni? Nagyon 
fáj ám, amikor szorít a’ idő!

Vagy inkább húzzam ki 
a lábad alól a talajt? Utána 
meg piacra doblak… Höhőj! 
Egyes szám eső személy…
Csak nehogy fejen találd 

a szöget!

Maaargit! 
Én lenyeletem veled 

a békát!
Aztán meg összeszorítom 

a fogadat, és lesütöm 
a szemedet…

És közben egy kicsikét 
megülöm a gyomrodat…

De utána fejet hajtok!
Tulajdonképpen 

legszívesebben kiönteném 
a szívedet…

Vagy lerúgatnám véled 
    a csillagokat…

Akarod, hogy 
a szőnyeg alá seperjelek, Margit?

Mer’ egyszer mindenképpen 
tőrbe csallak… Aztán vérig 

sértelek, és kilehelem a lelkedet!
A két végeden égetem a gyertyát!
Esetleg üssem veled agyon a’ időt?

És jobb, ha tudod, hogy van 
nálam egy emberöltő…

Vagy 
inkább

  rosszba’ törjem 
a fejedet?
Minden esetre
kalapács alá

kerülsz…
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Vége

Margit, akarsz megin’ tűkön ülni?
Vagy űzzek sportot belőled? Használjalak 

ugródeszkának? Vagy inkább a nehezedre essek? 
És mi van, ha földobom a talpadat? 

Mindezek előtt persze 
nyakon csíplek…

A fogadhoz 
verem a garast! 
Vagy lukat beszélek a hasadba, 
aztán ráhúzódok a beleidre…
Ne rángasd azt a korlátot, Margit, 
mer’ Elvis a’ operaház fantomja, 
aki tördeli a kezedet! Hol tartottunk, 
mielőtt megzavartál? Ja, persze! 
A homlokodra csapok… Vagy 
rágjam  a füledet? Kiköpjem 
a tüdődet? Esetleg fölkavarjam 
a gyomrodat? Mer’ az már biztos, 
hogy napirendre tűzlek, aztán 
jól kivesézlek… Mindenesetre 
vigyázz a nyelvedre, 
míg koptatom 
      a szádat!

Margit?

Maaargit…

Most tényleg 
rájöttem valamire! 
Tulajdonképpen 

te vagy a’ emberiség 
söpredéke…


