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Eljött hát a nagy nap 

Péntek tizenhárom 

Együtt jött NAGYMAMA és 

a VÖCSÖK-három. 

 

Régi barátság ez 

Nem fakítja idő 

Ami bennünk nincs meg 

Az el is felejthető. 

 

Szerények is vagyunk 

Egyes-hármas párti 

A ketteseket nem szíveljük 

Láthatja azt bárki. 

 

Szeretünk mi enni 

Talán szerény szócska 

A zabálás a tényhez 

Közelebb állt volna. 

 

Inni is szeretünk  

Ez is szerény szócska 

A vedelés a tényhez 

Megint jobban szólna. 

 

Írjuk alá tehát 

E fontos okmányt bőszen 

Mert evéshez-iváshoz 

Kell az idő bőven. 

 

ÉLJEN A PASSNAVE !!! VAGY EZT NEM KELLETT VOLNA??? 



 

 

HAJÓKÖZI MEGÁLLAPODÁS 

 

 

 

  Mely létrejött a SÓLYOM-I. m/s /közismert nevén NAGYMAMI/ és a VÖCSÖK-III. m/s 

/közismerten a legszebb és leggyorsabb/ hajó között. 

 

 

  A megállapodásban benne foglaltatik, hogy a NAGYMAMI kellőképpen gondoskodik 

kedvenc unokájáról minden olyan esetben, amikor a sors akarata folytán közös estéket és 

éjszakákat töltenek el a labancok fővárosában. A gondoskodás kiterjed a legfinomabb 

vacsorákra és természetesen az utána elfogyasztott itókára is. /Csapi-fehér, legfeljebb 

buborékos szóda std./ ennek fejében az unoka minden létező és nem létező fórumon futtatja a 

NAGYMAMI-t, /ha kell, ha nem/ hogy meglévő öreg napjait Budapest és Bécs között minnél 

többször megtegye vízhűtők, olajhűtők, szivattyúk és kábelcserék nélkül.
(2)

 

 

 

 

A megállapodást létrehozók: 

 

 

  …………………………..    …………………………… 

          Horváth Imre       Radics János  

            főszervező               megfogalmazó 

Ratifikálók: 

 

 

  …………………………..    …………………………..

        Horváth Zoltán            Kövesdy József   

           Vöcsök-III.      Sólyom-I. 

 

 

Készült az Úr 1997.-ik esztendejének, hetedik havának Anett napján.  

 

  

         ………………………….. 

              Sólyom-I. Szóvivő
(3) 

               egyébként gépész 

 



 
 

 

 

 

Az archiváló megjegyzései:  

 

(1) A vers szerzője és születésének időpontja, helye nincs feltüntetve, így ez nem ismert. A 

VÖCSÖK III. ms, Érkező levelek és kimenő levelek 1993-2000 dossziéban a vers a Bp. 1997. 

07. 28. –án keltezett „4. sz. Üzemeltetési Utasítás” és az 1997. 07. 13.-án keltezett „Hajóközi 

Megállapodás” között helyezkedik el. A dosszié anyagai időrendben rendezettek, így a vers 

keletkezése jól megítélhetően1997. július 13-a és 28-a közé tehető. Nagy valószínűséggel a 

„Hajóközi Megállapodás” részét, csatolmányát képezi, ezt a vers szövege is alátámasztja. A 

két szöveget tartalmazó lapok össze is vannak fogatva tűzőkapoccsal. 



(2) A „megállapodás” sajnos nem akadályozhatta meg, hogy a SÓLYOM  I.-et még a 

„megállapodás” évében, 1997-ben kivonják a szolgálatból, majd –az eddig beszerzett adatok 

szerint- szétvágták. 

(3) A SÓLYOM-I. „szóvivőjénél” az eredeti szövegben egy olvashatatlan aláírás szerepel, 

gépírásos név nincs. A VÖCSÖK-III későbbi iratán (Bp, 2000. nov. 02.-án kelt jelentés) 

viszont fellelhető az itt láthatóval azonos aláírás, ami azonos Dobák István gépüzemvezető-

vel. 
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