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Útfélen

Jól van, no, igen, örülünk, hogy 
maga az Oktondi székely marok-
távbeszélőt választotta! Ezért 
a gyártó (továbbiakban: MÜ) 
nem tojjuk essze magunkot, 
me ha nem vette volna meg ön, 
mint vásárló (továbbiakban: TE) 
megvette vóna másvalaki, s így 
örülhetsz, hogy nem te vagy az a 
hülye, amelyik valami más tele-
font vett vóna meg. De ha székely 
létedre valami idegen gyártmá-
nyú mocskot választottál vóna, 
akkor az megtudódott vóna, s 
akkor téged a zisten elhagyott!!! 

1. A gép kinézettye
Az Oktondi székely maroktáv-
beszélő jól néz ki! A difuzor a 
Szent magyar koronát ábrázol-
ja, a mikrofon a Lehel kürtyit, a 
hátlapon pedig a Palást mintája 
van rajta, ha nem pont úgy, ga-
rantáltan, egy az egybe, akkor az 
egészet MÜ leháncsuk rólla, meg 
van-e értve?!

2. A gép békapcsolása
A békapcsoló gombbal!

3. A gép kikapcsolása
A kikapcsoló gombbal, a békap-
csoló gombbal átellenbe!

Mán a békapcsolás is stressz-
levezető folyamat, sokat szen-
vedett népünknek, mert a pin 
kódot az ekránba szó szerint bé 
kell ütni!

Tipp:
Gyorstárcsázáshoz tőcsse fel 

valamelyik haragosa képit hát-
térnek, s jobb kujakjával mosson 
bé egyet neki, mielőtt felhívja az 
illető személyt.

4. Hívás kezdeményezése
Lehetcséges. De álljsza meg! Te 
mit mind akarsz hívogatni? Mit 
kell mind tudják, hogy neked 
milyen bajod van? Neked nem 
elég baj az, hogy te tudod, hogy 
milyen bajod van? Muszáj más es 
megtuggya, s terjessze? Ki aka-
rod röhögtetni magadot, hogy 
semmit se tudsz egyedül megol-
dani? Aztot akarod, hogy olyan 
bőcsnek tartsanak, hogy mán 
csak telefonon keresztül érintke-
zel az ismerősökkel? Vagy olyan 
gyáva vagy, hogy a véleményedet 
csak a telefon mögi bújva mered 
elmondani?

5. Hívás fogadása
Ugyanvalóst lehetséges. Ehhez a 
telefont fel kell venni! Nincs erre 
a funkcióra külön gomb, hanem 
csak felveszed, ha fel akarod ven-
ni a készüléket, s majd leteszed. 
Szószerint. S ha nem akarod, 
kinyomod. Szószerint. Tehát, ha 
hívnak, felveszed, de álljunksza 
meg, mit mind hívogatnak tége-
det? Mit kíváncsiskodnak, hogy 
te hol vagy, s mit csinálsz éppen? 
„Zavarlak-e?” – ezt akarták 

megtudni? Pedig tudják, hogy 
igen, csak nem mondjuk. Me 
nem kell megtuggyák még aztot 
es, s osztán sértőggyenek meg. 
Mert tudjuk, hogy a székelynek 
sohasincs annyi dolga, hogy 
mással ne tudjon foglalkozni. 
Idegen számokról béérkező hí-
vások fogadása egyesegyáltalán 
nem lehetséges! Az idegenek ne 
mind hívogassanak, vannak ne-
kik es saját ismerőseik, s beszél-
jenek velik!

6. Első bényomás
A békapcsolás s a pin kód béütése 
után láthassa, hogy az Oktondi 
székely-okos maroktávbeszélőn, 
a megszokottakkal ellentétbe az 
ekránon nincsenek IKONOK! 
Ez egy hun nemzeti, szittya-szé-
kely népi maroktávbeszélő, ezért 
nincsenek rajta ikonok! Még az 
kellene, hogy kezdjük el csókol-
gatni a telefont, ha akarunk tőle 
valamit. A székely kezet csókolni 
legfeljebb a pápának szokott, a 
protestánsok még neki se!

Az Oktondin nincsenek szá-
mok! Met nekünk ezek az 
ARAB számok nem kellenek! 
Még az heányzik, hogy nekünk 
ide bégyúródjanak! Mi anna-
kidején a töröknek se adtunk 
enni, inkább belétőtöttük a 
disznyót a saját beleibe, s azt 
ettük! Met ők aztot nem ették! 
MÜ számok nélkül es számon 
tartcsuk, hányadán állunk va-
lakivel. S melyen kifejező az 
anyanyelvünk: számon tart-
suk! Tudjuk, ha valaki nálunk 
valakit a szájára veszen, annak 
annyi, mintha párosodás idő-
szakában béállna a nyőstény 
medve elé.

Az Oktondin nincsenek betűk 
se! Met nekünk ezek a LATIN 
betűk se kellenek! Persze, ro-
vásírással lehet küldeni, a bics-
kának külön kialakított helye 
van a készüléken. Az írott üzene-
tet belékarcoljuk a képernyőbe, s 
leginkább úgy ér el a címzetthez, 
ha személyesen átaladjuk neki, 
mondván, hogy: „Me!”

Fénykép készítése nem lehet-
séges. Miért akarod megmutat-
ni mindenkinek, hogy melyen 
ügyes vagy, milyen fi nom pityó-
katokánt rittyentettél, mekko-
ra házat húztál fel? Azt akarod, 
hogy bőcsnek tartsanak, s sza-
porodjanak az irigyeid? Azt aka-
rod, hogy amikor elválsz, a vót 
feleséged feltörettesse a telefo-
nodot, s mindent elpereltessen 
tőled, mert megtalálta  benne a: 
„Fröcss Zitával Albenában” ké-
pet ? Ne gyűtsd meg a bajodot!

Az Oktondiban nincs GPS sem! 
Hova mind akarsz bógenyálni? 
Itthon nem jó? Nem elég neked 
oda elmenni, ahol tudod, hol 
vagy? Szégyent akarsz hozni a 
családodra, apádra, anyádra? 

Te! Hogy anyádék meg se merjék 
mondani, hogy hol vagy, mert 
szégyellik elmondani, hogy oda-
mentél, ahova még te se tudod, 
hogy hova, Te?! Hogy csúfságra 
jussanak? Mert képesek vótak 
elengedni a kölykiket idegenbe 
egy telefonnal!

Az Oktondin a „Van-e par-
kolóhely Csíkszeredában, a 
vasbót körül, a megyeháza 
megett” nevű appot akartuk 
feltőteni, évi 1 banis kőcsséggel, 
de rejajöttünk, hogy az emberek 
nem hajlandók fölöslegesen köl-
tekezni, inkább megnézik ők, 
magik. Na, hát ezért nincs ott 
soha parkolóhely!

7. A gép tisztítása
Nem szabad tisztítani! A szalon-
nazsír ápolja, a posztó fényesí-
ti, tehát: kézbe meg, zsebbe bé! 
Zsebből ki, kézbe meg, fülre fel, 
s ott es van zsír!

8. A gép feltőtése árammal
Az assó végin kilóg két szál 
drót, azt a prizába direkt bé, 
tőtő minek! Ezért a telefon elektro-
sokként is használható! Ha a 
medve kiüti a fődet a lábod alól, 
s a bőrödöt a hátodról leháncsa, 
akkor ne mind hívogasd a segít-
séget, hanem csinálj szkurtcsir-
kuitot a tőtő két drótjával, s bez-
gesd meg vele.

A gépre garancia NINCS! Ah-
hoz vóna eszed, ugye? Matatod, 
elrontod, s reánk fogod? Mü tud-
juk, hogy ez hogy mejen, TEEE-
EEEEE!!!!!

9. Jótanács a végire
A székelynek tulajdonképpen 
telefonra nincsen es szüksége. 
Ha mondani akar valakinek va-
lamit, aztot megkeresi, s meg-
mondja neki személyesen, s ha 
nem, akkor a kölyökkel izen. 
Ha pediglen keresik, de nincs 
otthon, vagy tudják, hogy hol 
van, s megkeresik, vagy nem 
tudják, hogy hol van, s akkor 
legalább NEM keresik! Mert a 
székely nem beszél úgyse sokat, 
s ha mondani es akar valamit, az 
úgyse telefontéma!

Ne vidd a kórt, az nem segít
Viszontlátni az őseid.
Olyan mindegy, hogy ott ki vár.
Ostorral vagy csókkal kinál.

Mi fénylik fel, vers vagy próza –
Halál úgyis elaprózza.
Se út, se sár, csak csillagok.
Ösvényeid elsiratod.

Nevesített a lét sokszor.
Szegecses is volt az ostor. 
Számtalan a kifogásom.
Sorsomat én magam ásom.

Szép szakadék, elismerem.
Velem Anyám s az Istenem.
Az igéket veszem-adom. 
Eltűnök egy vasárnapon.

                                        2019. szept. 9.

Az örökkévalóságnak nincs menetrendje
Maga a kockázat is óriási
Itt legalább jut élő mindenre
Nem kell a voltakat kiásni

Ijesztő oda is egyedül mennem
A kísértés értetlen susog
A párnám ma is hajnalozta fennen
Ha elbotlasz majd én feléd futok

Hiszek a párnában mert bújni kell
Úgy hazudja nem vagyok egyedül
A teremtésben alig van hitel
Süket s vak zenész nekem hegedül

Az alany állít

A tájba képzeltem magam egy percre.
Anyámat láttam fölcsapott karokkal.
Száraz jégverés dühöngött szanaszerte,
s az Ő imája súgta: Isten nagyot hall.

A hegy felé néztem óvatag, sajogva.
Iszonyú messze állt ott a kisgyerek,
kit morzsalék időre fogtam két karomba.
S ím, utána lépni szinte nem merek.

Goethe könyvére
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