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Egyre több ismerősöm válik 
megközelíthetetlenné a fokhagy-
maszag miatt. Azt mondják, év-
ezredes, bevált recept a vírusok 
ellen. De van még egy hatása a 
fokhagymának, amiről csak a 
legokosabb székely asszonyok 
tudnak: leszoktatja a férjeket az 
italozásról. 

Ezen világrengető felfedezés 
pedig a következőképpen tör-
tént. Marcsi már régóta mon-
dogatta a férjének, hogy „vagy 
a pálinka, vagy én!”, ám a férje 
e két, igencsak jó dolog közül 
sohasem tudott választani. Az 
asszonynak végül a faluvégi 

vénasszony azt mondta, hogy a 
fokhagyma mindenre es jó, pél-
dául az iszákosságra, próbálja 
csak ki. Az okos fehérnép pedig 
így tervezett:

– Az emberem mindenből az 
erőset szereti: pálinkából is, 
és fokhagymából is. Az el őbbit 
legalább ötven fokon, az utóbbit 
úgy, hogy sírjon tőle. Igen ám, 
de a kínai fokhagymából hiába 
rakok két fejet a muzsgyéba, fér-
jemnek meg sem kottyan. Erő-
sebb fokhagyma kell!

Ez még a vírus előtt, az án-
tivilágban történt, s a gondo-
latot tett követte. Beszerzett 

mindenféle fokhagymamagot, 
s kertecskéjében nevelgette. De 
nem történt semmi különös: a 
férj csak ette a különféle fajtá-
kat, még az orra sem cseppent 
meg. Hát egyszer csak az egyik 
francia fajta elfogyasztásánál 
az asszony látja, hogy a férje 
elveresedik, s fújtat nagyokat. 
Majd potyognak a könnyei, és 
elégedetten ezt mondja: „Na, ez 
igen!” – és sírva megeszik még 
vagy négy-öt cikket, mert töb-
bet nem bír lenyelni.

Bizony a férjet annyira földhöz 
vágta az a francia fokhagymács-
ka, hogy utána egy ideig nem is 

nyúlt a pálinkához. Aztán las-
sacskán a pálinkáról is leszo-
kott, mert milyen dolog lenne 
beismerni azt, hogy egy kicsi 
nyüvény erősebb, mint a székely 
ember. Már csak ezért is tovább 
ette a fokhagymát, ha beledöglik 
is. Ám nem döglött bele, mert 
inni már nem volt ereje.

Aztán jött ez a világjárvány, 
és elkezdődött a faluban a vita 
arról, hogy a pálinka öli-e job-
ban a vírust, vagy a pálinka. A 
férfi ak minden reggel, délben és 
este poharat ürítettek, hogy ví-
rustalanítsanak, de egyszer csak 
kiderült, hogy az egyik alapem-

ber elkapta a vírust és belehalt.
Onnantól Marcsi vette át a falu 

irányítását. Kitanította az asszo-
nyokat, hogy minden étkezéshez 
nagy adag muzsgyét adjanak 
ebből az új fajtából. Azóta olyan 
büdös és egészséges lett a falu 
férfi népe, vagy büdösül egészsé-
ges, hogy nemhogy az emberek, 
de a vírus sem tudta megköze-
líteni őket. Emellett lassan, de 
biztosan leszoktak a pálinkáról.

A tanulság ebből az, hogy az 
okos asszony férjének muzsgyét 
ad, ami távol tartja tőle az ivócim-
borákat is, a pálinkát is, a víruso-
kat is, és a magányos nőket is.
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Laca bizony fondorlatos,
minden körben ő a soros,
 
rakosgatja a szavakat,
aztán könnyű sikert arat.
 
Lehetne ő is hadvezér,
a keze sok helyre elér.
 
Laca úrfi  bizony okos,
számlája meg nem off soros;
 
hazafi  ő és hadvezér,
a keze bárhova elér.
 
Eszes ember ez a Laca,
amit csinál, az is fasza.
 
Hogyan teszi, hogyan játszik? 
Sokak szerint ez nem számít;
Laca mindenkit elámít.
 
Ha játszani kezd a Laca,
igen súlyos lesz a szava,
de máskor meg könnyű, mézes,
nem mondom, hogy nem veszélyes.
 
Laca okos, Laca ravasz,
ujjbegyénél ott a ravasz. 
 
Megyek is én, Laca játsszon,
mert a végén még ráfázom.

Szeder H. Réka

Laca királyfi A szavak lényegéről

Elvégre nem állatok vagyunk mi

A falu macskája

Részeim
Az egyik hobbija a bérmálás lehet:
ami nem létezik, azt vele megleled.
A másik meg parádézik önző módon, lobbistán,
de ha egyikük sem indul meg, az bizony jobb is tán.
Mert ha egyikünk sem indul meg, az nekünk talán jó,
de egyrészem és egyrészed kétségtelen találó.

Itt járt tegnap egy öregúr,
nem volt régi, de nem is új. 
Szavalt szót és mesélt mesét,
ingatta nagy busa fejét. 
Elregélte az életét,
hogy ő mennyi mindent megélt.
Felmászott ő hegytetőre,
völgy-mezőre, hetyke nőre.
Ő mindig csak adott, adott:
„Tiszta arany ez a marok!”
Igazi nagy cseriti men,
– Nem tehetted. – Pedig igen. 
Amit mondott, az mind igaz,
bár nekem nem, de neki az.

Átverjük magunkat mi, én mondom magamnak,
sosem tudok dönteni, menjek vagy maradjak.
Hekkelésmentes limbikus rendszer;
egyszer az, aztán mégiscsak ez kell.
Pár perc az egész, aztán illan is tova,
mennék én tovább, de változik a hova.
 
Szép ez a miliő, no meg csodás a dogma,
mindig az egyén miatt esik szét a horda,
és áldás nekünk ez a neocortex,
néha mégis annyira xenomorf ez.
 
Bár elvileg mégsem vagyunk mi állatok,
én nem lódítok és soha sem álltatok,
aztán én tudom, hogy ők meddig álltak ott.
De elvégre mégsem vagyunk mi állatok.

A zsindelyről lecsorog a napkonyak,
hajszálnyiak mifelénk a vén falak.
A párkányok között macskaszőr,
ha ételbe hullik, nem pöröl
senki sem,
senki sem.
 
Girhes úton csak egy macska kóborol,
ott van mindig, de ha néznéd, nincs sehol.
Mindenhonnét elvisz valamit;
minálunk itt annyit tud, amit
senki más, 
senki más.
 
Görnyedve járt a macska a mai nap,
az utolsó ház az este kimaradt.
A kis fáradt test az útra dőlt,
karma kopott, csontja meggyötört.
Senki sem,
senki sem
zavarta.
 
Fekete föld, fekete föld
zöld szemére,
árnya onnan a falakat
el ne érje.
Telik idő, bomlik a hús;
éjfekete,
kiszalad az árny belőle;
lelke vele.
 
Megpihennek az árnyak a vén falon,
árnyékra árny; összegy űlik egy halom.
Minden tettnek az árnyéka egybegy űl;
beszivárog, hogy emésszen legbelül.




