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Halló, komám, te vagy-e? Hogy 
hogy vagyok? Nem dicsekedek, 
hitvány hideg van, pedig még 
csak nóvember, akkora a cúg, 
hogy fejedet viszi le, s a füleid 
kettéállnak tőle, az orrodtól nem 
látsz, olyan köd van, hejj, s a he-
gyek mán havasok. A csempe-
kályha, mire kelsz fel, jól ki van 
hülve, a fát mán korán reggel fel 
kell vágni, s a tüzet rakni meg. 
Tudom, tudom, Keresztúron se 
sokkal jobb. S ha még ez nem 
volna elég, kell menjek dógozni. 
Nem voltam én soha dög, s nem 
es vóna azzal semmi baj, hogy az 
igát húzom minden álló nap azét 
a hitvány fizetését, dógozom 
úgy, te, hogy szakadok meg, met 
ami kicsi idő van a nyugdíjig, az 
már valahogy eltelik. Hanem ez-
zel a kuvikvírussal, no ezzel az-
tán, hallod-e, komám, mindenki 
megbolondult. 

Egész nap egyebet se hallok, 
így kuvik, úgy a kuvik, s hogy 
krepálnak meg az emberek. 

Én nem tudom, de itt a faluba 
a hirit még nem hallottam, ejsze 
csak Szemiklóson van, városi ví-
rus kell legyen. De hogy meg van 
zavarodva a világ, az biztos.

Hogy mitö, ótasd-e bé maga-
dot? Há ide figyelj!

A mocsok, rabló parlamente-
rek ülnek benn Bukurestbe, s 
nem csinálnak semmit, csak a 
szemüket meregetik, s a száju-
kat járassák, s ülnek a jó meleg 
blokkokba, nem kell vágják a fát 
a harmatos hidegbe, mint mü, 
hogy a rossznyavaja álljon bele 
egytől egyig az egészbe. 

S nem sül le a pofájukról a 
bőr csóré karral, izomingbe fé-
nyékepeződni, s veteszkedni, 

Az úgy volt, hallod-e, hogy jöt-
tek az összeesküvés-elmélete-
sek, s aszonták, hogy a vírus 
nem es lehet a természetből, 
s hogy a kínaiak engedték ki, 
vagy szabadult el tőlük. Na, szó-
val mi ez, ha nem paranoia? Én 
láttam egy filmet, az ilyen labo-
ratóriumokból nemhogy a ví-
rust nem engedik ki, de még az 
embert sem. Ha egyszer bémen-
tek, akkor ott öregednek meg, 
van egy temetőjük is, mert még 
akkor sem jöhetnek ki. Hiába 
mind kérelmezik, hogy né, ked-
ves főnökség, tegnap 13.18-kor 

elhunytam, kérném hamvaimat 
a kinti fengsuj temetőbe elhe-
lyezni, hogy legalább akkor lát-
hassam a rokonaimat, a válasz 
nem, ott rend van és fegyelem. 
A vírus a vuháni piacról terjedt 
el, mert megették a denevéreket 
azok a büdös kínaiak, azok már 
csak ilyenek, mindenféle geze-
mizéket lenyelnek anélkül, hogy 
megmosnák a kezüket, s titok-
ban még a maszkjukat is leve-
szik. Ha nem a denevérekről, 
akkor a koalákról vagy a vérma-
rótokról terjedt át az emberre, 
ez bizonyítva van. 

Ide figyelj, barátocskám, nekem 
ne gyere olyan összeesküvés-el-
méletesekkel, mint a CIA és FBI 
és Trump és Biden, ők csak azért 
mondják, hogy a kínai laboratóri-
umból szökött ki a vírus, mert ne-
kik ez az érdekük, hallod-e! Min-
denki tudja, hogy Amerikának 
nem tetszik, hogy Kína megelőzi 
őket, s ezért találnak ki minden-
félét. Pedig Kína egy nagy állam, 
kár, hogy kínaiak lakják, akik 
mindenféle vérmarótokat meg-
esznek, s előtte kezet sem mosnak. 

Szóval kuss, kicsiapámé, mert 
jól szájba csaplak!

a város peremére építettünk
kavicsokból köröket
hogy aztán mikor mindketten
a kijelölt helyünkre találunk
megnézzük, elég hosszú-e
egy madár szárnyfesztávolsága 
ahhoz, hogy egyszerre 
foghassuk a tollait
mielőtt elrepül

a nap bábokat vetít a mezőre
nem tudjuk eldönteni
meddig tart még a búzakalász 
s honnan kezdődik az ég
a hőhullámok ritmusa 
a csontjainkat ingatja
kemény vázunk marionett

aki kitalálta a nyári napokat
az időt abban méri, hogy
hányadik vajas kenyér/nap

nem számít hányan vagyunk,
hagyjuk, hogy egyikünk
egymáshoz öltse az ujjainkat
így nem veszíthetjük el egymást
szürkületkor el kell bújni
egy helyen remegünk

hogy melyik a vagányabb legény, 
amikor a sziringát a nővér szúrja 
beléjük. De azt nem a karjikba 
szúrja, légy nyúgodt affelől, meg 
van csinálva, színház az egész, 
komám, ne törödj, met ezek fél-
tik a tyúkszaros életüköt. 

Hogy mondod, me nem hallak 
rendesen, hogy ótasd-e bé maga-
dot?

Hallod-e, hogy jártam én es. 
Met én ezt az ótást nem akartam, 
az asszonynak es megmondtam, 
ha bé találja adatni, kikőtözöm a 
csűrbe, met én vele többet együtt 
nem hálok, s a gyermek es ott Ko-
lozsváron meg ne próbálja, met a 
lábát a kapun bejül nem teszi. 

Ki tudja, mi van benne, ko-
mám, még azt es hallottam, te-
lefondefektor. 

De nem vót, mit csináljak, a fő-
nök addig-addig, hogy reakény-
szerített. Aszongya egy szép nap, 
ótasd bé magad, ha nem, hónap 
ide nekem hiába es jössz, ki vagy 
rúgva. 

Na mondom, jól vagyunk jár-
va, mint a juhok, hallod-e, az 
esztenán, a fülönköt épp ki nem 
szúrják, s nem pecsételik belé, 
hogy ótva. 

A gyermek a számítógépen 
béprogramírozott, s aztán eresz-
szed fel Szemiklósra, s bé az ótó-
központba.

Ott az előtérbe két faintos pe-
cánka alig várta, hogy megjöj-
jek, még a nevemet es tudták fej-
ből, hejj. Mondom magamnak, 
nálunk mégescsak jobb, mint a 
parlamentereknél fenn Buku-

restbe, mert azok hiába vetkez-
tek le majóra, debelák, csemer 
surgyelán cácák szúrták beléjük 
a sziringát. 

Elkérték a buletint, valagá-
szódtak cseppet, hogy van-e 
valami bajom, s kitöltötték a 
papírt, s azzal mehettem es 
bé egy másik szobába, s mire 
észbe kaptam, már a sziringa 
bennem vót. Jöttem vóna el, 
mert az asszonynak a piacról 
savanyúságnak valót meg kel-
lett venni, s ha már itt vagyok 
Szemiklóson, a Kauflandba es 
bésirülök, hogy cseppet tátsam 
a szám, s valami jó finom mics-
cset egyek meg.

De erre elém ugrik a doktor, s 
aszondja, hohó, üljek le, s várjak 
negyedórát. Mondom, métt, te, 
há’ nem elég, hogy a sziringát 
belém szúrtátok, s a telefonde-
fektáló már bizsereg a hóna-
jamba, s mindjárt megcsengetni 
se tudok senkit, még várjak es? 
Há’ mire, te, azt a napszentüle-
tit neki?!

De nem volt kivel beszélni, az 
ajtót bécsukta, a kulcson egyet 
fordított, s azzal bésirült az iro-
dába.

Aztán ahogy ott figyelőztem, 
megjelent még három vénasz-
szony, azok es haza akartak 
menni, de nem lehetett. S végi-
re egy cinka es jött. Na, az ejsze 
nem idevalósi vót, met a maszka 
a homlokáig fel vót húzva, s dör-
zsölgette a kezeit a szesszel, hogy 
valami rossznyavalyát el ne kap-
jon. Az idő letelt, a doktor kibút 
az irodából, megkérdezte, vala-
mi probléma van-e. Nem szólt 
senki semmit.

De a cinka nem bírta megáll-
ni, s elkezdte a litániát mondani, 
hogy ő így s úgy, milyen rosszul 
vót a múltkor, s micsináljon, ha 
megin ez lesz. Ne törődj, aszond-
ja a doktor, vegyél bé egy aszpi-
rint, s a dunnába bé, s reggelre el 
van felejtve. 

Hát így csináltam én es. S lá-
tod-e, komám, még a bagaracok 
nem vittek el, csak az a telefon-
defektor ne vóna, megcsengetni 
azétt nem tudtalak, s kellett te a 
sok pénzt kőccsed, de ne búsulj 
semmit se, legalább fel vagy vi-
lágosulva.
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