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HA REÁM HALLGATSZ, ÉN CSAK SZÓLTAM Muszka Sándor

Miklóssi Szabó István

Neked es még csak az hiányzik, 
az oltás, oltasd bé magad. Meg-
zavarodtál-e? Meg akarsz-e dö-
gölni? Nem oltás az, az ganyélé, 
te, abban van a vírus. Amelyik 
reggelre nem fúja meg magát, 
azt másnap viszik es a kórházba. 
S onnan, tudod ugye, még senki 
haza nem jött. Raknak bé ott egy 
fekete zsákba, mint a pityókát, a 
zibzárt huzzák össze, s ott kell 
étlen megdögöljél. Világszinten 
van ez, hallod-e, nekem ne es 
mondjon senki semmit. Többet 
híredet nem halljuk, csak a cin-
terembe, de még oda se enged-
nek münköt, hogy haddlám te 
vagy-e, vagy nem te vagy. 

Azzal kezdik, hogy amikor 
mész bé a korházba, a telefonyo-
dot elveszik, ha van rajta euró, 
ha nincs, hogy ne tudjál beszélni 
senkivel, fészbukkozni se tugy-
gyál. Tiszta csóréra levetkeztet-
nek, nehogy megszökjéll. Fel-
hánynak egy kemény vaságyra, 
hallod-e. Jő egy ilyen fehér kö-
penyes, azt se tudod, kiféle-mi-
féle, s mire észrevennéd, egy tű-
vel, egy olyannal, amilyenekkel 
a kutyákat óccsák, olyant ereszt 
egyet a valagadba, hogy úgy 
aluszol tőle, mint a bundasapka.

Aztán mire magadhoz szen-
tülsz, hallod-e, kezed-lábad le 
lesz kötve. S ez még semmi. Utá-
na reád tesznek egy maszkot, s 
gondolod-e, abban mi van? Ab-
ban van a vírus. De ez még nem 
elég, met a vírusban tudod-e, mi 
van? Abban egy csipp van. Hát 
mit gondolsz, miétt megy egyből 
a tüdődre, s nem, mondjuk, a lá-
badra vagy az agyadra? Onnan 
tudja, érted-e, hogy hova menjen, 
hogy aztot a csippel irányiccsák. 
Met ez a vírus szerinted milyen 

vírus? Ez nem a kinai denevér 
valagából van, hallod-e, azt én 
merem állítani. Ezt az a Billgejtsz 
csinálta, érted-e. Azétt, hogy az 
embereket, s utána münket es, 
öljenek meg. Met ezek a vizes 
fejüek aszongyák, hogy sok az 
ember. Nem tudom, hol mennyi, 
hallod-e, lehet ott Kinába sok, 
de nálunk minyá-minyá kétszáz 
lejétt se kapsz egy pityókaszedőt. 

S tudod-e, hogy van? A kórhá-
zak egymás között össze vannak 
beszélve. Mit tudom én, például 
a brassai a szentgyörgyivel, az 
udvarhelyi a csikival, s amikor 
jön nekik az esemes, akkor áll-
nak neki, s intézkednek. Dug-
nak le egy csövet a gigádon, s 
teszik reád az okszigént. 

S azt mit gondolsz te, métt csi-
nálják? Azétt, hogy dögöljél meg, 
ne félj, nem egyébétt. Azétt, met 
kell a vér. Me métt kell, azétt, 
met ott vannak ezek a plazmás 
tévék. Mit gondolsz te, abba mi-
lyen plazma van, kicsibarátom? 
Ha nem hiszel nekem, nézd meg. 
A tévét megfordítod, s van a há-
tán egy csomó lik, ugye. S a likak 
között van egy, amelyik semmire 
nem jó, met oda semmit bédugni 
nem lehet. Na, az tudod-e, métt 
van? Azétt, met ott nyomják bé a 
képernyőbe a vérplazmát szirin-
gával, érted-e. Mikor menyen a 
tévé, te a vért nem látod, met az 
a hátába van, de mikor kikapcso-
lod éjjel, s csak az a kicsi lámpa 
ég, az, mit gondolsz, métt veres? 
Na ugye. Azétt, met hátulról 
megvilágiccsa. 

Na, de ha te úgy gondolod, 
ótasd bé magad, ígyes-úgyes 
megdöglünk.

De ha reám hallgatsz, én csak 
szóltam.

A MEDVÉK ES ŐK
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Zelenka Brigitta

A régi erdő Hajolva földig
Milyen lehet az otthon-erdő,
rejt-e még regét a vadon,
s a patak zsongó imádságot
ringat-e párás hajnalon?

Ragyog-e aranyzöldet a fény
a tisztáson, ha kél a Nap,
s mámorba zengőn a régi nyár
árad-e még az ég alatt?

Most suhan némán a gondolat,
s egy búvópatak legbelül
elindul oda, hol hív a múlt,
s lelkem álommá szenderül.

Apám hallgat, csendbe simuló
némasága most oly közel,
halkan himbáló csillagéjet
égig lobbanó láng ölel.

Magot szórva, hajolva földig,

kerten, ha fényár végigömlik,

ott látom őt, lecsúszva vállán

kopott kendője, s aranysárgán

játszik az áldás ősz haján. 

Zümmög a csend, haján a fény,

a régi föld opál-szatén.

Mindegy, hogy honnan indulok,

a harangszó, ha átzuhog

őszömön, s akár ragyavert,

az út vége csak az a kert,

ott, ahol most is áll anyám,

harmat virágzik bánatán,

kopott kendője vallana,

vállán egy székely ballada.

Ne a villanydrótokot nézd, te bo-
lond, hanem azokot az repülőket, 
amik eregetik ki magikból a rákot.

A vírus es eppen olyan, mint 
az ember. Meg kellett teremteni 
neki a tápos talajt. S azon asztán 
eléldegél egy ideig, s akkor még 
az emberbe es bé tud kerülni. 
Ez a Bill Gécc csinálta, érted-e. 
Há’ kinek van annyi pénze annyi 
repülőre? Láttam a tévébe azo-
kot a képeket, hát teli volt mind-
egyik gép nagy bidonokkal, s 
azokban mind ilyen táposágy 
volt a vírusoknak. S osztáng ott 
vót az a sok számittógép, s ak-
kor ezektől egyszer csak kapott 
a kondenzcsík egy impolzost, s 
azzal meg es fertőzte az embert.

Ez a jó üzlet, hallod-e, ne-
kem ne es mongyad. A bolond 
es tuggya, hogy eccer felfedez-
ték a betegséget, s utána az 

ótást. Tiszta biznisz, az állam 
megveszi, s kész, nem kell oda 
licsitáció se, met úgy csinálsz, 
mintha alig tudnád legyártani, 
met aszondod kevés a kapaci-
tás, s akkor addig baszhatod fel 
az árat, amíg csak akarod. Há 
még jó, hogy nem szúratom bé 
magamba, megbolondultál-e? 
Nézd meg, a szomszéd gyer-
mekek es mán ki sem járnak a 
házból, azétt ülnek egész nap a 
számítógép előtt, met bé vannak 
csippelve. Hát másként hogy a 
kutyafaszába tudod mereszteni 
a szemedet egész nap arra a la-
pittóra, azt mond meg?

S te tudod-e, ki az a Bil Gécc? 
Nem es ember. Onnan tudod, 
hogy nem az, hogy ha reafogsz 
egy kamerát, elébb-utóbb béfor-
dul a szeme, s úgy pislog, mint a 
kégyó, érted-e? Maszkot es azétt 

rakattak, met úgy könnyebben 
el tudják dugni a pofájikot. Ők 
uralnak itt mindent, a primár s 
a milicia es csak senkik mellet-
tik. Na, s akkor most úgy dön-
töttek, hogy vagyunk itt elegen, 
s ideje, hogy nekik több hely 
maraggyon. Há métt ment fel a 
benzin s a fa ára es? Azétt ugye, 
hogy dögöljünk meg, azétt.

Baj van itt, kicsibarátom, nagy 
baj van. Mire észreveszed, med-
veszar lesz belőled. Há métt van-
nak azok es úgy elszaporodva? 
Azétt, érted-e, azétt, hogy te ne 
tuggy kimenni az erdőre, hogy ők 
nyuguttan vágják a fát, ameny-
nyit akarnak. Az es lehet, ilyen 
hogyesmongyákok ezek, s a med-
vék es ők. Ebben a mai csippes vi-
lágban akármi es akármi es lehet.

Jön, hogy az ember a belit ki-
hánnya.
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