Berta Erzsébet

– Vártalak és te vártál rám. Ütött az óra, itt vagyok. Olvasd el
nevemet, hieroglifajelekkel van felírva a homlokomra.
− Ó természet, ó természet, a karvaly megeszi a madarat, a füge
megeszi a szamarat!
− És a galandféreg felfalja az embert! De sírni késő. Előbb kellett
volna sírnod.
− Akkor hát a bárányt?
− Úgy bizony! Metéld le az báránnak az hátulsó combjárúl a húst
vékonyan és hosszán. Kétujjnyi szélessége légyen. Rontsd meg a bárd
fokával. Főzd meg a vérben, metéld belé a nyelvet, minekutánna
megaprítottad, akit annak előtte megfőztek. Mikor a nyelv felfövésben
vagyon, ronts estragont belé.
− Estragon?! Ó Vladimir! Ó jószagú tárkonyüröm!
− És mikor a nyelv megfőtt, metéld el darabokra. Chacun á son goût!
Son goût, ragú – úgy eszik az Rhenus vize mellett. Artemisia
dracularis és az bárán nyelve. Igen úri étek mind urak és fejedelmek
előtt! De neked az csak tárkonyos raguleves!
− Irgalom, ó Louis! Kegyelmezz árva fejemnek jó uram, Pasteur!
− Egyszerre csak jó uram! Előbb kellett volna sírnod. A koporsó
ismeri az utat. Tíz év. A szám a megtévesztésig hasonlít a kéz ujjainak
számára. Nem úgy találod? Kevés és sok.
− Nem, ó nem! Hisz fiatal vagyok, még csak tanulok – learning,
ucsítysza, ucsítcca, etűd, disznó! Vagyis, disz, disz disco! Disco,
diszkó királynő – vagyis király! Disco, királyom Pasteur!
− Pasztőrözöl itt nekem akár egy nyámnyila asszonyszemély, míg
kiakolbólintalak! Az eljárást egyébként először 1862. április 20-án
hajtották végre sikeresen.
− De akkor még csak a borral sikerült, meg a sörrel!
− Azt hiszed a bizalmaskodással sokra mégy? Tudod tán, azmint az
megveszett borokat helybenhozhatni? Miképpen oltalmazhatni, hogy
meg ne vesszenek és meg ne forduljanak? Ütött az óra és én itt
vagyok. A koporsó ismeri az utat ….
− Bármit, uram, bármit …
− Tíz év…
− Tudom, … a szám a megtévesztésig hasonlít a kéz ujjainak számára.

− Hah, hogy igyekszel! És … a kopasz gumiabroncs?
− Jól van. De már nem kopasz.
− Hogyan? Szóval már gúnyolódsz is, te, vakmerő szubsztancia?
Nem figyelsz a szavamra, pedig ma még delejes hatalmamban vagy.
Mert ládd, ketten vagyunk, és farkasszemet nézünk egymással … és
jól tudod, hogy összeszorított szám nem egy ízben megfújta már a
győzelmi harsonát. Tépd meg szépen a foglyot, vond le a bőrit. Mesd
ki az mellyébül s tagjaibúl az húst. Süsd meg serpenyőben magyar
módra, sárgán, citrommal. − Mutasd a cipőd, megmondom, ki vagy!
Mutasd a cipőd…!
− Puma Future Cat Low! Puma Espera Rainbow − topkategória!
− A Pumát levadászta a Gucci. Megszerezte a cég részvényeinek 62,1
százalékát, s a francia divatház ezzel legnagyobb részvényeseként
rendelkezhet a márka felett – írja az Index. Neked se megy már ez a
ketrecharc! Éledj, szerelmetes lángja tovatűnt napoknak, ébredj pőre
csontváz! Ütött az óra. Nem kell már sokáig várnod, megkapod a
magyarázatot.

