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Salátatörvények
Kedves Enver sejk!
A magyarisztániaknak nem az számít, hogy ki honnan jött, hanem az, hogy ki mennyire él úgy,
ahogy ők élnek. Én is mindent megtettem, hogy beolvadjak az elképzeléseikbe: ugyanazokban
a ruhákban jártam, ugyanazokat a reklámújságokat olvastam, és ugyanannál az arabnál vagy
töröknél ebédeltem. De attól, ha valamiből pillanatnyi hasznom származott, még nem adtam
fel a hitemet.
Ahogy korábban írtam neked, a magyarisztániak körében az alkohol mértéktelen fogyasztása
nemzeti sport. A másik nemzeti sport a szerencsejáték. Mindkettőt az állam felügyeli. A hasznot
a politikusok és a csókosok zsebelik be. A látszólagos nyertesek néha hatalmas összeghez
jutnak, és többnyire boldogtalanok lesznek: korábban el sem tudtak képzelni ennyi pénzt, ami
most – a szó valódi értelmében – a nyakukba szakadt.
Kedves Enver sejk! Látod, már megint a pénzről beszélek, ami az önzés fő veszélyforrása, és az
Új Magyar Gyökérszótárban pé-vel kezdődik, zé-vel végződik, és közte ott van az ego, az „én”,
és ebből ered a törvény, mert hisz annak is ott van a közepén az „én”.
Magyarisztánban a rendeleteket gumiparagrafusoknak és a salátatörványeknek hívják.
Megtörtént esetet mondok el neked. Egy gyalogos öregasszonyt elütött egy gazdag ember
szőke barátnője a gyalogátkelőhelyen. Gond nem volt belőle, mert egy jó ügyvéd, nem kevés
pénzért, megoldotta az esetet. Mivel az idős hölgy szegény volt, még azt is rá lehetett fogni,
hogy szándékosan lépett le a járdáról, és csak azért akart átmenni a zebrán, hogy biztosítási
csalást kövessen el. Kiderült róla, hogy egyszer az unokáját is előállították, mert vadkenderszaga volt a kesztyűjének.
Az igazságszolgáltatást itt jogszolgáltatásnak hívják, vagy még erre se veszik a fáradtságot.
Magyarisztánban a halálos ítéletet már hallomásból sem ismerik. Megesik ugyan, hogy az
alvilág meggyilkoltat valakit, vagy a titkos társulatok teszik el láb alól azt, aki nincs az ínyükre,
de ez nem az a fajta törvény, ami mindenkire egyformán vonatkozik. Ez a kettős mérce másik
arca.
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