Szabó István
Hiteltelen hitelek


India, bár jó messze van, onnan e kis történet,
Abban bízom, hogy ebből a válságot megértétek.

Egyszer egy ember jelent meg a faluban, majmokat veszek, mondta nyomban.
Darabjáért tíz dollárt ígért cserébe, nosza a falusiak rohantak az erdőbe.

Fogták a majmot hálóval és kötéllel, az idegen meg fizetett, ahogy ígérte.
Mindenki örült, kivéve a sok majmot, akiknek a száma rendesen megfogyott.

Ahogy fogyott a majom, úgy lett egyre nehezebb megfogása,
A parasztok abbahagyták, de az árat emelték húsz dollárra.

Ismét ellepték az erdőt, lelkesen fogták a majmokat, 
Az ember meg mosolyogva fizette a dollárokat.

Mikor már nagyon kevés lett a majom, huszonöt dollárra emelték az árat,
A parasztok megint ellepték az erdőt, és fogtak még jó néhányat.

Kevés lett a majom, és fogása egyre nehezebb, a sok ember az erdőben veszekedett.
Ekkor szólt a vevő, ötvenet adok egyért, de most elutazom, és emberem fizet mindenért.

Ravasz ember volt a vevő helyettese, falugyűlésen a sok parasztot jól beetette.
Addig csűrte-csavarta a szót, míg meghülyítette a sok tahót.

Nézzétek a ketrecekben ezt a sok majmot, mit főnököm vett tőletek,
Eladom nektek harmincötért, és ha megjön, ad érte nektek ötvenet. 

A sok ostoba pénzért tette mindenét, hogy megvegye a majmokat,
Az ember zsebre tette, és az éjszaka folyamán búcsút intett a falunak.

A falusiak soha többé nem látták a díszes barátokat, 
És egy idő után szélnek eresztették a megvásárolt majmokat. 

A sok majom ellepte az erdőt, többen voltak, mint valaha, 
És egy nap, a sok legatyásodott parasztot a faluból elzavarta.

Azóta is a parasztok pénzén megvett majmok lakják a parasztok faluját,
A parasztok meg az erdőben lakják a szemét majmok odúját. 

Hogy mi a tanulság? Azt vonja le ki-ki a maga bölcsességére vagy kárára,
Egy a lényeg! Idegent és majmot senki se engedjen a házába. 
Csak az a baj, hogy mi már beengedtük, mert amit egykor mondtak, azt elhittük!
Elhittük nekik, aztán kiderült, hogy hazudtak, hazudnak, és hazudni fognak!

Nyakunkba ültettek idegen bankokat, és elveszik most az utolsó gatyánkat.
Belerokkanunk a rengeteg adósságba, csórók maradunk, akárki meglássa.  

És az általunk fizetett majmok, már ajtónkon dörömbölve üvöltik a harácsot. Elveszünk tőled mindent! Házat, pénzt, nyugdíjat, szabadságot! 

Beköltöznek házadba, elviszik mindened, te meg majd az utcán tengeted életed.
Nem elég már nekik a pénzed, házad, gatyád, most eladósítják a hazád.   

Erre volt elég az elmúlt húsz esztendő, tönkre tettek mindent, mily rettentő!
Bezzeg ők és csatlósaik jól élnek, vígadnak, csak a kisemberek jajgatnak.

Hogy mi ebből a tanulság? Azt hiszem világos. 
Ha megfogtad a majmokat, ne engedd el őket, bármit is ígérnek.



