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Fehér Imola

DIALÓGUSOK

#légyfontosmagadnak

Jó reggelt! Miben segíthetek? Á, igazából csak körülnéznék. Izé. Virá-
got szeretnék venni. Igen, kérem, akkor jó helyen jár. Tudniillik ez egy 
virágüzlet. És kinek szeretne virágot venni? Valami különleges alka-
lom? Hátha segíthetek dönteni. Nem, nem, csak úgy. Megnézem, mi 
akad, és ha mégsem tudok dűlőre jutni, szólok.

Hm, szépek. Szálra is árulják vagy csak csokorban? Szálra is, értem. 
Hát nem is tudom. Szép, szép. Cserepes? Á, azok ott a sarokban. Nem, 
nincs árhoz kötve, csak tetszenie kell. Az ott a sarokban érdekes. Ja, 
hogy mű? Nem jöttem volna rá ebből a távolságból. Nem-nem, nem 
szeretném közelebbről megnézni, hagyja csak ott. Ezek itt? Ja, hogy 
kis koszorúk. Jaj, nem kérem, ott még nem tartunk. Hm. Valamit csak 
találok. Ó, hát a pulton is akad pár. Aranyosak. Sőt. Nézzem csak 
meg közelebbről! Ez itt egész csinos. Picit szúr, de… Igen-igen, tu-
dom, az a kaktuszok dolga. Ezt kérném. Csomagoljam, vagy tegyem 
díszdobozba? Igen, kérem, felettébb jó ötlet. Csomagolja. Esetleg kis 
kártyácskát hozzá egy jókívánsággal vagy egy rövid üzenettel? Miért 
is ne? Jöhet. Remek. Így megfelel? Tökéletes! Mit írjak rá? Szeretet-
tel. És kinek lesz, ha szabad kérdezzem? Nekem.

#eznemháromkívánság

Mondja, kérem. Mit szeretne? Boldog lenni. Ennyi? Rendben. Végül 
is érthető. És hogy szeretné ezt elérni? Elérni? Úgy érti, mint aki ki-
nyújtja a kezét, és példának okáért levesz egy lekvárt a polcról? S ha 
nem érem el, veszek egy sámlit, rámászok, és majd úgy? Ugyan, kérem, 
ne beszéljen zagyvaságokat. Milyen hasonlat ez? Nem vagyunk a kö-
zértben. Tételezzük fel, ön itt van, a boldogság meg ott. Itt ön való-
színűleg boldogtalan, azért kívánkozik odaátra. Nem értem, miért 
kellene nekem most szomorúnak lenni? Alapvető emberi tulajdonság, 
hogy mindig azt akarjuk, ami nincs, ami a másé. Tehát ön most szo-
morú. Értem. Ön az általánosból vont le egy következtetést az egye-
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dire. Nem, kérem, csak magára néztem. Rám? Igen, kérem, önre. És 
mit látott? Önt. És milyennek látott? Hogyhogy milyennek? Hát nem 
néztem. De látott? Csak nem �gyelt. Figyeltem, csak nem önre. Mire 
�gyelt? Eszembe jutott, hogy nem vittem ma el a gyerekeket az uszo-
dába. Értem. És most emiatt aggódik. Nem, kérem, jól van ez így. Már 
amúgy is tudnak úszni. Hm. Akkor miért gondolta, hogy boldogtalan 
vagyok? Feltételeztem. Az emberek nagy többsége az. Ha leszűkítjük, 
aki rám szorul, az már félig feladta, önnek mi a baja? Semmi. Csak erre 
sétáltam. Vagyis önnek semmi baja? Elvileg nincs. Bár kicsit köhögök, 
de elmúlik. Mégis, mikor megkérdeztem, mit óhajt, azt mondta, bol-
dog lenni. Persze. A boldogság múló állapot; mindig feltételekhez köt-
jük. Én szeretnék, persze csak ha lehet, örökre boldog lenni. Szóval ez 
a kívánsága? Igen. Megfontolta? Igen! Rendben. Teljesítem. Most pe-
dig kérem, dobjon vissza a vízbe, ma nincs három kívánság. Azt csak 
ünnepnapokkor teljesítjük. Akciós ajánlatunk.

Üdvözlettel, 
Az AranyhalSzövetkezet

#pasirendel

Jó napot! Ügyfélszolgálat. Miben állhatok a rendelkezésére? Jó napot! 
Érdeklődni szeretnék. A honlapon az áll, hogy személyre szabott igé-
nyeinket is kielégítik. Ez minden termékükre érvényes? Igen, kérem, 
szinte minden feltüntetett darabunk személyre szabható. Mi érdekelné 
pontosan? Látom, nagyon jó ajánlataik vannak a héten. Pasit szeretnék 
rendelni. Igen. Most kifejezetten jó ajánlataink vannak. Tél végi leára-
zás. Van ahol 50 százalékos kedvezményt is kaphat, ha igénybe veszi 
a kuponunkat! Kupont? És azt hogyan? Kérem, mi sem egyszerűbb. 
Feliratkozik, kitölti az adatait, és kap egy törzsvásárlói kártyát. Az 
első vásárlásakor felhasználhatja a kódot, amit e-mailben leküldünk. 
Ennyi az egész. Körülnéztem az ajánlataik között, és egyik sem felel 
meg igazán. Értem. Érthető. Ezek a tavalyról megmaradt, kifutó da-
rabok. Esetleg várhat a tavaszi kollekcióra. Láttam a felhozatalt, csak 
ajánlani tudom. Modern, szalonképes pasik. És milyen árkategóriában 
mozognak? Hát kérem, mivel monopolhelyzetben vagyunk, és eléggé 
felkapott a piac, megugrottak az árak. Akkor most rendelnék, személyre 
szabottan, átalakítva kicsit. Ha érti, mire gondolok. Persze, rendkívül 
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jó személyi edzőkkel, plasztikai sebészekkel és pszichológusokkal dol-
gozunk együtt. Minden megoldható. Esetleg kinézett egy árucikket, ami 
közel áll az elképzeléseihez? Igen, pillanat és mondom. B2JóPasil78. 
Remek. Üzleti politikánknak megfelelően kérem, írásban pontosítsa 
kéréseit és módosítunk, ahol lehet. Addig is, tegye kosárba a kívánt 
pasit, hogy lássa a rendszer, hogy az már foglalt. Ha szerencséje van, 
potom pénzért megkapja. Úgy lesz. Garancia van rá? Sajnáljuk, olyas-
mit nem vállalunk. Megérti, ugye? Meg. Nem gond. Küldtem is 
mailt, várom a visszajelzést. Egy héten belül szállítjuk, ha megfelel. 

Mail alert:
A kosárban maradt a rendelése. 
Szeretné?!?

# aulait

Istenem! Látta? Megint kifutott a tej. Pedig csak mellette kellett volna 
állni pár percig és �gyelni. Persze. Jobb dolgom sincs, mikor amúgy is 
laktózérzékeny vagyok. A szagát se bírom. Ó, hát ennyit se bízhatok 
magára. Miért nem �gyelt oda? Fontos pötyögnivalója akadt az inter-
neten? Igenigen, annak néztem utána, mennyi idő alatt fő fel a tej. És 
dűlőre jutott? Mire egy megbízható forrást találtam, ki is futott. Szó-
val maga a forrásban levő tejet otthagyta egy biztos forrásért, ami rá-
adásul virtuális. Nem is valós. Hol él maga, kérem? Városon. De le-
gyünk őszinték. A hirdetésben nem ez állt. Engem nem azért �zet, 
hogy nézzem a tejét. Megkértem csupán. Nem értem magát. Rosszul 
van tőle, mégis ezzel foglalkozik. Micsoda világ ez! Az egészen más. 
Kifutott. Ennyi. Van másik. Ez újratermelődik egy-kettő. Nem a világ 
végéig futott amúgy se. De kérem, nekem most dolgom van. Neki kell 
kezdjek annak, amiért elvileg �zet. Lemértem mindent, legközelebb 
jövök a tervekkel, és ha megfelel, neki is foghatunk. Remek! Meglátja, 
mennyivel egyszerűbb lesz az élete ezzel a pasztörizáló masinával. 
Nem kell a tej mellett ácsorogni s nézni, kifut-e vagy bent marad. De 
azért ezzel is lesz munka bőven! Ugyan! Mindössze egy 15 másodper-
ces folyamat. Kettőt pislog, és kész. Pikk-pakk! 

Korunk, 2019/1.
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