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NÉPMŰVÉSZET 

László Péter Sándor : 

 

Talány a konyhaasztal viszkosvásznán 
 

 

Szürrealista Mese az elcicvarekesedett világunkról 

 

 

Tarzoszi Jó Pálnak a d.-i úton bizonyos látomása lőn’.. Jó Pálunk, Tarzoszi Szent, belé is vakult ideig… óráig… 

Sivatagi újabb út-vonalvállalása okán nyilván  ismét megrázó élménye kellene lenne néki  ,nyilván megadatna neki 

egy újabb d.-i út, s újabb de  vele 1000, 10 000 látomás. Azt látná, hogy  egy boldogtalan csetlő botló  Armageddon 

formálódna elő a sivatag porában. A buckák mögül lesne az a bizonyos éhes pusztai oroszlán, ám nagymacskaféle 

agyában és szemében nem méhek lakoznának, hanem düh és ádáz lendület. S vélök sárga szemében a kérdés: mikor 

falhatna be egy rongyolódott-megtévesztetett a tamariszkus bokor mögül előrontva. Közben vonulnak a csetlő-botlók 

köztük egy édesanya, fáradt, de sugárzóan ragyogó mosollyal mutatja fel megbogarasodott- de reménykedve pisolygó 

kisded gyermekét. Ez a látvány azóta megezerszeresedett, megtízszeresedett… Valóságos Armageddonná lett… A 

gránátalmát „hiszen ez a mesék Aranyalmája”  letépdesik, fügét héjától megfosztják, majd kitépik a fügefát, rá a 

gránátalmát és meggyújtják melegedni, mesélte nekem egy Vándor  odale’ messzi Délen. 

„Ne szomorkodjunk, ne gyötrődjünk, mert nem mi oltottuk beléjük ezt az armageddoni törekvést, azaz teóriát, 

elméleti csalfa illúziót, amely a megtévesztés függönye révén eltakarja a tudatukat…. Ahogy nem tehetünk a 

patagónokról, ha nem jutnak  elég sivatagi patagón-fülesnyúl zsákmányhoz sem, erről sem a mi lelkiismeretünk tehető 

felelőssé”. Mondta el a Déli Vándorúr nekem, miközben szedte ki koldustetűt kopott köpenyéből…királydinnyét 

hozzá sarújából… Ám sohasem vígasztaljuk magunkat dőreséggel, pl. teszem azt sohase’ (un)intelligenciát  

fedélzetükön hordó drónokkal. (Skandinávia, Velence, Budapest-Kispest Templom-tere, sőt Kárpátalja-Kertekalja). 

Hanem máshogy de talán kissé mégis hasonló módon. Úgy-úgy… Szóval! Megláttam valahol azt az „egypercest”. 

No, nem Örkény Pista egyperces volt. Nos, nem a klasszikus eset igaz. Ámde hasonló. Tömör, mint a gyémánt. Egy 

tyúkanyóhoz hasonló memóriájú bébiszitter nyitva felejtette óvatlanul a konyha Nagy Ablakát. Hatalmas 

konyhaablak volt, mint aminők a flamand enteriőr-festészetben oly gyakran felbukkannak. Huss, óvatlanul a Nagy 

Konyhaablakon (30”) berepült egy csészealj a konyhába, s mindezek láttán a fehér-fekete foltos cica,- nevezzük 

„Foltinak” munkacímen, felpattan a konyhaasztal viaszkos vásznára (ugrás közben 1,5 db azaz másfél miau);( 30” ) 

bal első praclijával  - óhajtozván mintegy a ’mája’ illuziója után-, emelgeti a cicavégtagot az UFO felé. Eközben két 

hátsó lábával s lazán feltekert farkincájával ügyesen támaszkodik az asztallaphoz. (10”). Eztán cicalelkével 

kultúrtörések hasadékain mintegy áthatolva „törleszkedik-forma” a lebegő objektumhoz (30”). Dorombol! (Az 

egyperces rendezőjének utasítása!). Az UFO „veszi” a dorombot, feleletképpen beszippanja az egész állatkát. Snitt. 

Egyben: sutty… (Ja a „snitt-közben” a jószág farkincája vége kilóg kissé, mert a fekete-tarka vég(!) nincsen teljesen 

„anihillálódva”. Azaz még kilóg kissé. Quasi. A jogvédők jogos tiltakozására a rejtélyes „dorziventrális” 

testtömegből picikét még fityeg s kilóg. Lassan vége a rémmesének: S most jő’ a valódi snitt. Vége. „Ez volt egyben 

a valódi „jószágvesztés”,- jajong a gazdasszony. Nyilván. S majd. Később. 

 

Megj.: Ezen egyperces (mondjuk filmecske) összeadva-kivonva egy perc. És ez az egyetlen perc ódát zeng 

mintegy az észbontón kacagtató, kacagtatva észbontó dolgainkról: Csacsi volt bíz’ a nörsz, nyitva feledte a Nagy 

Konyhaablakot,- s ha kóborló óriás-papagály vagy röpködő törpe repülő-ízészaurusz bejuthatott volna egy fanthasy-

ból? (ezt tedd pajtás kalickába!), buta volt a cica (pákosztosság, meg egyebek, gyarlón hiú cica-mica-vágyak), buta 

volt az UFO is eccö’ mer’ mit is sikerült  mindebből megállapítania, e csetlőn-botló, fenekedő, talán lerongyolódni 
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kész  földi civilizációnkból… Talán a d.-i úton történtek misztikumáról, netán végikfejletéről (!)  kaptak objektívabb 

képet? Talán  A Pálfordulások  „természetrajzát” ismerték meg? Kötve hinném… 

 

VÉGE 

 

 

~  ~  ~  ~  ~  ~ 


