
Gödörőr
Fiatal pasi voltam, kellett a pénz. Mindennap bejártam eladósorba került
könyveimmel a nagyobb antikváriumokat, de az üzlet pangott. Így, jobb
dolgom nem lévén, el-
vállaltam egy gödörőri
állást a Keletitől enyhén
délnyugatra, a Rákóczi torkolatában. Akkoriban még reméltem, hogy meg-
oldódik a helyzetem. A gödör a hetes busz ideiglenes megállója mentén te-
rült el, lucskos tavaszon színültig teli kásás hólét olvasztó, langy
záporesővel. Őrhelyemen, az utcafront alatti nyolc szint mélységben elvé-
geztem a napi férfi-intimtornámat, majd a csapnál szépen fogat mostam.
Ott kellett ülnöm déltől nyolcig egy sárga sezlonon, akkor jött a váltás, az
a bulldogharapású nő, akinek nagyon tetszettem. Soha nem történt semmi,
senki nem akarta elrabolni a gödröt, én meg csak fáztam és unatkoztam
ott csíkos zoknijaimban.

Néhány hónap munkaviszony után az egóm kezdett kifejleszteni egy
gödörőridentitást, gödörőr vagyok, gödörőrnek szült engem az anyám. 
Én magam vagyok a gödör, mely süllyed, egyre süllyed.

Akkor kaptam egy jobb állást, de azóta tudom, hogy kell vigyázni a
büdös nagy semmire.

A nyúl és a medve
A nyuszi egyszer, még ugrifüles korában kitalálta, s aztán mindig azt tervezte,
meghívja egy cukrászdába Kovács Józsefet, hogy ott elüldögéljenek pár órát,
elpoharazgassanak sok kancsó málnaszörpöt, és kitárgyalják az élet vidám
és kevésbé vidám oldalait.

No de nyuszinak ahhoz sosem volt elég bátorsága, hogy meghívja egy
cukrászdába Kovács Józsefet, hogy ott elüldögéljenek pár órát, elpoharaz-
gassanak sok kancsó málnaszörpöt, és kitárgyalják az élet vidám és kevésbé
vidám oldalait.

Szidta is magát eleget nyuszi, amiért nincs annyi vér a pucájában,
hogy cukrászdába hívja Kovács József urat, hogy ott elpoharazgassanak pár
órát, és kitárgyalják a világeseményeket. A gyávaságán bukott el ez a téma.

Elmúltak az esztendők, nyuszi ágynak esett, és már lehetett tudni,
hogy annyi neki. Ekkor, mancsában egy csokor leveles sárgarépával, meglá-
togatta régi ismerőse, egy öreg medve.

Szintén ott álltak az ágy fejénél nyuszi barátai és üzletfelei.
Kérdezte a medve:
– Nyuszi, mi volt az életed vágya?
Mondta a nyuszi:
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– Szerettem volna egyszer meghívni Kovács Józsefet cukrászdába,
hogy ott ütköztessük a nézeteinket, de sosem volt bátorságom ehhez.

Mondta medve:
– Nyuszi, ez dőreség. Kovács a legjobb vadász a pagonyban. Ha

csővégre kap, azonnal keresztüllő, és te felbukfencezel.
Mondta a nyuszi:

– Tudom, de nekem úgy lett volna a legjobb.

Literatus cow
A legendák homályából bizonytalan kontúrokkal sejlik föl előttünk, hogy lé-
tezett valaha egy szokatlan külsejű lény, a literatus cow rendszertani néven
emlegetett kentaurféle szerzet, mely alul egy komplett tehénből, fölül egy
kortárs magyar íróból állott. Azóta se híre, se pora.

Ismeretanyagunkat az ellentmondásoktól sem mentes népi emléke-
zetből merítjük, így bizonytalanságunk indokolt.

Azt tartják, a főnök mindig boldog, ám esetünk a ritka kivétel. Önök
már biztos kitalálták, a magánélettel akadt egy kis probléma. Ami este föl-
épült, az reggelre romokban hevert. Ez ment számtalan éve. A tehenet
mindez hidegen hagyta. Ő élte világát, tőgye duzzadt az egészéges, magas
zsírtartalmú tejtől. Nem foglalkozott semmivel, fennhéjázva, riszálva balla-
gott, s farkával lustán csapdosta a pimaszul rárepülő húslegyeket.

Volt még egy gond az íróval, utált takarítani, a tehén pedig csak fo-
kozta káoszt a lakásban. Inkább egész délelőtt ágyban heverészett, és azon
töprengett, miből származik a gondolat. Az érzékelésből? Az észlelésből? Ta-
pasztalásból? Ha egyszer megértené, tudná ábrázolni is. Elemezte ezt az 
átláthatatlan játékrendet, az emberi létezést, mindeközben a tehén megfon-
toltan harapta, nyelte a füvet háromrétű gyomrába. Elkezdett kérődzni, jó-
kora, bűzös metánfelhőbe borította a baldachinos ágyat, de ebből nem
származott vita. Az állandó mosakodás, a zuhanyterror, gondolta a tehén. 
A jót értjük, a szépet nem mindig, vélte az író.

De azért tűrhetően elvoltak egymással.

Kovács Maugli
Kovács Maugli nem volt tisztában a társadalmi viselkedés normáival, nem
tudta, hova kell menni, kihez kell fordulni, mit kell mondani. Úgy nagy álta-
lánosságban mindent elrontott, ami elrontható. Jó reggelt helyett jó estével
köszönt, jó estét helyett jó reggelttel.  Cigiszünetben kávézott, kávészünetben
cigizett. Egyszer, amikor a főnöke véletlenül megdicsérte, ő előkapta hosszú-
kás, vékony lőcsét, és odalóbálta a tekintetes menedzser-igazgató úr orra alá.

Nem csoda hát, hogy egy verőfényes kora tavaszi reggelen néhány
markos legény jelent meg az albérleténél, megkapták a két karjánál fogva,
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és a színültig telt Állami Pöcegödörhöz vonszolták a kapálódzó K. M.-et. Azon
lendülettel bele is hajították.

A mélyből feltörő, bugyborékoló hangjából mindössze ennyit lehetett
kivenni: 

– Kapjátok be az összes f...!

Díszszemle
Mintha a tenger minden cseppjét egyenruhába bújtatva sorakoztatták volna
fel, úgy álltak seregeink a díszszemlén, melyet egy hajnali, verejtékes fog-
húzást követően az irreálisan feldagadt képű Plakát István dandártá-
bornok vezényelt.

Kihúzott derékkal, peckesen lépett el tisztelgő alantasai előtt,
közben pálcájával a csizmája szárát csapdosta. Mindenkinek csak a sze-
relem és a lustálkodás jár az eszében, meg hogy lerombolják a hasznos
tradíciókat. A hasznos tradíciókat pedig leginkább a szerelemmel és a
lustálkodással lehet lerombolni, gondolta a dandártábornok.

Hirtelen megtorpant egy újonc előtt, és annak rezzenetlenül
távolba meredő, sasegyenes pillantásába fúrta a szemét. A memória
jó és fontos képesség, értelme van tehát annak, hogy fejlesszük a me-
móriát. Nem lehet folyton a szőnyeg alá söpörni a csontvázakat, gon-
dolta. Most előbb a kisuvikszolt csizmák orrára, majd a hajszálra,
ráncra egyforma arcok végtelenbe húzódó sorára szegezte tekintetét,
hátha fölfedez egy makulányi foltot vagy egy tiszteletlen grimaszt.
Na, és van valami a halmazokkal is. Csak most nem jut eszembe, hogy
mi. Valamilyen halmazok..., gondolta. 

Elért a sor végére, az utolsó baka előtt megállt, sarkon fordult,
és elindult visszafele. Ekkor nagyon megfájdult a keze.

Félbemaradt városok
Ennek a városnak a félbemaradtsága kölcsönzi kaotikus jellegét. A sarkon le-
dózerolják azt a tetves bérkaszárnyát, darut állítanak föl, új alapot ásnak,
betonoznak, és nekifognak, hogy odaépítsenek egy másik, ugyanolyan tetves
bérkaszárnyát. Időközben az építési vállalkozó megunja, majd elfelejti az
egészet, s alvállalkozóival egyetemben a sötétség leple alatt továbbvonul. 

A döntéshozók kitalálták, hogy jólétet és kedvező körülményeket te-
remtenek a lakosságnak, hiszen ennél mi sem egyszerűbb. A tanácsülés azon-
ban jégeső miatt félbeszakadt, s a szép tervezgetés hamvába holt. 

A pékségekben rendre kevés a tüzelő, kenyérsütés közben elfogy a fa,
és a tészta a kemencében félig nyersen marad. 

Zs. I. 11 éves tanulót nagyobb és erősebb fiúk a bokájánál fogva kiló-
gatják a második emeleti osztályterem ablakán, Zs. I. ekkor marad félbe. 
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Egyéb területekre is érvényes ez a félbemaradottság. Vannak, akik el-
gondolkodnak, vagy beszélni kezdenek, de aztán nem látják értelmét az
egésznek, vagy csak egyszerűen elveszítik a fonalat, és gondolkodási folya-

matuk (beszédük) megszakad.
Egy félbemaradt léleknek is vannak világos pillanatai, amikor

érzékeli önnön torzó mivoltát, s ezen kesereg valameddig, aztán visz-
szahanyatlik tulajdon szürke mocsarába.

Itt, basszus, nincsenek elkészült festmények, zeneművek, szobrok
vagy versek, színielőadások, még befejezett fölsőbb tanulmányok se, semmi. 

Sajnos ezen a ponton váratlanul annyiban marad ez a harmsziáda is.

Műanyag szalonna
Nagyobb férfitársaságban szórakoztunk, amikor egyszer csak K. fölállt, elő-
húzott a zsebéből egy újságkivágást, és elkezdte felolvasni. 

Műanyag szalonna. Főleg a kisebb gyermekek, de a nagyobbak is sokat
unatkoznak. Ilyenkor nehéz útját állni, hogy a családon belül kiéljék min-
denre kiterjedően kártékony hajlamaikat. Értelmes elfoglaltság híján meg-
keresik a lakásban a gyufát, éles szerszámok, engedéllyel tartott lőfegyverek
tucatjai után kutatnak, s alig várják már, hogy valami ócska drótot dug-
hassanak a konnektorba. Milyenek is a gyerekek! Erre a problémára jelent
végleges megoldást, hogy modern játéküzemeknek minap sikerült egy 
forradalmian mókás, innovatív játékszerrel előhozakodniuk. Az oktató föl-
szerelés áll egy hasáb alakú, szalmasárga árnyalatú, rücskös műanyag sza-
lonnából, melynek alsó oldalán kúpos furat van kiképezve. Ebbe illeszthető
a pöpec, szintén műanyag nyél, melyet apucinak egyetlen kalapácsütéssel
kell fölhelyezni. A harmadik kiegészítő egy alul bekapcsolható, miniatűr,
máglyát formázó elem, mely szaggatottan villódzó ledlámpáival egy éppen
föllángoló tábortűz illúzióját adja, s a tetején lévő nyílásból műfüst is indázik,
mely a szembe kerülve enyhe maró hatást fejt ki. Eköré guggolhat a felnőtt
tivornyákat övező gyerekhad, nyársaikat forgatva, versengve. A természet-
közeli életmód utánzása órákon át tartó, kellően tartalmas, gyönyörködtető
jellegű elfoglaltságot nyújt. 

Ezzel zárta K. a fölolvasást, zsebre tette az újságkivágást és visszaült
a helyére.
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