
Abszurd igaz történetek

Röpködés közben ismerték meg egymást.
Hamarosanfészket raktak, onnan repültek messzi tájakra,frissen és merészen, s oda szálltak

vissza, erősen és boldogan.
Később falat húztak a fészek köré ..Ezután'már nem repültek el, a falat őrizték. Csak otthon, a

szobában röpdöstek még egy ideig, de aztán ezt is abbahagyták.
Minden esztendőben disznót vágtak, hetvenéves korukig ötvenet.
Ötven év alatt tízezer kiló zsírt ettek meg.
Mikor a halál eljött értük, és kardjávalledöfte őket, zsír folyt szét az ereikből

•
A mama akkor már rég gyökereket táplált, tulajdon testével táplálta a gyökereket, mint haj-

dan a kölykeit, .
a gyerekek most eljöttek, hogy megemlékezzenek róla, és imádkozzanak érte,
és folyt a dáridó. elővették a mama piros fazekát, és tyúk levestfőztek benne, amit ő szokott,

félszemmel a sast lesve, svijjogva híva a fiókáit, ha veszedelem kiizeledett ,
de őhozzá nem mentek el, mert messze feküdt, éshideg volt,
de ő titokban eljött, s ahogy ő szokta - ahogya kölykei szeretik -, megízesítette a levesüket

•
Folyt a dáridó. és én nem tudtam, hová, dugjam magam, még csak éjfél volt, és reggelig el kel-

lett dugnom valahováa testem, de a lábam nem fért bele a fiókba, súlyos tálakat hordtak körbe, és
útban volt a lábam, végül is levágtam afejem, a levágottfejem azt mondta, boldog karácsonyt, és ők
komoran válaszolták. boldog karácsonyt

•
Zsinórra fűzve húzták a gépeket , a gépeken szeretkeztek, ettek-ittak és vétkeztek, a gépeken

szűlettek a gyerekek, egyszer aztán elszakadt a zsinór, és minden fölborult

•
Jól van, mondta a főnök, nagyon-nagyon szépen énekeltetek, felejthetetlen ünnepség volt, gra-

tulálok, s ürítette poharát, és körülhordták afejét annak, aki ma lett a tizedik, és mi mosolyogtunk

•
Jár a baba, jár, mondta a mama, aztán a baba megtanult lőni, agyonlőtt mindenkit, akit csak

kellett, s mikor eljött a tél, fölzavarta a mamát a fára

•
"Hogy vagy?" - kérdezte, elestem, "Hogy vagy?" - kérdezte, vétkeztem, "Hogy vagy?" - kér-

dezte, meghaltam, "Hogy vagy?" "T kérdezte
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