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Minden jog fenntartva!

 

Már több mint két hete tombolt a nyár, március közepén! Felháborító! Kinél lehet ez ügyben panaszt tenni?

Sajnos nincs még rá panasziroda, pedig már szinte mindenre kitaláltak már valamilyen elmebeteg hivatalt, a bürokraták számára!
Mindig is lesznek kedves idióta rokonok, szeretők, félkegyelmű barátok, akinek kreálni kell valamit, hogy jól érezzék magukat! Ezek
most is jól érzik magukat az üres hűvös irodákban, mint tudjuk, több száz, vagy ezer éve ez ellen még senki sem tudott semmit sem
tenni. Akik tehettek volna ellene, azoknak nem volt érdekük, mert, hisz vastagon érintettek voltak, régen is, és most is!

Az ilyen felesleges kifizetéseket, valami oknál fogva, senki sem szokta firtatni, akiknek illet volna, pláne ellenőrizni! Pedig, milyen
arcátlan nagy fizetéseket  vesznek fel  ezek a  paraziták!  Mondotta  volt  gyakran,  szegény megboldogult  nagyanyám,  és  azonnal
rángatózni kezdett a szeme, ha csak már rá is gondolt.

 

Mostanában mással vannak elfoglalva az emberek, mert megbolondulnak a nagy hőség miatt!

Az aszfaltot koptatók közül, senki sem emlékszik ilyen korai nyárra, ha az emlékei között kutat, és amit megtapasztalhatott volna.
Mindenesetre, mindenki elképesztőnek találta, persze erről is csak a balga emberiség tehet, de még mennyire, hogy tehet!

Talán, csak a meteorológusok tudnának a múltból hasonló időjárási viszonyokról feljegyzéseket találni, de élő ember mostanság
nem találkozott ilyen kánikulával márciusban, az biztos!

Az meg mindennek a teteje, hogy a májusi Germensdorfi ropogóscseresznyét már lehet szedni a fákról, ez maga az őrület! Mikor
lesz akkor görögdinnye?

Az emberek többsége bárgyú megadással tűri a 38 - 42 fokos hőséget, mert mi mást is tehetnének? Mindenkinek van dolga, ahová
mennie kell, és izzadnak!

A levegő remeg. Egy kis a csibészes szellő sem mozdul meg a fák levelein, pedig mennyire várják az emberek legalább egy kis
fuvallatot.

Aki csak teheti, az vízparton szenved a Naptól, de legalábbis, ott jobban tűri a rekkenő hőséget, vagy a szökőkutakban ácsorognak,
a gyerekekkel.

Aki nem, annak nagy pechje van, mert a város valóságos forró katlan, és kibírhatatlan!

Alig viselnek ruhát magukon az emberek, de még azt a keveset is alig tűrik magukon.

Ezt persze rossz szemmel nézik a rosszindulatú nem sok ésszel megáldott embertársaik. Ilyen emberek sajnos mindig is voltak,
akik kinyilvánítják a véleményüket,  mintha valaki  is  kérdezte volna őket  valamiről  is!  Pedig,  a  kutya sem szól  hozzájuk,  mert
meglátszik rajtuk, a finom jó érzés! Ismerik ezeket a szúrós, szűk szemű embereket? Pedig mennyivel elegánsabb lenne, ha nyílt,
derűs tekintettel néznék a világot. Sajnos, mindig is voltak problémás emberek, akik mindig szembe mentek a józan ésszel,  és
minduntalan harcoltak a világgal a fals igazukért! Inkább, az emberiség kerékkötőivé váltak, azt hiszik, hogy így többre becsülik őket!
A frászt! Utálják őket!

 

A szerencsétlen tehetetlen madarak is kókadozva nézik a város szenvedését, és még a maguk életével sincsenek kibékülve.

A  szívbetegeknek,  rengeteg hűtő  sátort  állítottak  fel  a  város  minden fontosabb pontján  ügyeletes  orvosokkal,  és  rengeteg
folyadékkal várták a rászorulókat.

Éjszakára sem megy le a hőmérő higanyszála 26-28 fok alá. A locsoló autók meg sem állnak egész nap, pedig ebben a szűkös



vízkészletű világban, ami rendelkezésre áll, mindenképp feleslegesnek mondható ez a nagy pazarlás, mert ugyanolyan hőség van,
maximum, párásabb lesz a levegő miattuk!

Hamarosan választások lesznek, ez bizony, sokat nyom a latban!

 

Most szidják magukat csak igazán azok, akik egészségtelennek tartják a légkondicionáló berendezéseket, és nem szereltették be
maguknak, mert az egészség védelmezők, és zöld társaságok lebeszélték róla őket! Akiknek van, azok is szenvednek, mert gyakran
leáll a túlterheltség miatt! Ez hallatlan is, a mai világban! A városvezetők, csak hebegnek, habognak, és mutogatnak egymásra, és az
előző városvezetésre!

Felelős nincs, és biztos lehet benne mindenki, hogy nem is fognak találni! Ezek?

Akik tehették, más földrészeken, de inkább Grönlandon kerestek felüdülést a tengerparton! Ez még hetven éve, elképzelhetetlen
lett volna, hogy nem a Kanári szigetekre.

Váratlanul, a szél egy kicsit megmozdult, az emberek hitetlenkedve felkapták a fejüket és érezték, hogy valami történni fog!
Valamilyen segítséget kapnak hamarosan a hőség ellen, az égiektől talán.

Az utca ritmusa mintha megváltozna, élénkebben haladnak a dolgukra az emberek. A szentek, vagy maga a Jóisten szánta meg az
elgyötört embereket, akik nem szoktak hozzá, ehhez a rendkívüli időjáráshoz márciusban!

A szél még élénkebb lett! Hamarosan nagy kövér esőcseppek koppantak az aszfalton. Eleinte ritkán kopogtatott az emberek feje
tetején, akik kíváncsian szemlélték az eget, hogy mi van már, csak ennyi?

Az  áhítattal  várók  hamarosan  megkapták  a  megérdemelt  jutalmukat,  mert  végre  megérkezett  a  tipikus,  a  jó  nyári  zápor!
Becsületesen leszakadt az égalja. A fákat is megcsavargatta egy kicsit az esőt hozó szél, had nyújtózkodjanak, erősödjenek.

 

Azonnal gőzölögni kezdett a város, a gőzölgő pára sem volt jó sok embernek, mert rendkívül fullasztó volta levegő. De mégis
örömmel fogadták az égi áldást, mert remélték, hogy csak jobb lesz hamarosan.

A jótékony eső átmosta a város, forró levegőjét, és megfürdette az épületeket. Az emberek arcáról is lemosták a bárgyú, kókadt
tekinteteket.

A gyerekek élvezettel keresték a kis tócsákat az aszfalton, hogy beleugrálhassanak, és boldogan tapicskolhassanak benne.

A felnőttek is gyermeki örömmel fogadták az esőt. Voltak, akik nem szégyellték és táncoltak az esőnek, vagy az esőben.

Öt percig tartott a nagy boldogság, mert, ahogy jött váratlanul, ugyanolyan módon, gyorsan el is állt a várva várt eső!

A Nap könyörtelenül visszavette a hatalmát a Földön!

Most már még sietősebbre váltott mindenki, mert a fullasztó pára nem volt üdítő számukra, és sietettek is az emberek valamilyen
hűvös üzletbe, irodába, hogy egy kicsit felüdüljenek, levegőt kapjanak. A hűvös templomok is dugig vannak a szemükbe csorgó
izzadtságú emberekkel, a papok örömére! Folyamatosan misézhettek, és perselyezhetnek kedvükre a kispapok. Végül is, a gyakorlat
teszi pappá, a kispapokat is!

 

Mindenki a maga számára megfelelő helyen próbálta az idejét tölteni, ilyen volt pl., Johanson Kálmán is aki, nem akármilyen
helyen múlatta az időt, egy igazi XX. századból megmaradt ékszerdobozban, amit méltatlanul csak „Zöld majom eszpresszó” néven
hívtak,  már több száz éve!  Végül  is,  mi  bajunk lehet a Zöld majom nevével? Állítólag,  annak idején,  egy jóra való ittas festő
fiatalemberre borult egy vödör zöld festék, és annyira megtetszett a tulajdonosnak, hogy ő utána nevezte el a presszót, Zöld majomnak.

Különben is, azt tartja a fáma, hogy minden jó szakember, egy kicsit korhely, ezzel a tézissel pedig, nem illik vitatkozni, mert az
élet mindig bebizonyította, hogy helyén való, ez a megállapítás.

Ez a maga nemében, maga a csoda volt, ez egy oázis azok számára akik, itt törzs vendégeskedtek, ebben az őskövületben!

Ők  voltak  a  legmagyarabb  magyarok,  még  a  zene  hallgatásában  is.  Nem voltak  hajlandóak  más  zenét  hallgatni,  mint  az
1960-2000-es évek magyar rock, és pop zenéit, magyar nótáit! Még az akkori legendás Beatlest sem tűrték meg!



Ezt a módit, Rékassy Sanyi a presszó tulajdonosa be is tartatott szigorúan. Mivel ő is így örökölte meg az üzletet, és nem esett
nehezére így tisztelegnie az őseinek. Mivel,  nagyon tetszett is neki ez a fajta régi módi zene, amit örömmel énekelgetett is a
vendégeivel, mert finom, érzékeny lelkű ember hírében is állt.

Kívülről fújják az összes Omega, Illés, Metró, Horváth Pista, Zorán, Járóka Sándor, Szécsi Pál, Máté Péter, Stefanidu Janula, Bikini,
Zámbó Jimmy, Pokolgép, Balázs Fecó, Demjén Rózsi, Gemini, Kovács Kati, Katona Klári, Korál nótákat, sőt a többit is, de legalább
három oldal a felsorolásukkal telne meg, annyi kedvencük volt.

Érdekes módon, mindenki tudta a szövegüket! Na jó, nem mindenki, de a dallamot többnyire ismerték! És ha, kevesen voltak
valamiért, akkor, Rejtő Jenő örökbecsű könyveiből olvasgattak fel egymásnak amin, minden alkalommal nagyon tudtak szórakozni.

Ünnepnapokon, pedig csak Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Lehár, Kálmán Imre, Huszka Jenő műveit hallgatták, néha beloptak azért,
pár Horváth Pista nótát is, hogy lazítsanak.

Most  épp,  Bangó Margit:  „Halk  zene szól,  az  éjszakában”  című nótáját  bömböltették,  és  könnyezve énekelték  Margittal  a
törzsvendégek, magyaros mentében, mert még erre is oda figyeltek ezek a derék jóra való emberek! Mindenki adott arra, hogy
magyarosan, mégpedig díszmagyarban időzzön a Zöld majomban.

Akinek nem volt ilyesfajta ruházata, azt előbb - utóbb kiutálták a presszóból, és így kénytelen – kelletlen be kellett vásárolnia az
ünnepi öltözéket, amiben már később, büszkén páváskodtak. A környéken legalábbis nagy divat lett újból az ünnepi díszmagyar!
Természetesen csak karddal lehetett közlekedni az új, régi módiban. Azok a politikusok, akik hallottak róla, egy kicsit méltatlankodtak
megszokásból ellene, de frappáns fogást nem tudtak találni az öltözet ellen. Mondták, hogy nagy titokban az országházból is ki-ki
jártak megcsodálni a díszmagyart!

A nagyobb ünnepeken felvonulásokat szerveztek díszmagyarban, karddal az oldalukon, a város örömére! Az igényesebbjei, még a
ló beszerzésére ösztökélték volna a társaságot, de annyira nem voltak lóból kiképezve, hogy ezt a tanácsot elfogadják. Meg aztán, a
lovat nem lehet a ruhásszekrénybe csak úgy beakasztani, és még macerás állat a ló is, és etetni is illene őket.

Az újra divatba hozott díszmagyar, az elegáns, remekművű karddal, a kocsmáros a sógorát gazdagította, mert ráállt ezeknek a
gyársására és forgalmazására a Zöld majom szomszédságában.

A magyarokon kívül, rengeteg turista is kedvére vásárolgatott nála. Már annyit kellett ezekből gyártani, hogy 24 embert kellett
neki foglalkoztatnia.

Sajnálatos módon, kocsmárosnak ebből, egy peták jutalékot sem adott, pedig ő találta ki ezt a módit!

Mindenesetre, nagy gazember ez a sógor! A gané!

 

A törvény emberei már több ízben próbálkoztak bezáratni a „Zöld majmot”, de egyrészt turisztikai látványosság volt, másrészt, a
benne lévő törzsvendégekkel sem lehetett ezt az ügyet egyszerűen lezárni! A városban még két ilyen látványosság üzemelt, amikhez
szintén  ragaszkodtak  az  ottani  törzsvendégek,  akiknek  különleges  privilégiumai  voltak  ezekben,  a  presszókban.  Az  egyiket
„Betyárosan marasztaló”, a másikat pedig, „Ragaszkodó” néven üzemeltették. Ők, csak Bocskaiban parádéztak, mert nem merték
teljesen leutánozni a Zöld majmot. Nem lett volna elegáns dolog!

Volt még egy, ami sajnos két éve leégett, aminek a neve a patinás „Vadszamár” volt. Egy legénybúcsú alkalmával, amikor is a
menyasszony  családja,  ellenőrizni  szerette  volna  a  bennlévő  vőlegényt,  amit  bent  senki  sem  szeretett  volna,  épp  ezért,
tömegverekedés, és valahogy tűz keletkezett. Az idő múlásával, próbálták máshol újra építeni, mert nagyon hiányzott, de a szigorú
hatóságoknak ez kapóra jött, hogy eggyel, kevesebb őskövülettel kell már csak harcolniuk. Több megkeseredett ember öngyilkos lett
bánatában, de a lélektelen bürokratákat ez sem hatotta meg, hogy engedélyt adjanak, az üzlet feltámasztására.

 

A turisták általában ellepték a környéket, elsősorban a Japánok voltak a legbátrabbak, akik a kíváncsiskodásuk okán, néha be is
merészkedtek a Zöld majomba. Hiába tiltották az idegenvezetők, sőt a biztosítótársaságok is széljegyzetben jelezték, hogy ebben az
esetben semmilyen balesetért nem fizetnek egy petákot sem!

Valójában pedig, nem igazán kellett volna félniük a törzsvendégeknek, mert csak néha vetemedtek arra a bent lévők, hogy
tömegverekedéssel lepjék meg a turistákat. Amit nem is ellenükre tettek, az értelmetlen lett volna, de óhatatlan, ők is kiérdemeltek
egy pár pofont néha, ha már beleléptek egy ütésváltásba!

Ide, véletlenül a törvényen kívül rekedtek kerültek elsősorban, akik nem egyszerű hétköznapi fazonok voltak ám! Többnyire inkább,
magasan kvalifikált megtévedt, de jó szándékú emberek gyülekeztek itt nap, mint nap. Vagyis, egyáltalán nem gonosztevő emberek
ezek a megtévedt emberek! Mindegyiknek megvan a maga szomorú története, az emberi megnemértés, a tolerancia hiánya stb..



Nos, ez a helyzet Budapesten, Európa kulturális fővárosában, 2327-ben. Budapest, immár a 27. éve tölti  be, ezt a szerepét
tisztességesen.

Azért is sikerült kiérdemelni ezt a titulust, mert a magyarok tudták Európában, a legjobban magukba olvasztani, a különböző
nemzetek kultúráit,  tudósait,  művészeit.  Épp ezért,  a  legnagyobb géniuszok,  művészek,  tudósok telepedtek le  Magyarországon
véglegesen. Budapesten és a nagyobb városokban megtalálhatóak voltak a XIX. század, és a XX. század legremekebb épületei, amit
méltán csodált a világ, egy kicsit talán irigykedtek is miatta a többiek!

Természetesen az is hozzá járult az elismeréshez, hogy a magyarok tudtak igazán markáns ellenállást tanúsítani először, a média
és a politika gonosz butító manipulációja ellen. Majd gyorsan követték a magyarokat a Lengyelek, Olaszok, Németek, és a Baltikum, és
nem lehetett leállítani a folyamatot többé. Elegük lett az embereknek a manipulációból, csak a szeretet erősségét hirdette már minden
orgánum.

Persze, annak idején nem áldozták fel csiribiri modernkedő csúfságoknak a gyönyörű épületeket! Nem hazudták az embereknek,
hogy letisztult forma, amitől égnek az ember haja! Mert, hogy az építész nem volt szépérzékkel, vagy tudással megáldva!

Itt olyan lehetőséget, és megbecsülést kaptak az emberek, hogy örömmel vallotta 37 millió ember magát magyarnak! Pedig a
nevük és a kinézetük alapján, nem igazán voltak klasszikus értelemben magyar kinézésűek. De, hogy hogyan is néznek ki eredetileg a
magyarok? Ezen is elvitatkoztak egy ideig a különböző tudósnak mondott társaságok, különösebb eredmény nélkül!  Elsősorban
Skandináviából, Oroszországból, Izlandról, Hollandiából, Lengyelországból, érkeztek ide, de nagyon sok Török is magyarnak vallotta
magát, egyébként is nagy rokonságban vannak ősidők óta a magyarokkal! Nem beszélve a kínaiakról, indiaiakról, akik szintén a közös
régi családiság okán magyarnak vallották magukat! Mindannyian otthon érezték itt magukat Magyarországon, nem hiába, és nem
beszélve más keleti bevándorlókról.

A tolerancia,  az emberi  melegség nagyon vonzóvá tette az országot.  Ezért is,  a legnagyobb humanista géniuszok,  tudósok,
művészek, és más kiváló elmék népesítették be Magyarországot. Eleinte furcsának tűnt a sok magyar Jörgensen, Webber, Kovalcsik, Li,
Bertoluci, Mithras, Fernandes, Suzuki, Abbaz, Tanaga, de hamarosan normálisnak vélte mindenki ezt az állapotot. Például Suzuki Béla
volt, a kor legnagyszerűbb csikósa, akit mindenki megsüvegelt a maga módján! Na és nem beszélve Räikkönnen Koppányról, aki
legnagyobb fogathajtónk volt, több világkupát megnyerve, Bronson Karcsival! Nem megfeledkezve a világhírű Diego Máté focistáról
sem, aki a Vasas csapatát erősítette már vagy 6 éve!

Persze az csak illúzió, hogy csak a legkitűnőbb elmék jöttek végleg Magyarországra, természetesen a lecsúszott, körözött, gyenge
jellemű emberek is remekül érezték itt magukat.

Igaz, gyilkosság nem történt már 17 éve, mert senki sem kívánt más bolygókon rendkívül rideg körülmények között, élete végéig
bányászni, 5-6 évig! Ugyan is a rideg körülmények miatt, sokkal többet nem éltek meg a bűnös bányász rabok a messzi, embertelen
bolygókon, bármilyen egészségnek is örvendtek.

Ma már az űrhajólopást, vagy űrkalózkodást sem büntetik bányászattal.

A földönkívüliek is  szinte minden napos látogatók voltak már a Föld légterében.  Olykor a gépeiket is  letették,  de csak az
emberekkel nem beszéltek! Legalább is, úgy vélte az emberiség balgán, persze csak az újságírók szerint, akiket az emberek, nem
igazán vettek már komolyan, az arcátlan hazugságaik,  és csúsztatásaik miatt!  Sajnos,  nagyon sokat megvertek már közülük,  a
tisztességtelen csúsztatott, hamis hírek miatt!

Pedig az idegenek, segíthettek volna pár dologban, mert ők az időt, a teret, mindent tudtak pillanatok alatt váltani. Úgy vélték
minden bizonnyal,  hogy  alkalmatlanok  az  emberek  a  nagyobb tudás  birtoklására.  Megbízhatatlanoknak  tarják  az  emberiséget,
szerintem, joggal! Lehet benne valami…

Mindenesetre a legfontosabb volt, hogy békések voltak, mert valószínű, hogy pillanatok alatt megsemmisítették volna a Földet, ha
az lett volna a szándékuk. De akkor, mit akarhattak itt?

 

Sok nemzet sokáig irigykedett Budapestre, illetve a kis Kárpát medencére. Mára csak Párizs tartott hűvös viszonyt a magyarokkal,
mert ők is nagyon aspiráltak erre a megtisztelő rangra. arra persze, nem gondoltak, hogy mennyi vesződséggel is jár egy ilyen titulus!

 

Mindeközben, a Zöld majomban megállt az idő, mert itt nem sok mindent engedett megváltoztatni a tulajdonos Rékassy Sanyi, aki
olykor még festegetett is saját örömére, majd rásózta a részeg turistákra a képeit, mert a törzsvendégei inkább az italra költötték a kis
pénzüket. Na és az ősei is nagyon vigyáztak a presszóra, mert apáról fiúra szállt ez az üzlet öröksége! Valóban, ideje lenne már
megnősülni neki, nehogy kihaljon a famíliája!

A zöld, kerek márványasztalokat kis csipketerítők díszítették. Igaz, egy némelyik kiégetve, mint hajdanán a XX. század derekán,
mert itt még dohányozni is lehetett, különleges engedéllyel. Amit egy volt belügyminiszter írt alá 300 évre! Ha a tulajdonos nem



kérvényezi az állapot módosítását, akkor örök érvényű a rendelet! Idáig, senkinek sem jutott eszébe változtatni a tradíción!

Lehet, hogy anno, egy kicsit le kellett kenyerezni valamivel, azt a jó embert, de megérte!

Meghitt illatok, szagok terjengtek a levegőben, amiket a pálinkák, sörök, borok, na és a büdös bagó egyvelege tett vonzóvá a bent
tartózkodók számára. Dacos emberek voltak mindannyian, mit sem törődtek az egészségükkel!

Most épp, egy kisebbfajta pofozkodás zajlott, sőt székek is röpködnek, pedig a résztvevők egytől egyig magasan kvalifikált egyének
voltak a verekedők. Finom lelkű emberek mindannyian, mert ha sértést véltek felfedezni egy kósza mondatban, azt kötelezőnek
érezték megtorolni, azonnal! Van itt egyetemi tanár, orvos, volt rendőrkapitány, karmester, volt iskolaigazgató, sőt a csillag flotta volt
két tisztje is jelen van az eseményen, akik véletlenül befogadták nemrégiben, maguk közé Johanson Kálmán tudóst, feltalálót. Igaz,
akit előzőleg többször is megvertek, de utólag azt állították, hogy csak nevelő célzattal tették azt is, de csak is az Ő érdekében!

Ezek az illusztris emberek természetesen úriemberek voltak, ezért ki is kérték a titulusuknak kijáró megszólítást, amit mindenki
természetesnek vett, és be is tartott! Végül is, úgy is csak ideig-óráig lesznek ebbe a kirekesztett állapotban, hisz ennyi magasan
kvalifikált személy nem kerülhet végleg a süllyesztőbe!

Mivel, a híre kicsit kétes hírűvé tette a Zöld majmot, így keveseknek adatott meg, hogy élvezzék ezt a nem mindennapi miliőt,
varázslatot, a csipketerítős zöld márványasztalokat körül ülve nap, mint nap díszmagyarban, kardjukra támaszkodva. Ami rendkívül
hasznos is  volt  olykor,  amikor  a  járás  már nem volt  elég biztonságos.  a  rossz  hírét  persze a  lélektelen sunyi  galád emberek
terjesztették, persze, név nélkül!

 

A turisták többsége valóban megfogadta a jó tanácsot, és csak messziről nézegette, kamerázta a Zöld majmot, mint ahogy jönnek,
mennek az emberek a csodálatos szép díszmagyarban, remek kardjaikkal, a Zöld majomba. Azért, volt egy pár makacs, de kedves
japán turista, akik az ősi harcművészetüket meg akarták mutatni mindenáron a törzsvendégeknek, mert, hogy vérrokonok is vagyunk
velük, mint tudja mindenki, de mindig az lett a nóta vége, hogy bájos, félre sikeredett mosolygással hagyták el a harcteret! Na persze,
többnyire nem saját lábukon. Még jó, hogy nem hozták magukkal a szamuráj kardjaikat, mert akkor már senki, sem mert volna tétet
tenni sehová sem!

 

Kálmán most  csak csendes szemlélője  volt  az  eseménynek,  mert  fogalma sem volt  a  pofozkodás okáról.  Inkább elegánsan
támasztotta a pultot elgondolkozva, illetve kapaszkodott bele, mert így volt biztonságos, és tisztességes! Rékassy a csapos, illetve a
presszó tulajdonosa, pedig megértően mosolygott rá, és a többiekre, és jegyzetelt, hogy ki mit tört el véletlenül.

Azt mindenképpen el kell mondani, hogy rettenetesen komoly sérülés még nem történt itt, mert egyrészről a törzsközönség tagjai
között egy nőgyógyász, és egy fogorvos is volt, na és nem is miattuk, de mindannyian tudják, hogy mivel lehet ütni, és mennyit! Nem
utolsó sorban, vigyáznak a Zöld majom jó hírére is, mert még sem szeretnék, hogy ha végleg bezárnák az első, vagy a második
otthonukat, amiért rengeteget tettek, és szenvedtek ez idáig, hogy a biztos támaszpontjuk megmaradjon nekik.

Ennek az illusztris társaságnak a tagja lett már hatodik hónapja Dr. Johanson Kálmán is, mert csak befogadták végül is maguk
közé nagy nehezen, ezek a nem mindennapi emberek. Több pofon után persze, pedig csak véletlenül tévedt be ide anno, de nem is
számított ilyesfajta fogadtatásra! Hiába volt a lakásától egy jó saroknyira ez a presszó, de sohasem járt erre. Valamit hallott már róla
ugyan, de az akkori az állapotában nem igazán foglalkozott vele, hogy hová is viszik a lábai!

Hogy, hogyan is sikerült neki idáig süllyedni, a fene sem tudja, talán a megnemértés lehetett az oka?

Egyébként, dr. Johanson Kálmán jóravaló, jóképű fiatalember volt mindig! Ígéretes kutatói állását sikerült neki tönkre tennie, a
Csillagközi Tudományos Kutató Intézetben, a hevessége miatt! Mentségére el lehet mondani, hogy a vodka szagú, kutató főigazgatója
dr. Boris Ivanov mindenben, és mindenkor gátolta a munkáját! Mert Ő, csak a tradicionális elveken alapuló munkát ismerte el, és azt
tartotta üdvözítőnek, Kálmánnal ellentétben! Kálmán másként látta a kutatás helyes irányát, így az lett a nóta vége, hogy azonnal
megkapta, a felmondólevelét. Pedig, maximális prioritást élvezett a kutatása, az Ufók miatt! De, mégis ellehetetlenítette a munkáját
Ivanov!

A Zöld majomban is, jobban érzi magát a kapott pofonok ellenére is, igaz ma már, nem igen pofozzák meg, mert Ő is tudott egy jó
pár emlékezetes nagy taslit kiosztani, újdonsült barátainak. Mert, a Jó Isten mentsen meg mindenkit Ivanov professzortól, nemhogy
még egy levegőt is, szívjon vele bárki is, inkább itt tölti az idejét a patinás Zöld majomban, ahol is minden ideális egyébként!

Pedig, milyen közel is járt már a tér-idő utazógépe létrehozásában! Úgy érezte, hogy nagyon-nagyon közel járt a megvalósításában!
Megvalósulhatott volna az álma, és utazgatna az időben ide-oda kedvére, sőt Ivanovnak is kitalálhatna egy jobb munkahelyet, ami több
száz ember örömét is szolgálná egyben, minden bizonnyal! Lehet, hogy ettől félt a gazember!

Ha nem ilyen csökönyös szamár lenne Ivanov, bebizonyíthatná Tokiónak, Moszkvának, sőt Washingtonnak, Delhinek is, hogy a
budapesti kutató a legkiválóbb a világon, mert itt találták fel többek közözött, az időutazógépet is! Mert mi is van most, csak a



Naprendszeren belül képesek röpködni biztonságosan, na és mire jutnak vele? Azt is be kell  vallani,  hogy a Naprendszer kicsi
szeletében képesek még csak elmenni, az is több hónapos, vagy éves utazás, ezzel végét járó technikával! Csak a rengeteg költséget
termelik, mert mindenüvé bázist telepítenek, bányákat nyitogatnak, de minek? Ráadásul nehezen szállítják haza az érceket, és a
termékeket! Kimondhatjuk, hogy világon semmi haszna sincs a repkedésnek.

A  jövő,  mindenképp az  időutazásé!  Talán  még a  Földet  is  helyre  lehetne  hozni  visszamenőleg  is!  Olyan  hibákat,  szörnyű
gaztetteket, amik miatt az emberiség nagyon veszélyeztetett lett, a sok felhalmozódott vegyi anyag miatt! A sok lélektelen mocsadék
ember, a profit miatt lehetetlenné tette ezt a csodálatos bolygót! Hiába, az embernél nincs galádabb teremtmény a Földön, az biztos!

 

 

 

Kálmán felhajtotta az előtte illatozó szilvapálinkát, és megrázkódott, egy kicsit jobban is lett tőle. De ezt a pálinkát, tökéletesre
készítik az emberek, nyugtázta magában Dr. Johanson Kálmán.

Eszébe is jutott az utolsó napja a kutatóban, amikor is hozzá vágta a keze ügyébe kerülő első állványt Ivanov professzorhoz, mert
kétségbe vonta, és erősen kételkedett az Ő teóriájában, az Ő munkájának a minőségében!

Jót mosolygott magában még most is, ahogy maga előtt látta újra, a bevizelt prof.-ot!

Majd az asszisztense jutott eszébe, a gyönyörű, Gdanskból származó Halina Matelska aki egyedüliként, sírva merte Kálmánt
vigasztalni, miután egyértelművé vált, hogy kirúgták! Végül is lengyel lány, Ő nagyon szereti a magyarokat!

Mindenesetre, érdekes módon megkönnyebbülve, fütyörészve távozott az Intézetből!

Nem adja fel! Most jutott el, erre az elhatározásra. Bebizonyítja mindenkinek, hogy nem csak a levegőbe beszél! Amikor már csak
kicsi kis szerencse kell, hogy megvalósíthassa a tér-időgépét! A nappaliját átalakítja kutatóvá valahogy, és megkéri Halinát, hogy
legyen segítségére, mert kitűnő adottsággal rendelkező okos lány, nem csak gyönyörű!

 

Igen! Meg fogja csinálni a lakásán a kutató laboratóriumot, a 68 mm-es nappalijában, ez már biztos, úgy sincs nagyon szüksége rá!
Valószínű, hogy jóval kisebb lesz a gép, mint ahogy tervezte, de úgy még praktikusabb is lesz! Más számításokat fog végezni ez
ügyben! Na de hogyan, és miből?

Majd gondterhelt  is  lett,  felhős tekintettel  meredt maga elé,  mert ehhez,  rengeteg pénzre lenne szüksége,  és melyik bank
finanszírozná meg a találmányát? Ugyan! Gazemberek!

A szüleire sem tud számítani, mert a Merkanoss bolygóra utaztak egy kutató űrhajóval már 8. hónapja.

Még jobban elfelhősödött a tekintete a szüleire gondolva, vajon mi van velük, és ha tudnák, hogy itt van állás, és jövő nélkül!

Most hibernálva vannak szegények, és ilyenkor semmilyen kapcsolatot nem lehet velük teremteni. Vajon rendesen sikerül-e az
ébresztésük?

A rossz és aggódó gondolatait próbálta elhessegetni, csak pozitívan, csak pozitívan! Adta ki a parancsot magának magabiztosan.

Az anyjára haragudott elsősorban, mert a délies nagy vehemenciájával védte ezt a kecsegtető, de kétséges tudományos kutatói
utazást. Olasz ősökkel megáldott anyja büszke volt nagyon híres nevére is, mert mint mondogatta a Rossi név nagyon nagy és elismert
név Olaszországban. Ezért, neki is öregbíteni kell a jó hírét a Rossi névnek! A Lucia keresztnevét sem átallotta a Santa Luciáig
visszavezetni. Őrület...

 

Apja, Johanson Iván stockholmi ősökkel, ennek épp az ellentéte volt! Hűvös nyugalmával, intelligenciájával, rajongott anyjáért, és
így ilyen esetekben, na és más estekben is, mindig az anyja szava döntött, immár 30 éve! Budapesten ismerkedtek meg annak idején,
mint kivételes tudású ifjú kutatók dolgozhattak a „Csillagban”, és az ellentétek hamarosan vonzották egymást, de mennyire hogy
vonzották! Hamarosan össze is házasodtak, annak ellenére, hogy az anyja szülei nagyon ellenezték ezt a házasságot, mert, hogy egy
„őrült” heves természetű északi fiatalembertől óvakodni kell ám, különösen, ha Svéd!

Mindenesetre, az apjának kellett volna jobban aggódnia! Végül a félszeg fiatalember, elveszett Lucia tüzes, temperamentumos
szemeiben, és a közös gyümölcse szerelmüknek Kálmánka lett, akit ízig, vérig magyarnak neveltek, és Ő annak is vallotta, és érezte



magát!

Ma már, hál' Istennek, a származásnak nincs akkora jelentősége, hogy nacionalista villongások legyenek miatta, akár csak kocsmai
szinten is, mivel 2100-ban minden nemzet kölcsönösen elismerte, hogy nincs egy se közöttük, akik ne keveredtek volna össze már
réges-régen, alaposan, más nemzetségbeliekkel! Az ész diadalmaskodott végül is, a balgaság felett, nagy nehezen Európában is! Végül
is, egy tőről fakad az emberiség, ne de bár? Nagy megkönnyebbülést hozott ez a dokumentum sok ember számára, mert addig volt
bőven atrocitás, és más elvetemült gazemberség a primitív öntelt emberek részéről, akik jobban jártak volna, ha tükörbe néznek
inkább, de csoportokba verődve, mindenkor nagy legények voltak! Miután a hangadókat bányába küldték filozofálni bányászás közben,
hamarosan eltűntek a színről a vezetők nélkül maradt elmebetegek!

 

A szülők nagyon ragaszkodtak Magyarországhoz és imádtak itt élni, és hű polgárokként, ősi magyar keresztnevet kívántak adni
fiuknak, és a Kálmán nevet találták a legszimpatikusabbnak talán, Mikszáth Kálmán író regényei miatt.

A kis Kálmánka szépen fejlődött, kitűnő tanuló volt az iskolában, majd egy zenekar basszus gitárosa lett, amit egy szerelmi
csalódás miatt, ott is hagyott örökre, mert az énekesnő barátnőjét elcsábította a szólógitáros haverja.

Később a gitáros nagyon megbánta, hogy ezt tette, de akkor már elvette feleségül a szépséges csillogó szemű Gabi Deutschmannt.

Hiába, az első szerelem alaposan megviselte a derék Kálmánt, de később a szólógitárost is, mert a szép hangú Gabi nagyobb
karriert futott be, mint ő, és elhagyta újdonsült férjét a sikerért!

Kálmánnak nem maradt más hátra, hogy az egyetemet komolyabban vegye, és meg is lett az eredménye, mert a tanárai nagy jövőt
jósoltak a kitűnő eszű, szorgalmas Kálmánnak! A szülei pedig, okosan, erőszak nélkül terelgették a kutatói pálya felé, amit Kálmán úgy
vélt, hogy ő találta ki az egészet, hogy kutató legyen ő is.

Látnák csak most, a Zöld majomban a tanárai, osztálytársai, lenne nagy csodálkozás!

E mellett, a magyar történelem volt a hobbija, és a Kálmán neve miatt, keresgette a híres Kálmánokat, a „levéltárakban”. Beírta a
keresőbe, találomra kiválasztott 3 jó Kálmánt.

A kedvence természetesen Könyves Kálmán király volt, na és Mátyás király aki, igaz nem volt Kálmán, de szerette Rákóczit is, aki
pedig Ferenc volt, na és a XX. századot, mert rendkívül izgalmasnak találta!

Túl sok híres Kálmánt nem talált, ezért egy kicsit elszontyolodott, de akiket szimpatikusnak talált, azokat feljegyezte pontosan.

Az első ismertebbet a XX. században találta meg, bizonyos Kubizánszky Kálmánt, aki matematika professzor volt elsősorban, igaz
egy kicsit lengyeles nevű, de még is csak Kálmán! Mellette, a híres Horizont együttes sikeres szólógitárosa volt, és még ráadásul,
gitáros is volt! Négy gyermeke született, négy anyától, hát nem mindennapi egy Kálmán volt, az biztos! Az utolsó felesége a minden
bizonnyal finom lelkű Tarlós Patricia, aki élete végéig kitartott a csapodár, bohém ember mellett!

Minden adatot feljegyzett róla tisztességesen, igaz a végét nem találta sehol sem.

 

Következő Kálmánja, Schütz névre hallgatott, ez pedig németes volt ugyan, de Rákóczi korában szabadságharcos, és kisbirtokos
nemes volt.

 

Bűdön és Szentmihályon élt. 1688. május 24.-én született, felesége Egri Mária volt, aki két fiúval ajándékozta meg a derék
Kálmánt. Esze Tamás, majd Ocskay seregében volt hadnagy, majd bujdosó, de végül, kegyelmet kapott és szép kort ért meg a birtokán
nagy tisztességben. Remek ember lehetett, mert még énekkart, és alkalmi zenekart is alapított, a falu örömére. Vajon, mitől lehetett,
ilyen muzikális az, az ember?

A harmadik,  akit  megtalált  és szimpatikusnak vélt,  Mátyás király korából Varga Kálmán néven volt  ismert,  a Fekete sereg
zászlótartója volt sok éven át. Végre, igazi magyar névvel megáldott ember! Meg is ünnepelte Varga Kálmánt, tisztességesen, két üveg
borral, és egy kis szilvapálinkával!

Született 1432-ben Visegrádon. Családja halászatból élt a Duna partján.

Később, Varga Kálmán először az Esztergomi érsek, Vitéz János hírvivője volt,  míg nem, Mátyás király át nem csábította a
seregébe az eszes, nagyon erős Kálmánt. Három fia és egy lánya született feleségétől, Pásztor Anikótól.



Több információt nem tudott meg róla.

Még sokat olvasott Könyves Kálmán királyról, aki 1096-1116-ig uralkodott, de valamiért, nem találta szép embernek, ezért nem
foglalkozott vele különösebben, hiába volt igazi Kálmán, és tudós, na és király! Azt gondolta, hogy később, több időt szán majd rá.

Majd szórakozásból a családfáját próbálta kutatgatni, de mire eljutott addig, hogy 16 nemzet vére csörgedezik az ereiben, feladta!
Az mindenképp megnyugtatta, hogy mindkét ágról már volt magyar vér a családban.

De vajon mit is várhatott volna manapság, de ha belegondolunk jobban, még régebben is így mentek a dolgok!

A  kis  Kálmánból  mára  már,  27  éves,  190  cm magas,  fekete  hajú,  kék  szemű sportos  jóvágású  fiatalember  lett,  ráadásul
reményteljes kutató hírében állt, de fél éve már, mindez a múlté!

A nők rajongtak érte, amit Ő, jó néven is vett, mert a munkáján kívül más, nem is nagyon érdekelte. Kivéve a történelmet, zenét,
na és a focit, de azt nagyon!

Minden Vasas, és Milan meccsre kimegy, ha nincs más fontos dolga!

 

 

Kért még egy pálinkát, miután elcsendesedett a kocsma, mindenki egy kicsit óvatosan nézegette a másikat, pedig nagyon is jól
ismerték  egymást!  Kálmán  pedig  felhajtotta  a  pálinkáját.  Intett  mindenkinek  köszönésképpen,  és  haza  ment  gondolkozni.  A
díszmagyarját levette, és a másik 3 mellé beakasztotta a szekrénybe. Nagy becsben tartotta, már ezért is érdemes volt eljönni a
kutatóból. Oda még a kardot sem vehetné fel! Imádott a díszmagyarba páváskodni, de a többiek is büszkék voltak rá. Ez tartást,
eleganciát, magabiztosságot adott nekik, még Paulovicsnak is!

 

Lezuhanyozott, majd felhívta a barátnőjét, aki tanítónő volt a közeli iskolában.

Remélte, hogy neki is lesz kedve egy kis kikapcsolódáshoz, mert most nagy szükségét érezte, egy kis támogató jó szónak! Nem
akart a pénzügyi helyzetével foglalkozni, mert ebben a pillanatban, kilátástalannak is tűnt, a kis kutatójának felállítása!

- De jó hogy látlak Barbara!

- Nahát, mi történt veled, hogy jelentkezni tudsz Kálmán?

- Ezért is akarok beszélni, hogy elmondjam neked, de nem a videofonon.

- A Majomba nem megyek! - mondta durcásan.

- Nem is ott akartam veled beszélgetni! Mikor végzel?

- Egy óra múlva, remélem!

- Akkor érted megyek egy óra múlva!

- Gyere Te, kocsmák alja, Te utolsó mocsoládé! - mosolygott már megenyhülve Kálmánra a lány.

- Már látom, kezdesz alakulni, sietek hozzád! - mosolyodott el Kálmán is.

Ahogy megszakadt a vonal, már nem is igazán akart a lánnyal beszélgetni, mert vele a kutatói munkájáról nem lehetett beszélgetni,
mert őrültségnek tartotta az időutazást, sajnos!

Valószínű, hogy az iskola teszi ezt vele, mert csak földön járó racionális gondolkozást képviselte hasonlóképpen, Ivanovval.

 

Ezért tulajdonképp nem lehetett rá haragudni, de kétségtelen, az ő szárnyalását béklyóba kötötte, és ez nagyon nagy baj!

Kellene neki találni más foglalkozást, talán másképp viszonyulna az élethez, ha nem gyerekek között telnének a napjai!



Ezen morfondírozott, mígnem megérkezett a légi taxija.

Valamiért nyűgös lett! Vagy a barátnője miatt, vagy a szülei miatt, de lehet, hogy a leendő kutatójának a felállítása miatt is!

De jó volna, ha sikerülne megtalálni a megoldást!

Ábrándozott el, miközben repült a barátnőjéhez. Először is haza hoznám a szüleimet, illetve el sem engedném őket, majd pedig
meglátogatnám az összes jó Kálmánomat szórakozásképp, és segítenék is nekik valamit, ha engednék!

Kicsit már is jobban érezte magát!

- Megérkeztünk! - térítette vissza a valóságba Kálmánt a pilóta.

- Köszönöm! - fizetett, és rohant Barbarához.

- Megvárjam? – szólt utána a légi taxis.

- Nem köszönöm, viszlát! - kilépett azonnal a gépből és sietett az iskolába.

Barbara gyönyörű volt, ahogy mosolyogva várta a barackszínű ruhájában, az Ő Kálmánját!

- Pontos voltam?

- Még megkérdezed 3 nap után?

- Meg tudsz bocsátani, ha elmondom, hogy miért nem jelentkeztem?

- Fogalmam sincs, de hallgatlak!

Kálmán magához vonta a lányt, és megcsókolta lágyan.

- Mond, hallgatlak, miért tűntél el? - bontakozott ki a lány Kálmán öleléséből.

- Komoly elhatározásra jutottam!

- Nocsak! - húzta fel a szemöldökét várakozóan a lány, és egy picit el is pirult.

- Döntöttem!

- Jó, de miben?

- Megpróbálom a lakásomban megszervezni a kutatást, hogy be tudjam fejezni a teóriám.

- Ugye csak viccelsz? - lett haragos a tekintete a lánynak.

- Egyáltalán nem viccelek, sőt azt gondoltam, hogy itt hagynád az iskolát, és velem együtt dolgozhatnál.

- Te nem vagy normális! Tudod, hogy én nem hiszek az időutazásban, és így időpocsékolásnak vélem, ha ezzel foglalkozol. Miért
nem keresel rendes munkát magadnak, ahol biztos jövedelmed lenne?

- Adjam fel az eddigi munkámat? - hördült fel Kálmán. – Ez balgaság! Láthatod, az Ufók is ide röpködnek állandóan!

- Ők másfajta teremtmények, nekik bírja a szervezetük! Lásd be, hogy nem jutsz vele sehová sem!

- Ezt gondolod róla?

- Komolyan mondtam, amit gondolok.

- Vagyis ez azt jelenti, hogy egy ütődött elmebeteg vagyok?

- Nem ezt mondtam, csak szeretnélek megmenteni a kudarctól, és a volt kollégáid megvetésétől.

- Azért megkérdezem még egyszer, dolgoznál-e velem?



- Egy magániskolában szívesen lennék veled!

- Gondod hogy azért tanultam, hogy 10 éves gyerekeket tanítsak?

- Szerintem nagyon szép feladat!

- Sajnálom, hogy csak ennyire bízol bennem, és ennyire tartasz. - mondta maga elé letörten Kálmán.

- Én nagyon sokra tartalak, de a mesékben nem hiszek Kálmán. Csináljunk együtt magániskolát! Meglátod milyen szép, amikor
látod, hogy mennyit fejlődnek, okosodnak a gyerekek! Különben is, Te mire is tartasz engem?

- Azt hiszem, nem egy hullámhosszon vagyunk Barbara!

- Lehetséges, de azért én, szeretlek!

- Én is, de ez nem jó jel, ha már most, alapvető emberi értékek megítélésében, már is különbözünk.

- Ez valóban nem jó. - sóhajtotta a lány, párás szemekkel.

Nézték egymást egy kis ideig szomorúan, nem tudtak mit mondani egymásnak.

- Most mennem kell, meg kell szerveznem a laboratóriumot.

- Értem!- sóhajtott dacosan Barbara – Akkor most mi lesz?

- Semmi, megyek intézkedni.

- Látlak azért még?

- Persze, ha befejeztem a kutatást, akkor felkereslek, és elviszlek egy utazásra.

- Ugyan Kálmán, ezt a butaságot! Ez akkor azt jelenti, hogy sohanapján.

- Nagyon sajnálom Barbara, hogy csak ennyire tartasz!

- Nagyon sokra tartalak, de ne haragudj, ebben én nem hiszek.

- Akkor megyek a dolgomra, vigyázz magadra Barbara!

- Te is Kálmán, és azt kívánom azért, hogy sikerüljön az álmod valóra váltani!

Futó apró csókot váltottak, majd mindketten nagyot sóhajtottak.

Kálmán még visszanézett elmenőben az ácsorgó, szomorú szemű kishitű lányra, majd lemondóan, tovább ment.

 

 

 

 

 

Bánatosan haza ment, és átöltözve, lógóorral visszatért a Zöld majomba.

A lábai  tudták  egyedül,  hogy  hová  kell  mennie,  mert  az  agya  zakatolt,  majd  eltompult.  A  törzsközönség most  épp,  teljes
összhangban volt, mert együtt énekelték Szécsi Pál nótáját, ,, A violák” című nagy sikerű dalt, Sípos Lajos, ex nyomozó és kém
vezényletével. Kálmán megilletődötten hallgatta a barátait, akik mintha nekik címezték volna véletlenül ezt a dalt.

A lelkét kissé megviselte Barbara hozzáállása, de végül is nem igazán számíthatott másra, hisz ismerte már jól, a lányt.

Sóhajtott egy nagyot, majd kért egy pohár száraz Tokajit.



Üres tekintettel hallgatta most épp, Horváth Pista ,, Sej, Rigó, Rigó” remek nótáját a barátaitól, amikor belibbent vidáman, anyai
nagynénje fia, aki szintén magyarban találta meg a férjét. Az unokatestvére Korpás Luigi észre se vette, elszántan elment mellette!

Illett is a nóta hangulatához Luigi, mert ő is bohém lelkületű fiatalember volt!

Luigi nem nézett sehová sem, csak dacos arccal magabiztosan, az egyik asztalhoz sietett. Miután leült, azonnal heves tárgyalásba
kezdett, miközben kért egy üveg, sört egy kis vodkával.

Kálmán hagyta had, beszélgessenek, miután már lanyhulni látszott a beszélgetés, akkor Luigi háta mögé lépett, és megveregette a
hátát.

Villámgyors álcsúcsos ütés lett az eredménye!

A földről többen is felsegítették a szédelgő Kálmánt, aki bánatosan nézett Luigira.

- Miért ütöttél le Luigi, hogy a fene esne beléd!

- Nem jó jel, ha tárgyalás közben a vállam veregetik! Lehettél volna rendőr is! Azért, ne haragudj!

- De, hisz Te is rendőr voltál!

- Csak voltam, voltam! Különben is, az elhárításnál dolgoztam.

- Nem mindegy az?

- Egyáltalán nem! De Te mit keresel itt? - nézett Kálmánra csodálkozva.

- Jó hogy találkoztunk, mert szeretnék veled beszélgetni.

- Végül is unokatestvérek vagyunk, persze, örömmel! Hozz nekem egy konyakot, nem is konyakot, hanem unikumot, megfájdult a
gyomrom az idegesség miatt!

- Te idegeskedsz, amikor leütöttél?

- Na, látod Kálmán, még ezért is én vagyok ideges!

- Rendes gyerek vagy! - nézett rá méltatlankodva.

- Az vagyok, de Te pedig ne felejtsd el, hogy itt modortalanságnak számít, ha vállon veregetik az embert tárgyalás közben!

- Egyébként, te miért félsz a rendőröktől? Nem dolgozol?

- Nem félek én, csak mostanában nem volna jó, ha beszélgetni kellene velük, mert féltem a jó hírnevemet! Egyébként az, hogy más
dolgozik, az nem ok a munkára!

- Miért, akkor mit követtél el, és milyen jó hírneved van neked?

- Mi vagy Te rendőr? Inkább hozd már az unikumot, mert kilyukad a gyomrom!

- Walter Ádám! - mutatkozott be a most érkező düledező ember Kálmánnak, és hevesen rángatta a kezét, miközben ugyanúgy
csuklott. - Dél Budapest rendőrkapitánya! - csapta össze a bokáját, régies eleganciával, és a kardja markolatára csapott!

- Dr. Johanson Kálmán! - csodálkozott rá Kálmán az újonnan érkezőre, miközben, Luigi bokáját rugdosta.

- Mit rugdosol Kálmán? - méltatlankodott Luigi.

- Nem hallod, hogy rendőr?

- Rendőr, rendőr, de ez nem számít.

- Akkor milyen rendőr?- súgta a fülébe a kérdést.

- Eltanácsolt, és a barátom. Inkább hozd már az italt, mint kérdezősködsz!



- Inkább rendelek! - maga alá húzott egy széket és leült a társaság közé, majd oda intette Rékasi Sanyi csapost, és rendelt
mindenkinek.

Most már még barátságosabban viszonyultak Kálmánhoz az üzletemberek.

Sorban bemutatkozott az egész társaság, akiket már korábbról látásból már ismert is, de velük még nem pofozkodott Kálmán.

Bernard Russel a Mandragóra úrbázis egykori parancsnoka, Sorosinszki József egykori leánykollégiumi igazgató, dr. Allan Garland
fogorvos, Kowalsky Lajos zeneszerző, Bránerov Béla fizikus, és pankrátor, Fürst Elemér volt főkönyvelő.

Nos így Walter Ádámmal, Luigivel és Kálmánnal kilencen elkezdték méregetni egymást, és kedélyesen italozni kezdtek.

Mindannyian vártak valamire....

Kálmán nem most, és nem itt kívánta elmondani a szándékát a kutatásival kapcsolatban felmerült problémákat Luiginak, várt az
alkalmas pillanatra.

Luigi kis idő múlva felállt, és a dolgára igyekezett.

Nem sokkal  később, valószínű az áram túlterheltsége miatt,  áram kimaradás történt pár pillanatra.  És azonnal  puffanások,
csattanások, és sűrű káromkodások következtek.

Az automata bekapcsolta a vészvilágítást. És ott állt ütésre készen Luigi, és Sanyi csapos, vérbe forgó szemekkel.

- Mi történt? - kérdezte meg Kálmán óvatosan.

- Jöttem ki a vécéből, és valaki leöntött sörrel, akit végül is pofon vágtam, majd én is kaptam egy rettenetest, mert a földre
kerültem, és az óta van világítás. - számolt be Luigi hitelesen a történtekről.

- Nekem jöttél Te barom, vittem volna ki a sört a hármas asztalhoz Luciennek, amikor nekem jöttél!

- Én meg azt hittem valaki direkt leöntött sörrel!

- Inkább nekem adtad volna azt a sört! - csuklott nagyot a rendőrkapitány.

Tedd magad rendbe Luigi, és gyere vissza! - szólt rá Kálmán szánakozva, mert alaposan feltörölte a díszmagyarjával a sörös
járólapot, a szerencsétlen Luigi. Komoly átszállót kapott Sanyitól, mert minden kocsmai piszok Luigi, magyaros ruháján éktelenkedett,
aki szomorúan méregette a ruházatát, majd visszament a mosdóba intézkedni.

A csapos kajánul nézett Luigi után, aki bánatos képpel haladt a dolgára, és az állát simogatta.

Megnyugodtak a kedélyek, mindenki elfoglalta magát a pohara ürítgetésével, és várták vissza a jó Luigit.

Kálmán is mosolygott magában, mert Luigi is megkapta végül, a neki is kijáró rettenetes maflást, végül is nem egy súlycsoportban
volt Rékasival.

Nagy sokára végül visszatért Luigi, kicsit szomorkás volt még a tekintete, mert alaposan szétkente magán a piszkot, még ágról
szakadtabb lett a ruhája, mint miután felkelt a padlóról.

Hát, nem egy mosónő, az biztos, vélte mindenki szánakozva!

- Olyan asszonyos lettél így Luigi! – veregette hátba a fogorvos.

- Az édesanyád is ilyen asszonyos, te majom?

- Én nem az anyádról beszéltem! – háborodott fel dr. Garland.

- Jól van Kálmánka, most már te meg ne csodálkozz, hanem mond, hogy miről akarsz velem beszélgetni!

- Inkább majd később, négyszemközt.

- Ne gyerekeskedj már! Ezek az urak mind jó barátaim, és előttük mindent nyíltan meglehet beszélni! Igaz uraim? - tette fel a
kérdést a barátainak mosolyogva, akik megértően bólogattak hozzá.



- Na, nem bánom! Szóval, ott hagytam a munkahelyem, és ezzel kapcsolatba szeretnék veled beszélni.

- Szóval, kirúgtak?- kérdezte érdeklődve, miközben rágyújtott, és a szipkáját akkurátusan a fogai közé szorította Luigi, azt hitte így
elegánsan néz ki, miközben így a ritkás bajusza, még ritkábbnak tűnt. - Itt mindenkit kirúgtak valahonnét, nem kell azt szégyellni.
Mond a lényeget, és kérj még egy kört, mert most egy kicsit mi most le vagyunk égve.


