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I.Ifjúkori munkák (1978-1982)

Vadnyugati történet

Helyszín: Vadnyugat, Saloon

Három cowboy a pultnál.

Az első: Bagós Jim. Szájába’ (többek szerint pofájába’) szivar. Orcáján (többek szerint azon a
mocskos képén) borosta, három napos. Térde roggyantott pózban, de rendkívül előkelően áll rongyos
nadrágjában (többek szerint szutykos gatyájában) a pultnál.

A szivar végét már leharapta és kecses szájcsücsörítést végezve, halálpontosan beleköpte ezt a
másik cowboy, Faxnis Joe frissen kitöltött whiskijébe.

Faxnis  Joe,  tőle  rendkívül  szokatlan  módon,  nyugodtan  fogadta  eme  ellene  irányuló
tevékenységet, mindössze annyira méltatva társa őiránta alkotott véleményét, hogy felemelte bal
szemöldökét (ugyanis olyan jeles és ritka szerencsében volt része, hogy külön-külön tudta mozgásra
bírni a bal, illetve a jobb szöme fölötti szőrcsíkot, azaz szemöldököt).

A harmadik cowboy, Lomha Jack is- lassú észjárásához képest elég gyorsan- kapcsolt, hogy a
szivarvég whisky-be való köpése nem a nedű minőségének kifogásolását jelenti Bagós Jim részéről,
sokkal  inkább  Faxnis  Joe  létezését  és  főleg  személyének  a  kocsmában  való  elhelyezkedését
nehezményezi.

A Saloon tulajdonosa,  Mr.  Johnson közben fölemelkedett  viszonylag (erősen)  kezdetlegesnek
mondható priccséről (ülőalkalmatosságáról), hogy Lomha Jacket, aki nemrég érkezett, kiszolgálja.
Jack- a lomha- szóra nyitotta ajkát (többek szerint azt az ocsmány pofáját), de nem kezdhette el
szózatát,  mert  eme  nemes  tevékenységben  megzavarta  (megakadályozta)  őt  ama  két  vérszívó
(szúnyog), ami beröpült. A szájába. Ezután kénytelen volt elhalasztani egy kiadós köpés erejéig a
tüzes víz szóban való megrendelését.



Fél óra múlva már ott  is  állt  előtte a whisky, amelyet-  ebből is láthatjuk-,  szinte hihetetlen
gyorsasággal szervírozott Mr. Johnson, a tulaj.

A rettenthetetlen és bátor Lomha Jack ismét kinyitotta száját (pofáját), de ezúttal nem beszéd
céljából, még kevésbbé különböző aljas rovarok szájába való beröpülése kedvéért, sokkal inkább az
okból, hogy italát végre betermelje (benyelje, lehajtsa, legördítse). Ebben azonban sajnálatos módon
Bagós Jim akadályozta meg,  aki  láthatóan kötekedő kedvében volt,  és  még a Hetyke Mary fél
éjszakát betöltő segge (feneke?) sem tudta elvonni (elterelni) figyelmét a bagóköpködésről.

Igen,  mert  ezúttal  sem tudta megállni,  hogy ne köpje következő szivarja végét  Lomha Jack
whisky-jébe.

A szivarvég röpült bele a whisky-be, Bagós Jim meg ki a Saloon előtt várakozó almásderes paripa
(ló, paci) patái elé, mivel Lomha Jack, nevét meghazudtolva, igen érzékenyen és erélyesen reagált e
műveletre.

Szóval: Jim ott feküdt a porban a ló előtt, aki érdeklődve szemlélte meg a vendéglátó egységből
rendkívül gyorsan és rövid úton eltávolított alakot, majd két jól irányzott rúgásban részesítette, hogy
ne kelljen annak közelségét elviselnie.

A lórúgásoknak több oka is lehetett:

Ad I.: a nemes ló, miután a víz illatához szokott és nem holmi whisky-éhez, nehezen viselte el az
alkohol minősíthetetlenül erős szagát.

Ad II.: kockacukrot várt az imént kirúgott áldozattól, aki egyébként alaposan berúgott, de mivel
nem váltotta valóra a paci elképzelését, az egyszerűen odébb rúgta.

Ad III.:  a  Bagós Jim pofázmányáról  meredező,  spagetti-vastagságú borostaszálakat  harmatos
fűnek nézhette a nemes állat, de csalódva annak minőségében, egyszerűen eltávolította maga elől a
kellemetlen „abrakot”, gazdájával együtt.

Bent a saloon-ban közben összebarátkozott a két sorstárs (a bagós whisky révén), és miután új
italt rendeltek, (Bagós Jim számlájára) maguknak, letelepedtek egy asztal mellé.

Joe és Jack kártyáztak. Joe kevert.  Jack lekevert.  Joe-nak egy frászt (pofont),  mert az csalni
próbált. A pofon hatásos volt, de azért nem olyan jelentős, hogy Joe elvesztette volna az eszméletét.
A játék folyt. Közben a whisky kifolyt. A polcon lévő ötliteres üvegből, mert valaki a jelen lévő kedves
vendégek  közül  (valószínűleg  valamely  alkohol-ellenes  szekta  megszállott  tagja)  revolverrel
meglékelte.

És- mivel nem ajánlatos, hogy egy üvegen egy luknál több legyen (mivel ebben az esetben a lé
kifolyhat), a whisky távozott is börtönéből, az üvegből.

A dolog nem keltett volna különösebb feltűnést, csak Mr. Johnson-t rendítette meg egy kissé eme
hirtelen és nem várt anyagi vesztesége. Arcán kecses, bár vastag forradás vonult végig bal füle
tövétől szája jobb szögletéig, amely sérülés bizonyos mértékig akadályozta a derék tulajt abban,
hogy élethűen tükröződhessen orcáján indulata.

Rossz hangulatát az üvegdefekten kívül az is súlyosbította, hogy Csapdle Tom, a harmonikás
fölébredt álmaiból és élvezhetetlen muzsikálásba kezdett.  A tulaj  (cizellált  lelkivilágához híven),
szelíd eszközzel kívánta tudtára adni a zenésznek, hogy produktuma jelen pillanatban nem kívánatos.



Egy  szódásüveg  száját  irányította  Tomra,  majd  megfelelő  mennyiségű  nedűvel  lefröcskölte.
Ezután  elégedetten  állapította  meg,  hogy  a  hangzavar,  amelyet  Csapdle  Tom  a  hangszeréből
előcsalogatott, ideiglenesen megszűnt.

A Saloon csapóajtaja előtt az almásderes felnyihogott, mert nehezményezte, hogy szőre alatt
vidám élősködők futkároznak.

A meghitt lebuj nem sokáig maradt csendes, mert Tom ismét nekiállt harmonikázni. Többen
szemrehányó tekintettel méltatták a működést, Lomha Jack pedig flegmán a muzsikus felé hajította
csontnyelű rugós kését, amely pontosan Csapdle Tom hóna alatt fúródott a vendéglátó egység falába.
Közben Tom falába sajogni kezdett, ezért lecsatolta azt és odébb helyezte. Ettől megnyugodott kissé
és- mindenki megelégedésére- hamiskás dalaival nem zaklatta többé közönségét.

Középiskolai emlékek kedves tanáraimról és osztálytársaimról

Tanári aranyköpések, amelyek a tanórákon hagyták el ma is szeretve tisztelt
tanáraim ajkait...(diákkori lejegyzéseim alapján, a saját átiratomban)

Matematika:

Micsoda hátulgombolós társaság!...Ilyen zajban nem tudok tanítani!...Nem kabaré ez, hej!
Ez egy munkahely!...Nincs gyogyós képesítésem...Nem tudod te, fiam, menj a helyedre!...Mi
van ott hátul? Ez nem bohóciskola!...Beának kell korrepetálásra járnia... Huh! És az Áginak.
Édes angyalom, neked is!...Érettségi nem kötelező, heló!...

*

Az órai viselkedésben tükröződik az otthoni viselkedés. Hóó! Így van ez, gyerekek. Hiába
ágáltok.  Ez az  otthoni  viselkedés függvénye.  A te  anyukád is  téged agyonkényeztetett.
Gátlástalan! Gyerekeim, olyan régen ülök.. vagy állok itt a katedrán... sok mindent elnézünk
nektek... a pedagógusoknak is van hibája... Hogy valaki milyen modorú, az rá van írva!...

Mi van a Péterrel? A szülők hibája? Hej!... Tessék? Az iskola elsődleges szerepe, hogy jó
nevelést kapjon! Mert bármit mond az ember, már rögtön fent van a plafonon...na most,
hogy mi hat rátok, azt én nem tudom...nem az a lényeg, hogy mi az exponenciális egyenlet!
Nézd  meg  a  mai  lakásokat...  bizonyos  szempontból  a  társadalom  mennyit  megenged
nektek...

látod,  ez  megint  nem  intelligencia.  Azért  szívesen  meghallgatlak...aztán  kikerülsz  az
életbe...nincs lakás...kevés pénzt keresel...  rosszabb körülmények közé kerülsz...  a kislányt,  akit
otthon elhalmoztak...nincs pénze kabátra... tessék? A bátyád kinőtt...miből? ...Nyilván, ahol öt gyerek
van...ez megint más dolog...a legtöbben mindent megkaptok. Jól elbeszéltem az időt...de majd ha tíz
én múlva azt mondjátok... lehet, hogy volt valami igazam.


