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A Szellem ügyirat:
1.)

Mélyet szívtam a cigimből, csak heverésztem az ágyamban, még egy mély szívás, kifújom, játszok
a füsttel, nézem, ahogy kibontakozik a levegőben. Tudom, hogy már büdös az ágyam a sok cigitől, de
sosem érdekelt. Épphogy csak duruzsolt a rádió, azt hallgattam. Fel akartam hangosítani, és ahogy
felálltam  belerúgtam  az  üres  boros  üvegekbe,  nagy  csörömpöléssel  gurultak  tovább,  mintha
valamilyen versenyt akartak volna megnyerni, melyik a hangosabb, mindegyik kurva idegesítő volt.
Visszadőltem és hallgattam tovább a rádiót, valamilyen buzis zene szólt, biztos piros kötött pulcsiban
énekelte fel, aranyharangokkal a pulcsiján. A gázsiját, amit ezért a nyálért kapott, tuti elkurvázta.
Mélyen szántóak a gondolataim, hát ez úgy van, hogy ki mint vet, úgy paraszt. Arra gondoltam idén,
hogy  nem  is  veszek  karácsonyfát,  beöltöztessek  egy  fenyőfát  buzinak,  de  csak  vettem  és
beöltöztettem annak. Pedig milyen jó ötlet lett volna csak egy wunderbaumot fellógatni a falra, még
illatos is. Rágyújtottam még egy cigire, sajnos a borok már kifogytak. Boldog Karácsonyt! Mondjuk
addig még pár nap. Nem érdekel.

Mélyen elaludtam arra az andalító buzi zenére, ami folyamatosan nyivákolt ki a rádióból, az a
zene ami kurva mód beeszi magát az agyadba, és akkor se tudod kitörölni, ha leiszod magad, sőt
még jobban előtör belőled. Ez történt másnap is, bementem a kocsmámba, vagyis a törzshelyemre,
kikértem a szokásosat, a szokásosom az volt, ami akciós, nem vagyok az a válogatós fajta, de a
dinnyét nagyon szeretem, persze a nyerőgépeken. Megittam az akciókból ööööö sokat, és elvertem a
pénzem a dinnyékre, és a cseresznyékre és egyéb jelekre. A sokadik akció után, kikapcsolták a tv-t,
ha jól emlékszem valamiféle ismétlés ment benne, de az ismétléseknek az a fajtája, amit minden
évben ugyanakkor kötelező jelleggel lejátszanak, mert olyan nagy siker. Hiába tudod kívülről, akkor
is siker, és mélyen valahol vágysz arra, hogy újra lásd, mint ahogy én, valahol mélyen legbelül
vágytam arra, hogy elénekeljek pár karácsonyi nótát. Ezért lett kikapcsolva a tv. Mert mindenki
engem akart hallgatni, nem voltam egy isten áldotta tehetség, de azért annyira rossz se, de nekik
tetszett gondolom, mert még kameráztak is a mobiljukon. Ha belegondolok vicces látvány, ahogy a
középkorúak előveszik a kamerás mobiltelefonjukat és próbálják használni a technikát. Egymásnak
ment a duma, hogy „rosszat nyomtál”, „közelíts” ja és erre közelebb lökték hozzám a csávót. Tetszett
nekik szerintem az énekem, nagy tapsot kaptam, mondjuk az is  könnyen előfordulhat,  hogy az
agyukban megszépült az amit daloltam az alkohol hatására.

Még  annyit  elmesélnék,  hogy  annyit  nyüstöltek,  hogy  menjek  be  valamiféle  tehetségkutató
versenyre énekelni, hogy én szamarak királya, én a seggtitán elmentem, de még pár évvel ezelőtt,
kicsit  elkéstek  a  bíztatással.  Az  énekversenyen  volt  minden  féle  fura  figura,  szerintem valaki
permetezni indult csak eltévedt és nálunk kötött ki, olyan ruhába volt. Hát nem beszélve a többiek
hajviseletéről, nekem reggel ilyen, amikor felkelek, de nekik csillogott a rákent szaroktól. Vajon azok
nem károsak? Leszarom. Elkezdtem izgulni  a  sok ember között,  próbáltam beszédbe elegyedni
egykét figurával, de volt, aki elhajtott, hogy ő neki most koncentrálnia kell, megkérdeztem tőle mire
a hajadra, hogy így álljon. Sose tudtam keményeket beszólni, ez is lagymatagra sikerült. Volt olyan,
akit nekem kellett kizárnom a légkörömből, mert ha sokat beszél még hozzám, akkor a végén még
lebutulok az ő szintjére, nem beszélve a hagymaszagáról, másnaposan nem bírom elviselni. Úgy
döntöttem, hogy elmegyek sétálni egyet, úgy is sok idő van még, mire az elejétől eljutnak hozzám.
Séta közben, dúdolgattam azt a dalt, amit elő akartam adni, persze cigivel a számban. Jó volt, mert
olyan volt a dal, amit dúdoltam, hogy úgy mozgott a szám, hogy simán a számmal könnyen tudtam
hamuzni,  kézzel  hozzá  se  kellett  érnem.  Elöntött  büszkeséggel  hatalmas  tehetségem… Persze
rájöttem, hogy ez nem jó, mert a ruhám csupa hamu volt. Bravó! Lebutultam. A szemem sarkából
észrevettem az ital diszkontot, valahogy nem kell elővennem a térképet, hogy ezeket a kis helyeket



megtaláljam,  vagy  legyek  trendi  és  mondjam  azt,  hogy  nem  kellett  soha  elővennem  az
okostelefonomat hozzá. Persze be volt már állítva rajta, hogy megtalálja a közelben lévő sörözőket,
ivókat,  pubokat, italdiszkontokat,  és bármiféle helyet ahol alkohollal kínálnak. Attól függetlenül,
hogy nem használtam, imádom a technika ezen részét. Bementem oda és szétittam magam, valami
ócska borral és pálinkával. Visszapárologtam a válogatásra. Volt ott egy figura, aki fontoskodott
körülöttünk, nagy fülese volt, meg egy kis mikrofon lógott be a szájába, amin csak annyit közölt,
hogy „értettem”,  meg hogy „megy,  küldöm”.  Nem emlékszem, hogy milyen megfontolásból,  de
levettem a fejéről, és azt üvöltöttem bele, hogy a következő számot a kedves édesanyádnak küldöm,
és majd találkozunk az Enterprise fedélzetén. Azt tudom, hogy nem én jöttem volna még mindig, de
meguntam a várakozást, ezért befókamásztam a színpadra. Persze már nem volt rajtam a füles, mert
megsajnáltam azt a pattogó formát, így visszadobtam neki, mint kutyának a labdát, jó messzire. Nem
tudta  tőlem visszavenni,  egészen  nagydarab  vagyok  szerintem.  Szóval  bekúsztam a  színpadra,
próbáltak tőlem kérdezni, hogy ki és mi vagyok, de azt látták, hogy mi, részeg, ezért hagyták a
csodálatos produkciómat végrehajtani, had nevessenek egyet. Elkezdtem énekelni, nem is azt, amit
gyakoroltam. Végül is kedvesek voltak, mondták, hogy most mindenféle képen menjek haza, és majd
jelentkeznek nálam. Szófogadóra ittam magam, kikúsztam a stúdióból, és hazafelé vettem az irányt,
amúgy fekve énekeltem.

2.)
A kocsmai fellépésem másnapján megkaptam az akciómat a szokásos helyemen, mutatták a rólam

készült videókat, és bíztattak, hogy menjek csak tehetségkutatóba, de azért jól kiröhögtek. Otthon
mosdatlanul bedőltem az ágyba, megint csak cigivel,  és hallgattam a rádiót,  egy idióta beszélt
folyamatosan  hülyeségeket,  és  még  a  nyelvünket  is  törte,  mint  a  poharat  a  kocsmában.  Már
majdnem elaludtam, amikor csengettek, kiüvöltöttem, hogy nyitva, azt hittem a szomszéd, de az ajtó
zárva volt, meg még azt is hittem, hogy az ajtó nyitva, faszom ezekbe az ócska piákba. Papucsomban
kisétáltam az ajtóig, kinyitottam, este tíz volt már, de nem volt ott senki, biztos megint az a kölyök
szórakozik velem az ötödikről. Majd elbeszélgetek az anyjával megint, jó nő az anyja, egyszer már
elbeszélgettem vele, kicsit idős hozzám, de egy-kétszer jó vele elütni az időt. A liftben találkoztunk,
szóba elegyedtünk, behívott kávézni, kávéztunk is aztán komolyabbra fordult a dolog. Amikor kész
voltam a  dologgal,  gondoltam távozok,  de  nem angolosan,  mert  a  hamutál  megtetszett  és  hát
magammal vittem, ő nem is dohányzik, mint később megtudtam. A nő még bent feküdt a szobában,
visszaszóltam neki, hogy köszi a kávét, és nyitottam az ajtót, de akadályba ütköztem, ott állt előttem
a kölyök, jó hangosan köszöntem neki, hogy az anyja is meghallja, hogy megjött. Magára kapta
köntöst,  kilépdelt  a  gyerekhez,  és  megkérdezte  tőle,  hogy  milyen  napod  volt.  Én,  mint  egy
szerencsétlen még mindig ott  álltam. A gyerek csak annyit  mondott,  hogy ma volt  a kézilabda
meccsük, és beviharzott a szobába. Végre el tudtam volna menni, de eszembe jutott a kezemben
forgatott hamutál, nyugodtan visszacsúsztattam az asztalra, megdicsértem, hogy milyen szép alkotás,
fröccsöntött sárga műanyag volt, megköszöntem a kávét még egyszer és távoztam, szerencsétlenül.

De nem a gyerek volt, egy levél volt becsúsztatva a lábtörlőm alá. Első gondolat: az a rohadt
postás megint nem volt képes megvárni, míg átveszem a csekket vagy a felszólítást, ezek váltogatják
egymást, és csak az átvételszelvényt hagyta itt nekem, megint. Pedig ismerjük egymást a postással,
ő is az akciós piát szereti úgy, mint én. Lenti haveroktól megtudtam, hogy már apuka, csodálkoztam,
hogy ezzel az emberrel, hogy tudott valaki is szóba állni, nem is volt jó képű, férfi szemmel, ugye
csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél, hát nem tudom, hogy meg volt-e az-az egy fok, de már a
hangja is idegesítő volt. Mindegy. Jó fej volt velem lent a kocsmában, meghívott egy sörre, örültem
neki, ki nem örül egy sörnek, mondta, hogy nyugodtan gyújtsak rá, őt nem zavarja. Le se ült mellém,
amúgy  meg  akkor  is  rágyújtanék,  ha  őt  zavarja,  akkor  gyújtok  rá,  amikor  akarok.  Egyedül  a
lépcsőházban nem dohányzom, az meg van tiltva, be is tartom. Múltkor kidobtam egy két suhancot a
házból, ott szívták a cigit vagy mit a lépcsőn ülve, nem néztem jó szemmel, kizavartam őket, a



hidegbe.  De engem nem hatott  meg a hideg,  bementem a lakásba,  és erre a nagy riadalomra
elszívtam vagy két szál cigit. Nem fognak engem szeretni ezek az itteni kölykök. Mint kiderült a
postás azért hozta a sört nekem, mert egy jó szex után jólesik, ezt ő mondta így. Reménykedtem,
hogy nem célzás semmi féle buziságra. Kiderült nem. Én pár napja voltam a kölyök anyával, de ezt
nem akartam az orrára kötni, és azt sem akartam, hogy ő meséljen nekem a..a..a na a szokásairól, és
hogy honnan jött. Koccintottunk, és a felesége egészségére ittunk, vagyis a volt feleségére. Ő a
kölyök apja, a kézis gyereké. Szuper, nem tudom, mi a francé kellett elmesélni a nőnek neki.

3.)
Mint egy rossz film, úgy nézett ki az életem, leszámítva a mindennapi munkát, a robotot, mert

valamiből finanszíroznom kell az élvezeti cikkeimet. A postással nem voltunk jóba, de a sörét persze
megittam. A levélnél tartottam, őszintén, nem nagyon érdekelt mi van benne, tuti megint valamilyen
rossz, mint a múltkor. Elmentem egy céghez tovább képzésre, azt mondták, ha elvégzem nagyon
fasza munkám lesz, én meg balfasz bevettem, és kifizettem sok pénzt a képzésre, hogy még jobb
munkám legyen, hogy még több szarra el tudjam költeni a pénzem. Mint kiderült, átverés volt az
egész, van munka, de nagyon rossz és alig lehet vele keresni, és én jó sok pénzt erre fizettem ki,
reménykedtem egy jobb életben, hát nem azt dobta a gép. Nagy duzzogva és káromkodva jöttem el a
hétvégi oktatásról, nagyon bántam a pénzt, mennyi sör kijöhetett volna belőle, és a kis árváim most
várnak rám, óh drága sörök. Attól a cégtől kaptam egy levelet, reménykedtem, hogy hátha véletlenül
visszafizetik a pénzem, de nem az történt, sőt jelezték nekem, hogy köszi a pénzed balfaszkám.
Aranyosan küldtek nekem egy levelet, amiben megerősítenek, hogy egy palimadár vagyok, már pénz
nélkül. Tuti, hogy ez a levél, amit találtam az ajtóm előtt, megint valami hasonlót tartalmaz, mint
például: „Kedves Ön! Köszönjük, hogy maga él, mert ameddig olyan emberek élnek, mint Ön addig a
mi cégünk nagyon jól fog keresni, és egyre gazdagabbak leszünk. még egyszer köszönjük, és ha nem
bánja, akkor meghívnánk önt egy délutáni előadásunkra, ahol értékes nyeremények találnak gazdára
(a cégen belül), belépő xy pénz, reméljük meglátogatja szemináriumunkat. Lesz büfé is. (fizetős) még
egyszer köszönjük! Minden jót kívánunk, ajánljuk magunkat!” Valami hasonlót tudok már magamnak
elképzelni, csak ledobtam a kis éjjeli szekrényemre a levelet, én meg ruhástul bedőltem az ágyba egy
cigi társaságában. A rádió megint cicegett nekem valamit, de leszartam, hogy ki pofázik most benne,
lehet mese volt a gyerekeknek, régen még meg is hallgattam. Csak néztem a füstömet, és az a
rohadt levél járt az eszemben, ki is nyitottam az ágyamban. Annyi volt benne: „Figyelj az utcán”.
Érdekesnek érdekes volt, de nagyon nem izgatott, mert mindig figyelek. Biztos valaki szórakozik
velem, már megszoktam. Emlékszem, amikor naponta kétszer becsöngetett hozzám a bolond csaj,
nem is tudom már hányadikon lakott, és a férfiakról faggatott, azt se értettem, hogy miért pont
engem talált meg ilyennel. Egyszer meguntam, még az elején izgalmas volt, izgató, de rájöttem, hogy
bolond, és végkép meguntam, rácsaptam az ajtót. Tőle kaptam utána fenyegető leveleket, de igazán
talán nem is nekem szóltak, hanem az összes férfinak. Mindenfélével megfenyegetett engem, vagyis
minket, férfiakat, de csak duma volt. Egyszer átjött sírva, bocsánatot kért a levelekért, én meg jó
kedvemben voltam és beengedtem és egész éjjel együtt dohányoztunk az ágyamban fekve.

Nem izgatott a levél. De a kopogtatás igen, este van már, nem elég hogy felettem az a rohadt
kutya minden éjjel ugat, nem tudom, miért teszi, valószínűleg azért mert kutya, ha macska lenne,
nem ugatna, valószínűleg. Azt már megszoktam, hogy valaki a házban hajnali háromkor kezd el
mosni, mert az elálmosít a folyamatos zúgás, de a kutyaugatás…, és tudom, melyik eb teszi ezt velem,
de nem fogok szólni  a gazdájának, mert volt  egy kisebb incidensem velük, vagy is inkább égő
mutatványom. Az a kutya odajött hozzám, szaglászott engem, nyaldosott, aranyos volt, gondoltam
játszok vele egy kicsit, és eldobtam neki egy botot. De nem indult el érte, eldobtam neki egy másikat,
de csak szaglászott tovább, és engem is ott hagyott, mire elhordtam mindenféle büdös dögnek,
korcsnak. Odajött hozzám a gazdája, mert mérgelődtem a kutyával. Felvilágosított, hogy vak a kutya.
Bocsánatot  kértem,  és  eljöttem.  A  kutya  akkor  is  ugatott,  amikor  lágyan  bekopogtak  hozzám.



Kivánszorogtam a cigivel a számban, kinyitottam az ajtót, és egy szellemnek öltözött valaki állt
előttem egy  zseblámpával.  Nekitámaszkodtam az  ajtónak,  és  ráfújtam a  füstöt,  mire  elkezdett
köhögni (a buzi). Úgy nézett ki, mint aki a lepedőjét magára borította, csak vágott rá két lyukat hogy
lásson is. Csak nézett rám, nem tudom milyen reakciót várt tőlem, nyugodt voltam, ahogy az ajtónak
támaszkodtam.  Nem szokásom meglepődni  már  ebben  a  házban.  Amikor  ideköltöztem,  rá  egy
hónapra egy disznótoron kötöttem ki, itt a házban. Persze nem a házban ölték le, még kint az
udvaron, ott leperzselték, és utána felvitték a lifttel. Na akkor lepődtem meg amikor meghívtam a
liftet, még lent az aulában és jönnek be utánam a disznó és a cipelői, segítettem nekik, megtartottam
a liftajtót, kérleltek hogy szálljak be melléjük, de ódzkodtam tőle, mondták megsértődnek, ha nem
megyek velük, ezért beszálltam, és már ott mellényzsebből előkerült a pálinka, összehaverkodtunk,
és végül meghívtak, hogy vegyek részt a torban. Részt vettem. Mindenesetre furcsa élmény volt,
ahogy a liftben bámult rám a disznó. A lepedő alatt egy paraszt bámult rám, biztos voltam benne, de
nem akartam egész nap ott állni az ajtóban és hajtott a kíváncsiságom is, így hát behívtam. Leült a
fotelba, és még mindig nem szólalt meg, megtörtem a csöndet:

- mizu?

- tessék?

- mondom mizu?

- figyelmeztetni jöttelek

- mire hogy hülye parasztok mászkálnak lepedőben, - - szellemnek öltözve, jól gondolom?

- nem szellem vagyok

-  akkor viszont  rossz  helyre kopogtattál,  fehér  vagyok,  de gondolom észrevetted,  és  a

zseblámpa?

- fáklya

- értem. miben segíthetek?

- figyelmeztetni jöttelek

- ezt már mondtad, szóval?

- na jó akkor szellem vagyok

- és?



- még jönnek szellemek téged kísérteni

- miért mit tettem?

- nem arról van szó, hogy mit tettél, hanem hogy mit kell tenned, fogd fel játéknak

- amúgy leveheted azt a szart magadról

Emlékszem,  gyerekkoromban  egyik  farsangkor  permetező  embernek  öltöztem,  nagyon  jól
szórakoztak  rajtam  a  többiek,  mert  inkább  egy  hatalmas  óvszernek  néztem  ki,  a  fehér
kezeslábasomban.  Ezért  van az,  hogy ha meghívnak egy farsangi  buliba,  stílszerűen most  már
mindig óvszernek öltözök. Így is a nevetség tárgya vagyok, de legalább direkt. Levette magáról azt a
nagy lepedőt, és elkezdte igazgatni a kopasz fején átfésült haját, ballonkabátban ült velem szemben,
és felvett egy napszemüveget. Nem volt szükség a szobában a szemüvegre, mivel halvány fény
uralkodott végig a lakásban, úgy szerettem dohányozni és rádiót hallgatni, halvány fényben, mert
hangulatos.

- megkínálhatom valamivel? – mert világ életemben kurva udvarias voltam bazzeg, és még

itt magáztam is

- teát kérnék, de tejjel

- tejjel? honnan jöttél

- a túl világról

- fasz

Ott üldögélt nyugiban, meg se mozdult, a fél szememet azért rajta tartottam, amikor kimentem a
konyhába megcsinálni a teát

- parancsoljon a teája főúr, és a tej, kérem öntsön magának – mint egy báró úgy üldögélt ott

nekem, mondjuk még nem láttam igazi bárót üldögélni, amúgy nem hiszem hogy hatásos

volt a magázódó paródiám - én nem tudom mennyi tej kell bele, sose ittam úgy - töltött bele

egy kis tejet, belekortyolt, és kiköpte a szőnyegemre - csak nyugodtan

- ne haragudjon, most ittam először tejjel, és szar

- örülök neki, most már elmondja mi a lényeg?



- természetesen, úgy mond megbízatást kap tőlünk

- kiktől?

- még több szellemtől

- mennyi van?

- hát ez csak magától függ, hogy halad

- és ha most megverem, és kidobom a lakásomból

- szíve joga, na de akkor lemarad a lényegről, a gazdagságról

Megint a gazdagság, most nem szopom be, nem akarok megint sok-sok pénzt kifizetni, hogy
megint kiröhögjenek, meg volt már a tanulópénz. De valami mocorgott bennem és nem úgy, mint
amikor egy lányt hoztam haza, és rám jött a szapora, kellemetlen. Nem várta meg, míg végeztem,
csak kivett egy szál cigit, és elment, mindig tudom, mennyi cigim van. Mérges voltam rá, mert
dohányzott a házban pedig az tilos. Tilos megint hülyeséget csinálnom, be van osztva nálam fejben,
hogy mennyi a megengedett ostobaság egy hónapra, és ha jól számoltam, akkor már a következő két
hónap is le van tudva. Gazdagság, ejh. Jó ez így nekem, meg van a kis munkám, uncsi, de legalább
van.

- gazdagság mi?

- az

- és miért is kéne egy jött mentnek hinnem?

- még nem mentem el

- nem is szeretném, ha itt tenné meg, de lassan kidobom

- úgy látszik a többieket is magára kell küldenem

- küldje, nem nyitok ajtót

- szóval nem érdekli?

- miért keresett fel?



- jelentkezett múltkorában egy szemináriumra, amit ott elmondtunk az csak töltelék duma

volt, ki akartuk szűrni az embereket, és még mindig azon vagyunk, fogja fel ezt az egészet

egy próbának, és ha megfelel, ön gazdag

- mindenesetre jól hangzik az a szó hogy gazdag, de vannak bőven kételyeim

- megkínál egy cigivel?

- már leszoktam róla

- miről?

- az osztogatásról, nevetséges ez az egész

- mi egy ilyen társaság vagyunk, superbrands díjunk is van, de hisz látta az oldalunkat

- de ott nem írtak olyanokról, hogy lepedőbe burkolva kopogtatnak majd be hozzám

- az nem is a nagyközönségnek szól

- na jó, gyújtson rá

Elmém kezdett megkapaszkodni ebben a szürreális baromságban, nem nagyon tudtam ellenkezni.
Elkezdtem követni az agyammal. Emlékszem, amikor engem követtek, és nem tudtam őket lerázni.
Vidéken voltam, fotózni, csak. Megálltam egy romos háznál fotózni, ideális volt egy szép munkára,
elindultam visszafele a kocsimhoz. Az autómhoz vezető utat egy rekettyés határolta, miből elém
mekegett egy kecske, beszartam, mondjuk csak a kutyától félek, de ott a bokorból előbújva, ijesztően
hatott az a buta nézése. Próbáltam elhessegetni, de csak követett. Még az úton csatlakozott hozzám
egy macska, egy kutya és egy kakas is. Egyik se volt jó állapotban. Első gondolatom az volt, hogy
csak beszállok az autóba és elhajtok, beszálltam és csak bámultak rám. Kinyitottam a hátsó ajtót, és
mind beszállt. Egy tanyát akartam keresni a leadásra, természetesen ingyért. De eszembe jutott az
állatkert, hogy ott a kecskét meg a kakast le tudom adni, a többiekkel meg elboldogulok otthon, de
az eszembe ivódott az a kép, ahogy odadobják ezt a szerencsétlen kecskét az oroszlánnak, az meg
nyugodtan felköti magának a partedlit és neki esik. Az állatkertnek úgy tudom, van étterme, a kép
előttem lebegett amint az emberek kakas here pörköltet kérnek, sajnálnám szerencsétlent, ahogy
vékony kis hangjával próbálna jelezni a műtétje után. Elmém megnyugodott és hazavezettem, mint a
szomszédok a disznóval, én egy kecskével, kutyával, macskával és egy kakassal szálltam be a liftbe.
Beszállt mellém egy kisgyerek és az anyukája, a kölyök csak a kecskét bámulta, amikor kiszálltak
csak annyit mondott az anyjának, hogy szeretne egy rágót. Az anyuka annyit kérdezett, hogy ez
megengedett-e a házban, én meg csak annyit válaszoltam, hogy egy valóság showban szerepelek, el
vannak rejtve mindenhol a kamerák, és most ezt a feladatot kaptam, persze ő kétkedve lépett ki a
liftből. Pár napig el voltak a lakásomban, de már kezdett szag lenni, olyan kedvem támadt akkor
csipesszel  az  orrom tettem-vettem a lakásban.  Etettem,  itattam őket,  meg néha sétáltunk is  a



kutyával és a kecskével is. De hála istennek jó szomszédjaim vannak, a disznósok elfogadták tőlem az
állatokat, megígérték, hogy leviszik őket vidékre egy tanyára és fantasztikus jó dolguk lesz. Mondjuk,
nem tudom miért nem raktam ki őket akkor egy tanyára, amikor elindultam velük hazafele, talán
azért mert tudni akartam, hogy jó dolguk lesz. Persze az más kérdés, hogy ebben az évben még
ettem  kecske  húst…  részegségükben  elárulták  a  disznótorosok,  amikor  áthívtak  vendégségbe,
legközelebb megtartom őket. Elmém kapaszkodott az idiótaságba, és nem akarta elengedni, mint
engem az állatok. Agyam rápörgött arra, hogy végül is mi bajom lehet, ha kipróbálom, nem veszítek
semmit, csak egy kis időt, meg ezekkel a fura alakokkal kell néha beszélgetnem.

- gazdag akarok lenni – kijelentettem, ennyi, én is nagyra vágyó vagyok, mint mindenki más,

meg dohányos, rágyújtottam még egy szálra – mi a teendőm?

- csak követnie kell az utasításainkat, és a megérzéseit

- elég buzisan hangzik

- az is

- maguk küldték a levelet?

- nem

- tudja mit, akármilyen agyament ez az egész belemegyek, és most hogyan tovább?

- majd jelentkezünk, nem fogja tudni, hogy mi vagyunk azok, csak ha ráérez

- van jelszó

- milyen jelszó?


