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Sok szeretettel ajánlom e könyvet mindazoknak, akik hozzájárultak az életemhez az évek során.
Különösen  azoknak,  akik  e  második,  2015-ös  kiadást  valósították  meg:  Kurkó  Katinak,  Albert
Nórinak, akik legépelték, Nellikémnek, aki a borítót és a tördelést készítette. Karlinger Manónak és
Boros Attilának a technikai-, Horváth Adrienn (Szilvi)nek és Bajza Krisztának a háttérsegítségekért.
Galambos Anitának és Dér Juditnak a fotókért.Valamint Mészöly Gábornak, aki minden könyvemet
szerkesztette.

 

Kifejezetten ajánlom Laár Andrásnak, Darnel Christiannak, Sátor Norbi lámának, Müller Péter
Sziáminak, Szarka Fedor Guidonak, és még sok-sok remek embernek, akik inspiráltak. Továbbá



barátaimnak,  elsősorban  Fezónak  és  Mayer  Ákosnak,  és  a  Nőknek,  akiknek  oly  sok  mindent
köszönhetek!

 

Ezt a kiadást sok szeretettel ajánlom gyermekeimnek: Barninak, Marcinak és Tenzinek, valamint
egész családomnak, külön emléket állítva kedves szüleimnek és nagyszüleimnek.

 

Laár András barátomnak boldog 60. születésnapot kívánok, és ecren aszretném üzenni ezzel a
könyvvel (is) mindenkinek, hogy JÓ ÉLNI!!!

A szerző



I. fejezet
 

„A tapasztalat nem az, ami történik az emberrel, hanem az, amit az ember kezd azzal, ami
történik vele.”

 

Te! Hát ilyet még nem láttál! Ma találkoztam egy csajjal, akit Zitának hívnak. Zita nem valami
bombázó, van vagy 80 kiló a 160 centijéhez, és a stílusát sem bírom a legjobban. Első látásra inkább
tűnik  egy  dagadt  kisfiúnak,  enyhe  lányos  beütéssel,  pláne  ezekkel  a  kitaposott,  sárosvégű
tréningnadrágszerű feslekedékeivel, meg a féloldalt magáraaggatott tarisznyájával.

Zita is azokkal a teljesen általános dolgokkal jött, amiktől már szétáll az agyam. Például ilyenek,
hogy „nekem is volt balesetem, persze nem olyan súlyos, mint a tiéd”, vagy pedig az a történet, hogy
„én is írtam naplót, de az persze nem volt olyan érdekes, mint a tiéd, majd elhozhatom? Elolvasod?”

Hát igen. Ilyen az én sorsom. Amikor nincsen sikerem, már csak az ilyen Zita-féle csajok jutnak!
De végül is nem számít. Hamarosan kiadják az új könyvem… addig ő is megteszi.

- Szia – mondom, amikor kinyitom az ajtót, s ő áll ott -, éppen jó, hogy jössz.

Megjátszom, mintha örülnék, hogy itt van. Vezetem be, de közben ilyenek vannak, hogy például
alig fér be az ajtón, annyira dagadék, de hát mit csináljak?

A szobámba mindenkit nagybüszkén vezetek be, most ez a büszkeség átcsap önhittségbe, de nem
is ok nélkül. Zita egyszerűen elámul, kishíján el is ájul, a tömör gyönyör KISS image-falak láttán. Le
sem tudja venni a szemeit, csodálkozik, csak némán áll, s lefelé tartott fejével kidülledő szemgolyóin
át bámulja a képeket és a sok rajzot, melyeket kivétel nélkül én magam készítettem 1984-ben, még a
baleset előtt.

- Jaj, ZZ, én amikor olvastam a könyved, el sem tudtam képzelni, hogy egyszer ilyen közelről
láthatlak,  és meg is  érinthetlek.  Tudod,  én már láttalak téged,  amikor tavaly a Moszkva téren
dedikáltál, csak akkor nem mertem hozzád odamenni – fordul most már felém Zita, aki egy ilyen
tipikus „ZZ rajongó”.

-  ZZ,  én  most  azért  jöttem el  hozzád,  mert  bízom benned,  te  majd  megmondod,  hogy mit
csináljak. A könyvedből úgy ismertelek meg, hogy te biztos szívesen végighallgatsz.

Na tessék,  már  csak ez  hiányzott!  Nem tudom,  hogy honnan szedte  ezt,  hogy én szívesen
végighallgatom őt,  nem tudom! Nade most mondjam azt  neki,  hogy nem érdekel,  és rólam ne
feltételezzen ilyen agyament hülyeségeket?

- Persze, mondjad csak!

- Háát, az úgy volt, hogy most elmondom, hogy én súlyt emelek. Már több hónapja csinálom, és
nagyon jó. Tudod, már volt verseny, ahol indultam, meg volt a másik, meg most lesz egy országos,
amire 40-et kell löknöm, de a Gyuri azt mondta, hogy ha nem tudom szakítani a 25-öt, akkor bele se
kezdjek inkább.  Na de akkor jött  az Imre,  aki  az MTK-ból  jött  át,  amíg a Gyuri  Isztambulban
edzőtáboroz. Na de akkor én már 34 és féllel löktem és a bordásfalnál felülést csináltam, jól ki is
fáradtam, és a Géza szólt, hogy nehogy meghúzzam a vádlim, mert akkor lőttek a versenynek. Na,



akkor nem is tudtam indulni, mert a 42,5-tel nem ment jól, de akkor a Zsiga szólt a Dezsőnek, hogy
Gyuri  megírta  Isztambulból,  hogy  lebőgött  a  csapat.  Erre  én  lazítottam,  meg  futottam,  meg
erősítettem a bordásfalnál, a végén már ki tudtam szakítani egyszer az 50-et is, de másodszorra már
nem bírták a lábaim. Utána jött volna csak a lökés, persze mindez azelőtt volt, hogy Béla megjött
volna a versenyről. Most mit csináljak?

- Hát, Zita, …hogy is mondjam…

- Ja, azt még nem mondtam el, hogy a 34 előtt hazajött a Gyuri egy napra.

- Na hallod! Hát akkor egészen más a helyzet.

Érted? És akkor ez még semmi! Ugyanis Zita, látva az én nagy érdeklődésemet a téma iránt,
hetente többször is feljött. Egyszerűen nem lehetett leállítani. Később, amikor már kezdett elegem
lenni, azt mondtam neki, hogy oké, kiöntheti a lelkét, de előtte írja be a leveleket a katalógusba. Erre
a feladatra készségesen vállalkozott,  ám miután azt  a néhány levelet,  amit  mostanában kapok,
sebtiben lekavarta, többé már nem volt menekvés.

 

*

Negyedikes lettem. Nem értem. Aki eddigi életemben negyedikest láttam, az mind nagy volt, okos
és komoly. Ellenben mi csaknem ugyanolyanok vagyunk, mint amikor elkezdtük. Én legalábbis.

Saját belátásom szerint az iskola kampó. Semmi indíttatást nem érzek a tanulás iránt. Én már
semmi reményt nem fűzök ehhez az évhez. Mindenesetre ma fölmentem Éles Robihoz, aki a legújabb
barátom. Robi újságíró, de mindenhez ért. Van több tanári diplomája is, s a minap, mikor éppen az
eszemre hallgattam, megkértem őt, hogy tanítson az érettségire. Nem vagyok benne olyan biztos,
vajon jó volt-e így tennem. Most már túl késő. Meg is kérdeztem Robitól, hogy nem lenne-e jobb
kiiratkozni az iskolából, amíg a könyv-buli* (* Dedikálás) megy.

Visszaemlékezem, de jó is volt az első könyv-buli! Minden nap nonstop ment a dedikálás, s jöttek,
tolongtak a lányok, csak hogy engem lássanak. Akkor egy időre magántanuló is lettem. A tanulást
persze  nem  vittem  túlzásba,  amíg  mentek  a  témák  a  könyvvel,  így  aztán  éppencsakhogy
átevickéltem.

Most már viszont negyedikes vagyok, év végén lesz az érettségi. Habár én ebből egyelőre még
semmit sem érzek. Ellenben azt biztosra tudom, hogy az új könyv kiadása után tanulni nemigen lesz
kedvem. Éppen ezért találtam ki, hogy sokkal kényelmesebb dolog lenne ejteni ezt az egész tanévet,
s majd csak akkor pótolni, amikor nem lesz más.

Robi azt mondta, hogy ez őrültség lenne, és szerinte biztosan le fogok érettségizni. Jaj, erre még
gondolni is rossz! Lehet, hogy Robi nem tudja, hogy én nem tudok semmit. De Robi csak mosolyog.
Hát, hogyha Robi mondja, akkor biztos. Ugyanis Robinak mindig igaza van.

Ebben az intézetben, ahová iskolába járok, kizárólag mozgássérültek laknak. Az az igazság, hogy
sokan  közülük  jóval  koordináltabban  mozognak  nálamnál,  s  szinte  mindegyikük  tud  rendesen
beszélni.  Én  mindezek  ellenére  nem  vagyok  mozgássérült,  hanem  egészséges,  aki  bizonyos
értelmezési zavarok miatt egy időre másnak látszik, mint ami.

Éppen emiatt tanultam meg minél előbb járni, nempedig az „akaraterő” miatt, ugyanis minél
előbb el akartam szabadulni abból a világból, amit soha nem éreztem magaménak.



Első évben,  amikor idekerültem, még alig tudtam járni.  Itt  kellett  laknom. Másodikban már
csaknem tudtam, tavaly pedig már elég jól  jártam, ám továbbra is  az intézet falai  közt kellett
maradnom.

Idén, az utolsó évben végre sikerült elérnem célom: nap mint nap iskola után hazamehetek,
reggel vissza, mint a rendes iskolások.

Engem amúgy sem köt ide semmi. Az évek folyamán pár fiúval jóban voltam, például Istennel, aki
rajtam kívül az egyetlen nem veleszületett,  tehát balesetis mozgássérült.  Vele jóban vagyok, de
másokkal maximum haveri alapon.

- Hát te, öregem, hogy tegnap mi volt! – kezdi dumáját Soma a duplavasalású ortopéd cipőjében
trappogva mellettem, amikor 8 óra előtt magam is sietve dülöngélek az iskola felé. – Azok az állat
elsősök! Te! Akkorát röhögtem! Tegnap, amikor te már hazamentél, jött át valami nő a szomszédból,
a vakoktól, hogy a két intézet közti összetartozás jegyében a vakok szimfónikus zenekara koncsertót
adna minálunk. A nevelő tanár, anélkül, hogy közülünk bárkit is megkérdezett volna, mondta, hogy
oké,  s  utána  meg odajött  hozzánk,  hogy  reméli,  hogy  sokan  elmegyünk.  Na,  erre  a  sok  állat
összenézett, és az egyik értelmes kibökte, hogy minek mennének el sokan, amikor ezek úgyse látják.

Az osztályban kemény nyolcan vagyunk. Egészen tavalyig csak fiúkból álltunk. Mígnem jött Jolán,
akiért valahogy egyikünk sem tott repesni.

Jolán  elég  nevetséges  csaj.  Disztrófiás,  vagy  little-s,  én  nem  tudom,  valami  veleszületett
csontdeformálódása van, és úgy jár, mint egy csehszlovák háztartási robotgép. Ujjai görcsölnek,
különösen,  amikor  felel,  pedig  ő  a  legjobb  az  osztályban.  Különös:  minden  reggel  a  Nagyival
karonfogva jönnek az iskolába, minden második mondatában benne van a Nagyi. „Majd a Nagyi
megmondja”, „majd a Nagyit megkérdezem”. Egyszer azt mondta, szó szerint, hogy Nagyi mindent
tud. Azóta ezt gyakorta ismételgetjük neki, és ettől totálisan kukkra ugrik.

Egy ilyen történt például ma. Az egyik óra előtt, amikor még nem jött be a tanár, s a fiúk már
bent  ültek,  Jolán  éppen  akkor  tipegett,  jobbanmondva  sántikált  a  helyére,  valaki  jó  hangosan
füttyentett egyet, és Jolán felé kiáltotta, akár egy nőreéhes suhanc:

- Nem egy rossz lába van! – aztán kicsivel később, eltérő hangnemben:

- Hanem kettő!

Te!  Én  kishíján  mexakadtam  a  röhögéstől.  Jolán  persze,  mintha  nem  értené  a  poént,
szarkamadár-hangján odalökte:

- Hülye!

 

Mi, Jolánnal elég jól megvagyunk. Somáék szokták is mondani, hogy: „szívesen elfordulunk, ha
csókolózni akartok”, vagy, hogy „mikor lesz az esküvő?”. Ez az osztályunk szintje. Nem mondom, én
sem vagyok sokkal különb, de az más tészta.

 

Azt hiszem már valahol leírtam egyszer (de nem baj, mert úgyse emléxik rá senki), hogy Apuska
egyik nagy baklövése volt, amikor kijelentette, hogy szerinte én egy mozgássérült csajt fok elvenni
feleségül.  Akkoron kifejezetten fel  voltam ezen háborodva, hogy én miért vennék el  éppen egy



mozgássérült lányt, de később gondoltam csak bele igazándiból. Micsoda iszonyatos dolog is lenne a
házasság! Miért kéne nekem egyáltalán megházasodnom???

Jolánnál ez szóba sem jöhet. Vele csak hülyülök. Például elneveztem őt Jolinak. Azóta folyton úgy
hívom. Ő ettől falra mászik, dühöng és fenyeget, hogy akkor nem másolhatom le róla a leckét.

- Ne hívj máár Jolinak! - nyekergi minduntalan, ám egy ideje rámhagyja.

Tehát (mitagadás) én is szoktam őt idegesíteni, húzom a Nagyival, meg mindennel. Ezért nem
értem, miért vagyok én az egyetlen, akivel néha teljesen normális. Valószínű, hogy látja rajtam, én
alapjában véve egy becsülendő ember vagyok.

 

Délelőtt felhívtam a könyvkiadót, ahol közölték, hogy leadták a könyvet a nyomdába, állítólag
1989. XI. 20. körül kész lesz. Az már csak pár hét. Akkor jön csak az én világom!

 

*

 

Esti fél 10 van. Egyszercsak váratlanul csengetnek. Ummi* (* Az anyukám) szokásához híven ki
van borulva, így mondja:

- Ke a franc lehet az ilyenkor!?

- Majd én kinyitom – mondom.

- Na jó – vágja rá Umm -, akárki az, én nem vagyok itthon!

Azzal BÁÁMMM! Bevágja az ajtót.

Süvi az. Ez szuper!

Süvi 23 éves is elmúlt már, ő igazán nagyfiú a szakmában. Neki sokkal több KISS képe van, mint
nekem. Van egy képe, amit nagyon félt, ezen Gene Simmons szájából csendesen fröcsög a vér – erre
úgy vigyáz, mint a szeme fényére.

Süvinek van egy együttese, a KISS FOREVER BAND. Ez úgy van, hogy ők négyen (Süvi és három
barátja)  kifestik magukat éppen úgy,  mint hajdanán a KISS, be vannak öltözve,  mikrofon előtt
tátognak, miközben magnóról szól az eredeti. Holt zsuga!

-  Tök  jó,  hogy  látlak  –  mondom,  s  miután  bementünk  a  szobámba,  megkínálom a  vaníliás
karikámból,  amit  mindenki  mástól  sajnálok.  Ennyire örülök,  hogy itt  van.  Aztán így dumáltunk
alaposan bele az éjszakába. A hangulat persze könnyen oldódott, amikor betettem a magnóba a
legklasszabb KISS virtuozitásokat.

- Te, figyelj – nyomja le a pillanatmegállítót Süvi -, hallottad már, hogy megjelent a 26. KISS
album?

- Még nem. Komoly?



- Persze. Az a címe, hogy ’Hot in the Shade’, vagyis forróság az árnyékban.

Elővarázsolt egy kazettát, amin egy új szám van erről az új lemezről. Tébolyítóan dögös! Ezt
hallgattuk többször egymás után, míg Süvi el nem tépett.

- Madaram! – kiált Ummi a szomszéd szobából. – Mit csinálsz te éjnek évadján?

- Semmit! – felelem.

- Akkor miért nem alszol? – lép be a szobába Ummi.

- Süvi volt itt, mindjárt lefekszem.

- Mikor lesz az a mindjárt?

- Nem tudom – felelem.

- Te semmit sem tudsz! – kezd ingerültebbé válni Ummi. – Mi lesz veled így, ha én megdöglöm?

- Jaj, Ummi! Dehogy döglesz te meg.

- Miért? Már mindjárt 50 éves vagyok, én feldobom a bakancsot, te meg itt maradsz egyedül.

- Nem tudom, ezt miért mondod.

- Nem is szeretsz engem, madaram. Napközben meg már fel se hívsz. Hosszú hónapok óta nem is
beszéltem veled – siránkozik Ummi -  Annak idején annyit  beszélgettünk,  emlékszel? A középső
szobában leültünk a két nagy fotelba és hosszú órákat beszélgettünk. Szeretsz te egyáltalán engem?
Már nem is tudom. Engem már nem szeret senki!

- Jaj már Ummikám!

- Persze! Na hagyjál már! Amikor az apád minden áldott nap felhív, hogy te soha nem mész hozzá
a Rákóczira* (* Apuska és Nulli a Rákóczin laknak), meg hogy a Nulli** (** Az öcsém) állandóan itt
van. Közben Nulli csak videózni jár ide, máskor meg itt van 5 percet, aztán már megy is át ahhoz a
kis  kurva Eufrozinához!  És akkor az apád szerint  én fondorlatos módon magamhoz édesgetlek
benneteket, meg ilyen hülyeségeket mond.

- Ummi! Ne légy ilyen…

- Tudoom, tudom. Mindig csak én vagyok a szemétláda, aki mindent lehurrog. Madaram, értsd
már meg, hogy én gyűlölöm az embereket! Ezért nem megyek sehová, és ezért nem hívok ide senkit,
csak néha. De azt is mi a francnak!!??

Ummi egy magának való nő.

- Madaram, én már csak a macskáimat szeretem.

 

*

 



A levelek még mindig jönnek. Egy vidéki csaj megírta a telefonszámát, hogy hívjam fel. Én a
telefont  illetően  vagyok  olyan  smucig,  hogy  nem  túlzottan  kedvelek  vidékre  telefonálgatni.
Szerencsére éppen akkor nálam volt Fezó, a régi jó barátom, s így pillanatok alatt megfogalmazódott
bennem a megoldás.

Fezó  ugyanis  dolgozott  már  telefonközpontban,  így  hát  mertem feltételezni,  hogy  már  van
gyakorlata.

-  Halló!  –  szólt  bele  a  telefonba Fezó,  a  vonal  másik  végén Vereckeszőlős  Alsóval.  –  Itt  a
telefonüzenet  közvetítő  szolgálat.  Zemlényi  Zoltán  üzenetét  tolmácsoljuk.  „Kérlek,  hívj  fel!”  És
mondja a telefonszámom… Letettük, s fél percet sem kellett várni, már csörgött is.

- Halló, halló, Zemlényi lakás? – kérdi a csaj izgatottan.

- Igen, az – felelem, de már alig tudom visszafojtani a röhögést.

- Jaj, de jó, hogy hallom a hangod! Képzeld el, hogy most az előbb hívott fel a telefonüzenetes
szolgálat.

- Tényleg? - kérdem meglepődötten.

- Igen, és a bácsi olyan kedvesen mondta el a számod…

Hát  igen.  Tulajdonképpen  én  azt  bírom  legjobban  Fezóban,  hogy  minden  hülyeségben
készségesen benne van.

 

*

 

Zita még mindig a porondon. Jön, s akkor 6-tól éjfélig nincs megállás. Amikor tudom, próbálom
lerázni, ám például ma is feljött. Meséli: most már megoldódott a problémája, mivel Gyuri hazajött, s
már 40 kilóval szakít. Már csak abban nem biztos, hogy mi lesz, ha Zsiga visszajön az edzőtáborból,
mert akkor, ha ő 15-tel lök 60-szor egymás után, akkor mit fog szólni Béla?

Egyébként Zitától ma kaptam egy fotót. Ő van rajta, amint 35-tel szakít. Mutatja, hogy látom, aki
háttal áll a bordásfalnál, az Dezső, Gyuri keze belelóg a fotóba, azt még látni, viszont Géza, aki
egyébként ott szokott állni Imre és Béla között, akkor éppen versenyen volt, de nem baj, hiszen úgyis
lemaradt volna a képről.

 

*

 

Fenyő Miki már mióta nyomja a Calypsóban, hogy jön Jerry Lee Lewis, a rock n’ roll favorit a BS-
be!

Tudnám bírni, ha eljönne velem valaki. Sajnos barátnőm nincs, sem nagybetűs, sem kisbetűs, aki
hajlandó lenne. Bezzeg, amikor sikeres vagyok, egyszerre tíz is akadna. Oh! De várom már!



Felhívom otthon Apuskát, hogy kit tud nekem ajánlani.

- Halló, hahó Apuska! Figyelj, tudod, ma lesz a Jerry Lee Lewis a Sportcsarnokban, tudsz valakit
ajánlani, aki eljönne velem?

- Hát kisfiam, jó pofa vagy! Ha felhívsz a hivatalban, akkor még talán tudok valakit, na de így!

- Ugyanis nem akarok egyedül menni… hm… Tényleg, Apuska, te nem jössz el velem?

- Ó nem, kisfiam, nekem vásárolni kell, főzni kell, este jön a Nulli, mosogatni kell, mosni, nem
érek én rá ilyenekre.

- Mer azért gondoltam, hiszen neked ez volt a fiatalságod…

- Hát igen… - mondja Apuska mélabúsan -, nekem ez volt… - Hangján hallani, hogy szívesen
eljönne.

- Naa, Apuska, gyere eel! Biztos jó lesz!

- Jaj, dehogy megyek, kisfiam! Nekem vásárolnom kell marhacsontot a húslevesbe! Így is már öt
közértben voltam, és sehol se kaptam csülköt.

- Jaj, Apuska, gyere már el velem!

- Jó, de mennyi az idő?

- Te úristen! Észre se vettem, már csak fél óra van!

- Találkozzunk a Kossuth téren! – mondja Apuska. – A metró bejáratnál.

- Jó – azzal letettük.

Jaj, de nem kérdeztem meg, hogy ott hol! De már nem hívtam vissza, hanem siettem a Kossuth
térre.

A poén csak az, hogy a Kossuth téri metrónak két bejárata van. Ígyhát csak reménykedni tudok,
hogy Apuska is annál a bejáratnál fog állni, amelyiknél én.

Odaértem. Hát erre ott áll? Nem! Most mi lesz?

A metrónál egyébként állandóan kazlával van a nép, mint most is.  De azért elindulok egyik
bejárattól a másikig, valahol majdcsak összefutunk! Megyek, megyek, de Apuska se itt, se ott. Az a
baj, hogy nem tudok kettéoszlani. Most tök jó lenne, mert amikor itt vagyok, tartok attól, hogy
Apuska ott van, amikor meg ott, félek, hogy itt. Jó ég!

Na és mi van, ha Apuska már lement? Lementem, feljöttem, aztán még egyszer lementem. S
utána még jó néhányszor föl és le. Amikor éppen harmadszor mentem lefelé a lépcsőn, már kishíján
feladtam minden reményt, hirtelen egy minden alapzajt áthidaló köhintést hallottam meg.

Ez Apuska!

Így csak egyedül Apuska tud köhögni a világon! Odafordultam, és valóban ott volt a felmenő
sávon.



- Apuska! Apuska!!! – kiáltottam a nagy hangzavar közepette.

Viszont az én kiáltásom beleveszett az éterbe. Újból visszafelé akartam sietni a lépcsőn, ám
ezúttal már akkora tömegnyomor volt, hogy egyáltalán megmozdulni is alig tudtam.

Aztán még láttam egy párszor Apuskát, amint hol le, hol felmegy, ám egyszercsak teljesen eltűnt
a szemem elől. Bemásztam a kötélkorláttal elkerített részre, ami két lépcső között van, ám ekkor:

- Mit futkározol előlem, kisfiam? – kérdezte a hátam mögött Apuska. Szó szót követett, a végén
aztán még én lettem letolva, pedig én mindvégig Apuskát kerestem.

Hamarosan odaértünk. Az előzenekar az Old Boys. Szerintem fenomén!

Időnként odapillantottam Apuskára, láttam, hogy neki is tetszenek a dolgok. Csakhamar kijött
Fenyő, s Séró Báró módjára énekelni kezdett.

Jerry Lee Lewis a tervezett 8 óra helyett csak ½ 12-kor érkezett meg, ő is énekelt, a koncertje
baba volt, de Fenyő Miki és az Old Boys sokkal babább. Jóval hajnali 1 után, amikor gyalogoltunk
Apuskával az úton egymással karöltve, még beszélgettünk.

- Na, Apuska, jó volt?

- Hát, kisfiam, mit mondjak, jónak jó volt, persze. Nade azt végképp nem tudom, hogy mi lesz
otthon a mosogatással. Mert hogy Nulli nem mosogatott el, az biztos.

 

*

 

Nullival születése óta csak a problémák vannak. Nullival állandóan valami nem stimmelt.

- Nem igaz már, hogy itt nem lehet normálisan tv-t nézni! – kiabálja fennhangon Nulli, majd ha
elvonulok a tv előtt, ami történetesen a lakás közepén van, s a fürdőszobaajtó nyitott állapotban
éppen eltakarja a képernyőt. Lázadó jelleggel leállítja a videót, s megjegyzéseket tesz, ha be akarok
menni a fürdőszobába.

- Jó, hogy nem te mondod meg, hogy én mit csináljak abban a lakásban, ahol én lakom! Az nem
igaz, Nulli, amit te az utóbbi időben csinálsz!

- Nézhetném a filmet??? – vág a szavamba, mint akin látszik, hogy egy csöppet sem érdekli, amit
én mondok.

- Ha bent vagyok a fürdőszobában – folytatom a szemrehányássorozatot -, és te tv-t nézel, örökké
kiabálsz, hogy ne bizzegtessem sokáig a fogkefémet, mert az téged zavar a film nézésében. Hogyha
meg kijövök, ne rúgjam föl a Coca Colát, mert addig élek. És ha rádkiáltok, hogy most már állítsd le
magad, mert elegem van belőled, szépen leállítod a videót és mosolyogva elkezdesz lekezelni, hogy
jaj, de aranyosan vagyok ideges. Hát tod, nekem ebből elegem van.

- Oké – kezdi Nulli dühödt sáska módján -, elhúznál onnan a tévé elől a véres nyálba?!

-  Nem panaszkodhatunk, valóban gyakran eljössz hozzánk – fejezem ki tettetett mosollyal.  –
Örökké itt  vagy nálunk –  mondataimat  széles  gesztusokkal  élesítem -,  de nem mintha annyira



szeretnél minket, mint inkább azért, mert nekünk van videónk!

- Így van – mondja magát visszafojtva Nulli -, utállak titeket, csak videózni járok át.

- Nem erről van szó! De mikor beszélgettél utoljára velem?

- Jó, rendben, szegény Meder* (* Nulli engem így hív), oké, de te is tudod, hogy Apuskát hiába
kérlelem, nem hajlandó videót venni.

Nulli a lányokkal olyan konzervatív, hogy ilyet én még nem láttam. Évek óta nem jár senkivel. Az
én barátnőimnek állandóan szoktam ajánlgatni, de egyiknek sem kellett még eddig. Nullinak elvei
vannak. Nullinak nem felel meg akármilyen lány. Engem folyton kioktat, hogy így kell a lányokkal,
meg úgy, közben ő csak a reménytelen szerelmeiről tud beszámolni, de azt is csak néhány szóban,
ugyanis engem már szóra se méltat.

Újabban velem már szóba se áll! Azt is csak Apuskától tudtam meg, hogy már megint ellopták a
biciklijét. Ez már nem is tudom, hányadik a sorban. Asszed érdekli? Dehogy! Ellopták, hát ellopták.
Le kellett volna láncolni. Áh, de azt is minek? Hiszen nem az ő pénze. A pofátlanság teteje, hogy ezek
után még simán elvárja, hogy pénzt kapjon McDonaldsra, meg hogy kapjon egy új cangát.

Az én szobámban többnyire rend van, nem úgy mint Nulliéban, ahová sokszor be sem lehet lépni
a sok kacattól. Nálam minden megvan, nálam mindennek helye van, én mindent elteszek, én mindig
mindent  megtalálok.  Emlékeimet  féltve  őrzött  dobozokban,  úgynevezett  kincstárakban  őrzöm.
Egyszerűen nem is tudom elképzelni, mi történne, ha például tűzvész törne ki itt a szobámban.

Nulli éjjel-nappal a videót nézi. Nappal nem lehet tőle közlekedni, éjjel meg nem lehet tőle aludni.

Hárman beszélgetünk Apuskával és Ummival.

- Én sem tanulok valami fényesen, de azért én, legalábbis eddig, mindig átmentem, nem úgy, mint
a Nulli, aki kétszer járta az elsőt, kétszer a másodikat, és a tanárai erre az évre is beígérték neki a
bukdácsot.

- Na, azért csak ne dicsekedj, Meder* (* Újabban már Apuska is így hív!) - védi Apuska Nullit.

- Nullinak az lenne a jó, ha a hollywoodi filmvállalatok hogy s mikéntjeiről kéne vizsgáznia, azt
vágná – veszi át a szót Ummi.

- Nulli, ha néz egy filmet, nem az érdekli, hogy miről szól, vagy hogy érdekes-e - dölyfösködöm -,
hanem csak és kizárólag az, hogy melyik cég csinálta. A 20th Century Fox csinálhatna akármilyen
pocsék filmet, Nullinak akkor is tetszene.

- Tényleg, vegyél már te, fiam – mondja Ummi Apuskának – a Rákóczira egy videót!

- Nem vagyok én megkergülve, hogy amikor egy szódásszifont nem tudunk venni, 50.000 forintos
videókra pazaroljam a drága pénzt! – zárja le a vitát Apuska.

Nulli különben jó fej, sőt, ha éppen nem vagyunk rosszban, mindig jóban vagyunk. Vannak jó
dolgaink, mikor néha együtt vagyunk, például, amikor nyáron adtunk egy pofont a sznobságnak.
Bush elnök parlament előtt tartott beszéde utáni napon láttuk innen az erkélyről, hogy csomó ember
van, egész utcát felölelő sor kígyózik a szemben lévő pártház előtt. Nem tudtuk, miért. Gondoltuk,
biztos Bush-féle buli van az immáron átvedlett pártközpontban. Gyorsan kidíszítettük az erkélyt
amerikai zászlókkal, kiálltunk és integettünk az embereknek, kiáltoztunk, hogy éljen az amerikai-



magyar barátság. Erre bemondja a rádió, hogy mi is van ott lent. A Kádár ravatalozás.

 

Apuska már elállt a videómagnó ellenességétől.

- Jó, jó, veszünk – mondja, gondolom, mert észrevette, hogy Nullira képtelen máshogy hatni, hogy
legalább kicsivel többet tanuljon -, eladjuk a Révai Nagy Lexikonokat, van vagy 20 kötet, csak nem
tudom, ki veszi meg.

Nulli  már előre örül.  Gyártja a kazettaborítókat.  Egyébiránt már eddig is tevékenykedett az
iparban, a mi kazettáink közül már többnek van Nulli-féle borítója. Nekem legjobban a KISS borító
tetszik, de a többi is szép. Nulli ritkán csinál valamit, de ha egyszer, akkor azt becsülettel.

 

Apuska felvetette videóra édesapja amatőrfilmjeit, amelyen még Apuskát is lehet látni 6 éves
korában.  Meg van örökítve  Ummi és  Apuska  esküvője  is  1969-ből,  természetesen némafilmen.
Apuska persze nem vallja be, de neki is jó lesz ez a videomagnó. Ő úgyis egész nap a tv előtt ül,
amennyiben nincsen a hivatalban. A Rákóczin egész nap ordít a tv. Apuskának mindegy, hogy mi
megy, így legalább megválaszthatja.

 

*

 

Már kegyetlenül ki van az agyam, hogy Zita állandóan itt van! Kénytelen voltam ránevelni a KISS-
re, hogy ne unjam annyira. Így is elég nehéz elviselni, de most már azért csak-csak.

A KISS a világ legcsúcsabb bandája, így én folyton igyekszem visszaterelni a szót a KISS-re,
amelyről akármikor kapásból hétszerhétstrófás dicshimnuszokat tudok zengeni.

A KISS New York legvagányabb rock and roll együttese. Most már nem viselnek maszkot, mint
korábban, amikor tíz éven át titok fedte arcukat.

Senki sem láthatta őket. Fergeteges koncertjeiken minden lehető színpadi látványossággal éltek,
s  tűznyeléstől  kezdve a  tűzijátékokon és  a  díszes  jelmezeken át,  a  műhóesésen és  hidraulikus
színpadon keresztül a gitárokból kilövellhető rakétákig mindent, de mindent megcsináltak. Gene
Simmons, az együttes vezetője, a zenekar basszusgitárosa általában egy sárkányfej alakú, a földtől
20-25 centire magasított csizmában ugrált a színpad padlózatából felülemelkedő működ közepette,
kiöltötte 20 centi hosszú nyelvét, a szájából tűzpiros művér csöpögött bárd alakú gitárjának fémesen
csillogó húrjai közé.

 

*

 

Nem mintha túlságosan érdekelne,  vagyis nem mintha különösebben megrendítene,  ma már
nemigen kerül szóba, ami 1985. III. 7-én 13 órakor történt a November 7. téren. Tudniillik akkor
ütött  el  az  a  bizonyos  autó,  akkor  esett  meg  velem  „A  NAGY  BALESET”,  aminek  életcélom



beteljesülését köszönhetem. Ez a cél a népszerűség volt.

Megírtam  életem  történetét,  így  népszerű  lettem,  de  ugyanakkor  ennek  voltak  és  vannak
hátulütői is. Például, amik miatt kénytelen vagyok mozgássérült emberek között élni. Jelenleg nem
igazán tudok még járni, de ez nem nagy kunszt, a fő gondom, amivel eddig még csak részint sikerült
megbirkóznom: nem tudok beszélni úgy, ahogy azt egy magamfajtának illene. Rajtam kívül egyik
osztálytársamnak sincs baja ezzel, csak én nem tudom értelmi színvonalamat érthetően szóvá tenni.
Idén, ugye, érettségi, ahol már nincs laca-faca. Sárkány (az osztályfőnökünk) is folyton azzal kajtat,
hogy tanuljak már meg hangosan beszélni, mert az érettségi-elnök, aki ráadásul akkor lát először,
meg se fogja hallani, amit mondok.

- Ha ez ilyen könnyen menne, tanárnő! – komolyan mondom, Sárkánynak sejtelme sincs, hogy
miből áll ez a szájbénulás, ami nekem van. Hamar elfogy a levegőm, renyhék az arcizmaim, így csak
nyökögni tudok.

Sárkány azt mondja, ha nem tanulok meg beszélni júniusig, akkor írásban kell vizsgáznom. Ez
lenne az én vesztem!

Az igazat megvallva, elég halkan beszélek általában. Barátaim, például Fezó már könnyedén ért.
Vele már tudok hangosan is. Családról nem is beszélve.

Szal ez úgy megy, hogy van, aki ért, és van, aki nem ért. No, de aki nem ért, az tulajdonképpen
azért nem ért, mert valójában nem is akar érteni.

 

*

 

Éles Robi az én élő lexikonom. Robi minden kérdésre tudja a választ. Hogyha például nem tudok
egy történelmi évszámot, vagy eseményt, nem állok neki keresgélni a könyveimben, valójában sokkal
egyszerűbb  dolog  felhívni  az  Éles  Robi  hírügynökség  telefonszámát,  s  megtudakolni.  Gyakorta
előfordul velem a smucigság. Ilyenkor sajnálom a pénzt a telefonra, de ezúttal ez sem jelent nagy
problémát, mivel az Éles Robi hírügynökség itt található, a házunk III. emeletén.

Amikor  Éles  Robinál  vagyok,  mindig  beszélgetünk.  Nagyon  sokat  jelentenek  nekem ezek  a
beszélgetések, hiszen Robinál aligha él a földön szuggesztívebb ember, aki ugyan kissé szkeptikus,
de ugyanakkor sztoikus.

Történelmi időket élünk! Ma szüntették meg az NDK falat Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin között.
Magyarországon  is  mindenféle  reformok  vannak.  Jelen  pillanatban  éppen  meg  fog  dőlni  a
kommunizmus.

Mindezekről a hírekről Éles Robi számolt be. Pontosan akkor, amikor ma tréningruhában és a
mamuszomban, kezemben történelemkönyvvel felmentem hozzá a harmadik emeletre. Robi széttárta
karját, s mondta, hogy most nem tud velem tanulni, mert éjfélig le kell adnia egy anyagot.

Ez egyébként nagy, mivel úgy megy a téma, hogy Robi bepötyögi a computerjébe az aznapi
cikkét, majd telefonon felhívja a szerkesztőséget Bécsben, és a gép a telefonon keresztül átprüntyögi
az egészet, ahogy van.

 



Éjen Éles Robi!

 

Éles Robinál minden alkalommal gyarapszom valamivel. Amikor kilépek az ajtaján, úgy érzem,
több vagyok, mint amikor beléptem. Robi az egész világot a kisujjában hordozza. Szavai földrengés
méretűen hatnak; egyszeriek és megismételhetetlenek. Itthon hiába próbálom lekörmölni az aznap
hallottakat, csak foszlányok maradnak meg a töpke fejemben. Nem véletlenül! Éles Robi minden
téren tájékozott újságíró, Európa csaknem valamennyi országában járt már.

Ő meséli:

- Amíg bárhol másutt széles e világban az utca embere figyelmes, udvarias, segítőkész, ezzel
szemben az itthoni emberek inkább kikerülik a rászorulókat, minthogy segítenének. A földgolyó
többi országában a mozgássérültek részére használhatóvá tesznek mindent, a járdákat tolókocsi-
feljáróval  látják  el,  ezenkívül  a  mozikat,  színházakat,  egyéb  közhasznú  intézményeket  szintén
alkalmassá teszik tolószékesek számára, itthon a szokásostól elütő embereket intézetekbe zárják, így
ők lesznek a társadalom kitiltottjai.

- Miért van ez így, Robi? – kérdezem.

- A történelmi eseményeknek itt is nagy szerepük van. Egyes nagyok szerint a mozgássérültek a
világháborúk sebesültjeire emlékeztetnek, ezért az elkülönítés. Az intoleráns társadalomban nincs
modell.

Tessék! Ez az egy mondat olyan nagy horderejű, hogy ez azóta is bent motoszkál a fejemben. Az
igazság az, hogy már nem is tudom pontosan, mit jelent, de annyira jól hangzik:

 

„AZ INTOLERÁNS TÁRSADALOMBAN NINCS MODELL.”

 

*

 

Megkezdődött a hajcihő a könyvvel. Persze egyelőre még csak családi szinten.

Ummi, a vészmadár, már most vernyákol, hogy az adósok börtönébe fogunk kerülni, ha nem
fogják venni a könyvet. Apuska bizakodóbb: szerinte 3 hét alatt el fogjuk tudni adni.

Nade ha nem 3 hét alatt, akkor 3 hónap alatt, s ha az se megy, akkor 3 év alatt, de valamikor csak
elfogy az a „nyomorult könyv!” (Az idézőjelek közé helyezett szóösszetétel tipikus Apuska mondás.)

Apuska és Ummi annak ellenére, hogy már több éve elváltak, szinte naponta beszélnek egymással
telefonon, vagy találkoznak, simán, mintha semmi gond nem lenne. Gond nincs is, bár sokan azt
gondolják, hogy a velem történtek vetettek véget a házasságuknak, pedig ők már a baleset előtt is el
akartak válni, csak aztán engem elütött az autó, s éppen ezért maradtak együtt további két éven át.
Ummi otthagyta a munkahelyét, és abban a kórházban helyezkedett el, amelyikben én feküdtem.

Így aztán kialakult, hogy mégiscsak én maradok Ummival, ja, mert eredetileg én laktam volna
Apuskával. De mivel az anyák gondoskodóbbak, így lett. Lassacskán új lakásba költöztünk. Apuska



Nullival, én pedig Ummival. Apuskáék a Rákóczi útra, mi pedig a Balassi utcába. És annyira nem baj,
mert végül is így is gyakran láthatom Apuskát...

 

XI.16. Az új könyv már hamarjában megjelenik. Tegnap láttam a kész borítót, egész jó. A címe az
lesz, hogy KITILTOTTAK.

Ummi, aki naponta jár könyvesstandok előtt, azt mondja, hogy lelki szemei előtt látja, ahogy az a
rengeteg könyv megposhad a Rákóczin. (Tudniillik ott fogjuk tárolni.)

XI. 21. Most hoztuk el a könyveket a kiadótól.

Itt vagyunk a Rákóczin 3500 példánnyal. Nade hogy hoztuk fel a másodikra!?! Kezdjük azzal,
hogy 3500 könyv az már önmagában sem semmi, csomagonként 30 darab, tehát több mint 100 pakk.
Természetesen részleteire bontva, adagonként a lifttel vittük föl igazi ’Apuska-módszer’-rel.

Apuska kihozta a konyhából a két fehér sámlit, azokat beállítottuk a liftbe. A földszinten a sámlira
raktuk a könyveket, mivel így nem kellett mélyre lehajolni, amikor fönt kipakoltunk.

A fél lakás tele lett könyvvel. Van ahol olyan magas, hogy el se érem a tetejét.

Az első példányt – egyértelműen – Istennek vittem, még tegnap. Mára elolvasta, azt mondja, hogy
jó, de itt az intézetben ki fognak nyírni. A lényeg: a könyv elég nagy port kavar.

XI.23. Délután az első dedikálás a Blahán, Nullival és Apuskával. Nulli kiabált, Apuska pedig
cipelte a könyveket.

A dedikálás alatt Zita többször is feltűnt. Nagy örömmel újságolta, hogy volt edzésen, és most
már olyan boldog, képzeljem el, hogy most már megy a lökés 50-nel, és volt a verseny Szőlősdön,
amin harmadik lett, és hogy ez milyen jó, és hogy ő már annyira boldog és azt szeretné, ha én is
elmennék a legközelebbi versenyére Sárszentapátpusztándra, merthogy az milyen jó lesz.

Erre én – miközben tettem a nagy elfoglaltat -, azt kérdeztem tőle, hogy nem látja, hogy én itt
dedikálok? Na, ezek után megsértődött, vagy én nem tudom, hogy micsoda, de azóta nem jött.

A dedikálás nagy poén, de néha igen szánalmas, mivel a könyveket egy vasalódeszkáról áruljuk,
ez jellemző Apuska-találmány. Tegnap nagy volt: összedőlt a vasalódeszka, leesett az összes könyv,
pénz, minden.

 

*

 

A minap, valamikor estefele mexólalt a telefon. Egy vadidegen fiúhang volt az. Ez egy cseppet
sem lepett meg, hiszen még mindig nem ritka, ha különböző olvasók felhívnak. Bevallom, igazán jól
esik  ez,  a  közönségtalálkozókon,  dedikálásokon,  itt-ott,  mitagadás,  ezért  is  szoktam megadni  a
számomat nemegy embernek. (Igaz főképp lányoknak, de különben mindenkinek, aki kéri.)

- Halló, Borostyán Pál vagyok, olvastam mindkét könyvedet…

- Igen, igen – bólogattam, s már kezdett kialakulni az a csöppet önhitt mosoly az arcomon,



amiközben valami olyasmit dünnyögök,  hogy „óóó,  köszönöm,… de én tulajdonképpen…, igazán
csak..., de azért köszi” – meg ilyesmik, ám ezúttal torkomra fagyott a gribelli.

Így folytatta:

- Ne haragudj már, de szerintem borzalom – mondta Borostyán Pál. – Én tudom azt, hogy azokat a
sorokat nem te írtad! Téged csak megtévesztettek a gonosz erők, amikor ilyen gondolataid voltak.

Én csak lestem. Szóhoz sem tudtam jutni. Mondta, hogy sürgősen el szeretne velem beszélgetni.

 

*

Matyi, ez a 120 centis fazon, aki minden alkalommal jön segíteni a Blahára könyvet tartani, hogy
tudjak bele dedikálni, különös hapek. Éppen akkora, mint én ülve, így amikor ott ülök a vasalódeszka
mellett, pont odafér tartani a könyvet, s nem foglal helyet. Beszélgetni is ilyen alkalmakkor tudunk,
hiszen ilyenkor legalább egymagasságban vagyunk.

Matyit  mindenki  kisiskolásnak  nézi,  pedig,  mint  ő  maga  mondja,  jelenleg  elsős  egy  esti
gimnáziumban. Órákat tud beszélni, be nem áll a szája, ugyanis, mint ahogy ő maga mondja – máshol
nemigen állnak vele szóba.

- Tudod, van egy szép lány az osztályunkban. Meg kell hogy mondjam, hogy… izé, szóval nagyon
szeretem.  Nagyon-nagyon  szép,  szőke  hajú,  és  ő  sem valami  magasnövésű,  csak  másfél  fejjel
magasabb nálam. Néha leül velem beszélgetni, de szemeiből látni, hogy nem én vagyok a nyerő nála.

Meg kell, hogy mondjam, még számomra is különös ilyeneket hallani az ő szájából, pedig én a
saját szememmel láttam a személyijében a bejegyzést: még nyáron betöltötte a 16-ot.

-  Velem ugyanez történik,  amikor  „megértő”  lányokkal  vet  össze az  a  bizonyos.  Keresem a
legszebb lányt – mondom Matyinak, mint valami tapasztalt. – Én is keresem a legszebb lányt, és néha
meg is találom, csak soha se jön össze igazán.

 

*

 

Ma meg? Eljött hozzám ez a Borostyán Pál, egy ilyen huszonegynéhány éves kölök. Éppen akkor
jött Süvi is. „Na – gondoltam-, mit fog szólni Süvi, hogy milyen fazonok járnak hozzám, mint ez a
Borostyán!”

Ám csakhamar kiderült, hogy ismerik egymást, mitöbb együtt jöttek. Ez a Borostyán megállt a
szoba közepén, körbetekintett, és egyszercsak, mint a kitörő hurrikán, elkezdte átkait szórni:

- Mi ez a gyalázatos istenkáromlás, ami ennek a sátáni szobának falait borítja???!!???!! -, és
elkezdett trónbitorló módjára rendelkezni.

- Na ezt le kell venni – mutat rá az egyik oldalon lévő képeimre, karmozdulataival szemléltetve az
elvégzendő feladat intenzitását -, ezt is, ezt is, meg ezt is le kell tépni a falról és tűzbe hányni, mert
átok ül ezen a házon, amíg ezek itt maradnak!



Én alig kapok levegőt a hüledelemtől. Nézem Süvit, ám ő csak némán áll, holott ő dicsekedett volt
azzal, hogy ő bizony már 1973 óta, vagyis már több mint 15 éve rajong értük.

- Hát kérlek – vágok vissza erélyesen -, nekem egészen más a véleményem! Szerintem abban
nincs semmi, hogy az én falaimon KISS képek vannak.

- Ezeek? Ezek az 50 éves kifestett bohócok? Ezek tetszenek neked? Háhá – kacag gúnyosan. –
Ezek otthon röhögnek rajtad,  hogy megveszed drága pénzen a  lemezüket.  Nem érted,  hogy a
közönség nulla az ő szemükben??

- Hát én ezt nem így látom! – folytatom magamat nem megadva. – Zenéjük hozzásegített engem
jópár olyan dologhoz, amikről neked fogalmad sincs! – kiáltottam most már minimum 20 decibellel.
Közben néha-néha oda-oda pillantottam Süvire, vajon hogyan reagál, mialatt ez a Borostyán lázító
szavakkal ócsárolja azokat az embereket, akikre éveken át esküdött,  ám nemhogy ellenmozgást
tapasztaltam volna, Süvi is felszólalt, s gépszerűen ismételte a betanult szöveget:

- Gene Simmons egy gyilkost alakít a filmben!

- Az! – veszi át a szót Borostyán. – Ez a hitvány egy vérengző gyilkos, és akkor őérte rajongasz.
Nem veszed már észre, hogy te is a cinkosává válsz?

- Hát figyelj rám! – kiáltom felháborodottan (egyébként magam sem hittem volna, hogy ilyen
hangosan is tudok beszélni). – Tudod azt, hogy egyszerűen nevetséges, amit mondasz? – Kiáltottam
már-már üvöltve. Nekem itt ne szidja Gene Simmonst, mert megbánja!

Vitatkoztunk,  vitatkoztunk,  én  nagyon  élveztem.  A  legjobb  az  volt,  hogy  hiába  vágta  be  a
keményet, én nem törtem meg. Tudja is ő, hogy mi mindent kaptam én a KISS-től az évek folyamán!
Milyen összmunka volt az, amikor megrajzoltam a LOVE GUN óriásposztert! Én akkor – emlékszem –
egy test, egy lélek voltam mindegyikőjükkel: én rajzoltam őket, s ők visszanéztek rám a papírról.
Közben bömböltek a jobbnál jobb KISS lemezek, én meg ott kuporogtam a kiterített lapok fölött,
kezemben a ceruzával, másikban pedig a radírral. Hejj! Azok voltak csak az idők!

Na de Süvi? Hát ő volt a legszánalmasabb. Ismertem már őt, őt nem volt nehéz megtéríteni.
Olyan, de olyan befolyásolható, mint egy énnemstommi, akinek azt mondják, hogy ugorj a kútba, azt
bele is ugrik. Szánalmas Süvi!

Na de ez a Borostyán Pál! Már azt hittem, nekem esik. Közölte, hogy mire itt a húsvét, én is le
fogom szedni az összes KISS képet a falról. Nézzem meg Süvit, ő jó volt, ő már leszedte az összes
KISS képét a falról.

Süvi meg, mint egy gyáva majom, helyeslően bólogat.


