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KOVÁCS ANNA  
 

Nyerő szelvény 
  

Tisztelt Gyorskaparó Körmös Diána! 

  

Gratulálunk! Ön nyert! Jelen borítékunkban megtalálja nyere-

ményét, valamit annak német, angol, japán és szajáni szamo-

jéddel agglutinálódott dél-dakotai konyhanyelven íródott 

használati útmutatóját. Jóllehet, Ön sosem volt a Csikar Karcsi 

Zrt. ügyfele, mégis a Zrt. tudomására jutott az Ön hatalmas ásó 

vakondlábai segítségével történő, alagúttágító, földalatti 

kaparászati tevékenysége a Pakol Lock Kft. dohospusztai 

kamrájában. A Csikar Karcsi Zrt. hosszú napok óta megfigye-

lés alatt tartja négyszázkilencvenhét potenciális jelöltjét, hogy 

átruházhassa páratlan nyereményét, egy exkluzív „Ásó, kapar, 

nincs harag” megnevezésű kaparós sorsjegyet. A választás 

azért esett Önre, kedves vakond asszony, mert a jelöltek közül 

az Ön ásólábai tettek legmélyebb benyomást a szakmai zsűri-

re, valamint legfelsóhajtóbb szánalmukat vívta ki éjt nappallá 

tevő szakadatlan munkálkodásával, melynek lecsapódása ezen 

vigaszdíjként kitűzött kaparós sorsjegy.  

 

A tizennégy oldalas használati utasítás áttanulmányozását le-

egyszerűsítendő felhívjuk figyelmét futurisztikus teendőire: 

tisztítsa ki a körme alján felgyülemlett humusz porciót és 

egész teste ráfeszülésével kezdje karizomból kaparni az ásító 

rozsomákot ábrázoló foszforeszkáló felületet. De jól vigyáz-

zon, kaparása nehogy a litoszférában érjen véget a papirusz 

nyerő felszíne helyett! Amennyiben naiv forgácsoló böngészé-

se nyereményben végződik, fáradjon be a Csikar Karcsi Zrt. 

egyetlen telephelyére, az afrikai Turkana-tó közepén elterülő 

tizenhat négyzetméteres szigetre, mely tóalattjáró és mélytavi 

búvárok segítségével könnyedén megközelíthető. Felhívom 

szíves figyelmét a gyilkos piranhák elleni, acélbiztos védőfel-

szerelés használatára.  
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A száztizenötezer darabszámban kiadott sorsjegy nyerési való-

színűsége egy a száztizenötezerhez, azaz közülük egyetlen egy 

hordozza a páratlan győzelem letagadhatatlan lehetőségét.  

A többi papírdarab kiválóan origamizható miniatűr bányász-

csákóvá. Az egyetlen nyerő cédula boldog birtokosa pedig 

nem kisebb objektumot tudhat saját tulajdonában, mint az alvi-

lág kedvencét, egy eredeti David Phlegethon UV szűrős nap-

szemüveget.  

 

Ez a nyeremény Önnek különös örömöt okozhat, kedves va-

kond asszony, mert miután nagy kínszenvedések és véres küz-

delmek árán megszerezte, és litoszféráig kaparta, s Önnek oly 

nagy hasznot jelentő miniatűr bányászcsákóvá origamizta a 

száztizennégyezer-kilencszázkilencvenkilenc darabból álló … 

„Ásó, kapar, nincs harag” vesztes készletet a tizennégy oldalas 

szajáni szamojéddel agglutinálódott dél-dakotai konyhanyel-

ven íródott használati útmutató átböngészése segedelmével, s 

az utolsó sorsjeggyel átbúvárkodott acél védőruhában az afri-

kai Turkana-tó közepén lévő tizenhat négyzetméteres szigetre, 

és átvette a David Phlegethon napszemüveget a Csikar Karcsi 

Zrt. egyetlen telephelyén, bátran gondoljon a David Phlegethon 

napszemüveg élőlábban olvasható örök rigmusára, mely em-

lékezteti Önt arra, hogy napszemüveget hordani kizárólago-

san a trend kedvéért, félvakon és a föld alatt érdemes! 

  

  

Servus humillimus: 

Kapor Kaprina  

független közvetítő 

  

 „Ha túl forró délibábnak nagyvárosi párája 

Messze nézve megpörkölhet napszemüveg rámája”  

(J. R. Teiresziász) 

 


