
Mosonyi Aliz

BOLTOSMES°K

Szerelmezûg¢pek Boltja

A Szerelmezûg¢pek BoltjÀban annyif¢le g¢p van! Kellentyük, kÁnolÂk, tÀpolÂk, ha-
lasztÂk, sÀpasztÂk, ûrjÁtûk, irgalmÀtorok, sorvasztÂk, senyvesztûk, vesz¢kelûk, szük´-
lûk, ÀtkolÂk, zokogtatÂk, halolÂk, felejtûk. Finom kis szerkezetek, nem romlanak Àm
el! Egyszer elindulnak, aztÀn csak jÀrnak, jÀrnak!

Finom Fûzel¢kek Boltja

A Finom Fûzel¢kek BoltjÀban halÀlos m¢rgeket lehet kapni. Ha valaki megvette a ha-
lÀlos m¢rget, vehet hozzÀ feltÀmasztÂ fûzel¢ket. De csak akkor. Csakis akkor.

BejÀratok Boltja

A BejÀratok BoltjÀban mondja a boltos n¢ni: ä Mindig csak j´nnek, j´nnek, bej´nnek!
Nincs egy perc nyugalmam, meg m¢g a huzat is, de csak j´nnek, be, be, be! ä çruljunk
akkor kijÀratokat ä mondja a boltos bÀcsi. ä KijÀratokat? Azt mÀr nem! Hogyisne! ä
mondja a boltos n¢ni. ä M¢g csak az k¢ne! M¢g csak az! ¹regs¢gemre!

Komoly TanÀcsok Boltja

A Komoly TanÀcsok BoltjÀban f´l-alÀ s¢tÀl a boltos, Doktor S¢tamÀrta. J´nnek a vevûk,
k¢rdezik tûle, mondja meg, Doktor S¢tamÀrta, hagyma vagy alma, titokban vagy tu-
dottan, ¢bren vagy Àlomban, piros vagy fekete, ajtÂ vagy ablak, nyitni vagy csukni,
foggal vagy k´r´mmel, vajjal vagy m¢zzel, elûbb vagy utÂbb, ́ lelni vagy csÂkolni, ¢let-
re vagy halÀlra. S¢tÀl f´l-alÀ Doktor S¢tamÀrta, lehet, hogy hagyma, lehet, hogy alma,
lehet titokban, lehet tudottan, lehet, hogy ¢bren, lehet, hogy Àlomban, lehet, hogy
piros, lehet, hogy fekete, lehet az ajtÂ, lehet az ablak, lehet, hogy nyitni, lehet, hogy
csukni, lehet foggal, lehet k´r´mmel, lehet, hogy vajjal, lehet, hogy m¢zzel, lehet, hogy
elûbb, lehet, hogy utÂbb, lehet ´lelni, lehet csÂkolni, lehet, hogy ¢letre, lehet, hogy
halÀlra, menjenek haza sz¢pen.

Hüs¢ges JÀnos Boltja

A Hüs¢ges JÀnos BoltjÀban mindig ott ¡l û maga, a Hüs¢ges JÀnos. ä Mindig itt kell
nekem ¡lni ä gondolkozik Hüs¢ges JÀnos ä, nem mozdulhatok innen, tapodtat se.
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Mert j´het valaki, ¢s azt mondja: Hüs¢ges JÀnosom! A titkomat rÀd bÁzom, megûrz´d?
ä °n megûrz´m ä mondom ¢n majd. °s alighogy elmegy, megint j´het valaki, ¢s azt
mondja: Hüs¢ges JÀnosom! A titkomat rÀd bÁzom, megûrz´d? ä °n megûrz´m ä mon-
dom ¢n majd. HÀt ez¢rt itt kell nekem ¡lni mindig.

Gazemberek Boltja

A Gazemberek BoltjÀban sz¢p szÁnes minden, szÂl a zene, lÀbujjhegyen jÀr a boltos.
N¢zelûdnek a k¢k gazemberek, z´ld gazemberek, piros gazemberek, àMilyen kelle-
mes itt! Lopjunk valamit?Ê A boltos mosolyog, àHogyne! Csak tess¢k, tess¢k, h´lgyeim,
uraim! Parancsoljanak!Ê

Kis BÀcsi Gombos Boltja

A Kis BÀcsi Gombos Boltja ¢jjel-nappal nyitva van. SzÀzegy fiÂkban tartja Kis bÀcsi a
gombokat, szÀz fiÂkot kihÃz, minden gombot megmutat a vevûnek, a vilÀg minden
ruhÀjÀra lehet itt gombot talÀlni, m¢gis van, aki a szÀzegyedik fiÂkot is meg akarja
n¢zni. àAz a fiÂk ¡resÊ, mondja Kis bÀcsi, ¢s nem mutatja meg soha senkinek. Csak
¢jjel, ha egyed¡l van, akkor hÃzza ki n¢ha vigyÀzva; az a fiÂk csillagokkal van teli, az
¢g csillagaival, ¢s ha m¢g jobban kihÃzza, nagy f¢nyess¢g, egy kicsit belÀtni a menny-
orszÀgba, ¢s hallani, hogy suttognak az angyalok.

R¢gi LekvÀrok Boltja

A R¢gi LekvÀrok BoltjÀban ¡res lekvÀros¡vegek k´z´tt egy k´v¢r baba. ºld´g¢lt az
¡vegek k´z´tt, olvasgatta a cÁmk¢ket. àBaracklekvÀr, 54Ê. Nem eml¢kszem ä mondta
a k´v¢r baba. àBaracklekvÀr, 57Ê. Nem eml¢kszem ä mondta. àBaracklekvÀr, 65Ê.
Nem eml¢kszem, nem eml¢kszem. Semmire se eml¢kszem. HovÀ lett az ¢n ¢letem?
Akkor talÀlt egy ¡veget cÁmke n¢lk¡l. Ezen m¢g cÁmke sincs ä mondta a k´v¢r baba,
¢s beleszagolt az ¡res ¡vegbe. ä Szerelem ä mondta. °des SÀrika! °des PÀrizs!

¹rd´g Bolt

Az ¹rd´g Boltban ´rd´g´t lehet kapni, hÀt mi mÀst? Az ´rd´g´ket kalitkÀban k¢ne
tartani, de egy se marad meg bezÀrva, az ´rd´g szereti a szabadsÀgot, ha lelakatoljÀk
a kalitkÀt, csak rÀfÃj a lakatra, ¢s mÀr kinn is van, ha meg kulcsra zÀrjÀk, a kulcsot
egyszerüen megeszi, ¢s mÀris szabadon ugrÀl ¢s ¢nekel. Finomabb dalokat nem tud,
hanem indulÂkat, azt igen, amikben lehet halihÂzni, hej! hej! hujj! hujj!, a szeme csil-
log, a patÀjÀval meg dobbant, mikor ezeket ¢nekli. Az ´rd´gboltos f´lÀllÁtott egy nagy
gramofont, sorra teszi f´l a lemezeket. àHallgassÀtok, kisfiaim, a sz¢p operÀkatÊ, de
az ´rd´g´k csak hujj! hujj!, nyelik a kulcsokat, daloljÀk az indulÂkat eg¢sz nap.
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A Besz¢lû Kutya Boltja

A Besz¢lû Kutya BoltjÀban ¡l egy rettentû nagy kutya a boltajtÂban. ä Tûlem nem kell
f¢lni ä mondja a Besz¢lû Kutya ä, ¢n nem bÀntok senkit. Vagy ha m¢gis, szÂlok elûtte.
°s nem Àm, hogy Hamm, bekaplak! Most megeszlek!, hanem sz¢pen, finoman. ögy
enn¢k egy kis hogyishÁvjÀkot. Hogy is hÁvjÀk?

Gy¢mÀntos Gyürük Boltja

A Gy¢mÀntos Gyürük BoltjÀba beront hÀrom parÂkÀs rablÂ gy¢mÀntos gyürüt rabol-
ni. LekapjÀk a parÂkÀjukat, megvillantjÀk a kopasz fej¡ket, vissz¡k a gy¢mÀntos gyü-
rüket! Hanem a boltos nem ijedt meg, elûkapott egy hirtelen hajn´vesztût, mind rÀjuk
locsolta, r´gt´n kinûtt a hajuk. Az egyik szûke lett, a mÀsik barna, a harmadik fekete,
futottak, amerre lÀttak.

MeghatÂ PirulÀk Boltja

A MeghatÂ PirulÀk BoltjÀban bekap a vevû egy pirulÀt, ¢s mÀr k´nnyezik. Bekap m¢g
egyet, haj, haj, hajajajj! ez aztÀn megrÁkatja. Bekap erre m¢g egy pirulÀt, szÂljon a
zene! °des barÀtaim! ParolÀzzunk!

B¢lyegek Boltja

A B¢lyegek BoltjÀban vÀlogat egy szomorÃ kis h´lgy. ä Itt a vilÀg ́ sszes b¢lyege, tess¢k
ä mondja a boltos. N¢zi a szomorÃ kis h´lgy a vilÀg ´sszes b¢lyeg¢t, sÂhajt. ä Csak
ennyi van? MÀs semmi? ä Elûvesz a boltos erre m¢g egypÀr b¢lyeget. ä Itt van, ez itt
elÀzott, itt van, ez itt el¢gett, itt van, ezt itt elloptÀk, itt van, ez itt elveszett. ä N¢zi a
szomorÃ kis h´lgy a b¢lyeget, sÂhajt. ä Ami nincs a vilÀgon, az nincs? Sz¢pen k¢rem.
ä Sz¢pen k¢ri? ä mondja a boltos. ä HÀt akkor megkaphatja. Tess¢k.

F¢l PÀr Kesztyük Boltja

A F¢l PÀr Kesztyük BoltjÀba jÀrnak, akik ́ r´kre ́ sszevesznek. ä K¢r¡nk egy gy´ny´rü
pÀr kesztyüt ä mondjÀk. ä ¹r´kre? ä k¢rdezi a boltos. ä ¹r´kre ä mondjÀk a vevûk.
Az egyik¡k f´lhÃzza az egyik gy´ny´rü f¢l pÀr kesztyüt, a mÀsikuk a mÀsik gy´ny´rü
f¢l pÀrat, ¢s elmennek jobbra, balra.

A Cs¡t´rt´ki Faz¢k Boltja

A Cs¡t´rt´ki Faz¢k BoltjÀba bej´tt k¢t vevû, csakhogy a cs¡t´rt´ki faz¢k olyan csÃnya
volt, hogy nem akarta megvenni egyik se. ä Nem, nem. Akkor inkÀbb holnap fûz´k
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levest. Vagy holnaputÀn. ä Nekem aztÀn mindegy ä mondta a boltos ä, de holnapi
fazekam nincs, se holnaputÀni. Ma vagy soha! ä Akkor inkÀbb soha ä mondta az egyik
vevû. ä InkÀbb ma ä mondta a mÀsik. Ahogy ezt kimondta, a cs¡t´rt´ki faz¢k ÀtvÀl-
tozott gy´ny´rü lÀnnyÀ. ä °n a ti¢d, te az eny¢m ä mondta a gy´ny´rü lÀny ä, levest
pedig nem esz¡nk!

Milyen MackÂk Boltja

A Milyen MackÂk BoltjÀban olyan mackÂk vannak, amilyenek. ä M¢rt, milyenek len-
n¢nk? ä k¢rdezik a mackÂk.

F¢nyes FotogrÀfus Boltja

A F¢nyes FotogrÀfus alszik eg¢sz nap, a boltja be van zÀrva. °jjel f´lkel, kinyitja az
ajtÂt. Cicc! cicc!, j´hetnek fotogrÀfiÀra! Besurrannak a rozoga, kÂbor macskÀk, be-
mÀsznak a k¢m¢nyen Àt, le¡lnek sz¢pen, vÀrjÀk, hogy a F¢nyes FotogrÀfus lef¢nyk¢-
pezze ûket. Itt nem verekszenek, nem karmolÀsszÀk, t¢pik egymÀst, nem is nyÀvog-
nak, csak ¡lnek nyugodtan, mÁg sorra nem ker¡lnek, mÁg rÀjuk nem n¢z a F¢nyes
FotogrÀfus. Cicc! cicc!, az ujjÀval csettint, nagy f¢nyess¢g, ¢s mÀr k¢sz is a fotogrÀfia.
Nincs a F¢nyes FotogrÀfusnak f¢nyk¢pezûg¢pe, semmif¢le masina nem kell neki, û
csak Ágy f¢nyk¢pez. Cicc! cicc!, ¢s gy´ny´rüek a k¢pek, f¢nylik a macskÀk bajusza, f¢ny-
lik a bundÀjuk, szikrÀzik a szem¡k, vihetik eml¢kbe a sz¢p, f¢nyes k¢peket.

KirÀly Bolt

A KirÀly Boltban minden aranybÂl, ez¡stbûl meg gy¢mÀntbÂl van, aranykoronÀk, gy¢-
mÀntos cipûk, ez¡stpalÀst, f¢nyes kardok, hintÂ, zÀszlÂk, ¢s a szÀmüz´tt kirÀlyoknak
gy¢mÀntos kis rÀdiÂ, amibûl halk, vigasztalÂ zene szÂl ¢jjel, mikor a szÀmüz´tt kirÀly
nem tud aludni.

Az ¹reg BarÀtn¢k Boltja

Az ¹reg BarÀtn¢k BoltjÀban f¡ty´r¢szik k¢t k´v¢r kisasszony, ¢s belen¢znek a mesz-
szelÀtÂ cs´vecsk¢j¡kbe. ä °n a j´vûbe lÀtok ä f¡ty´r¢szik az egyik. ä Csupa jÂt lÀtok.
ä °n lÀtok a j´vûbe ä f¡ty´r¢szik a mÀsik. ä Csupa rosszat lÀtok. ä N¢lk¡lem semmire
nem m¢sz ä f¡ty´r¢szik az egyik. ä N¢lk¡lem nem m¢sz semmire ä f¡ty´r¢szik a mÀsik.
ä Ezen nem fogunk ´sszeveszni ä f¡ty´r¢szik az egyik. ä Ezen nem ä f¡ty´r¢szik a
mÀsik.

Egy-K¢t Percre Boltja

Az Egy-K¢t Percre BoltjÀban csak egy-k¢t percre lehet bemenni, mert aki egy-k¢t perc
mÃlva nem j´n ki, az aztÀn k´v¢r lesz. Az aztÀn? HÀt aztÀn?
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°des Besz¢lget¢sek Boltja

Az °des Besz¢lget¢sek BoltjÀban ÀlldogÀlnak a kis marcipÀnok. °des bÀcsik, ¢des n¢-
nik. N¢zik egymÀst ¢desen. ä T´p´r´dik, ¢des bÀcsi! ä T́ p´r´dik, ¢des n¢ni! ä Be-
sz¢lgetnek ¢desen.

°letrevalÂ FÀnkok Boltja

Az °letrevalÂ FÀnkok BoltjÀban l¢lekszitÀn l¢leklisztet szitÀl a p¢k, abbÂl s¡ti a fÀnkot.
Hanem a cukrot hol elfelejti, hol nem, hol tesz bele, hol nem. J´nnek a vevûk, k¢rde-
zik: Keserü fÀnk az ¢let? Vagy ¢des? ä °n azt honnan tudhatnÀm ä mondja a p¢k. ä
Meg kell venni, meg kell enni. AbbÂl megtudhatjÀk.

Eml¢kek Boltja

Az Eml¢kek BoltjÀban minden este ´sszes´pr´get a boltoskisasszony. ¹sszes´pr´geti
a port, egy zacskÂba t´lti sz¢pen, a zacskÂra rÀÁrja A MAI NAP EML°K°RE, ¢s dÀtu-
mot is Ár rÀ pontosan, ¢s beteszi egy fiÂkba, ¢s a fiÂkra is rÀÁrja, A MAI NAP EML°K°-
RE, ¢s oda is dÀtumot Ár, pontosan. Ha j´nnek a vevûk, ¢s valamit venni akarnak, va-
lami sz¢p eml¢ket, egy sz¢p nap eml¢k¢re, a kisasszony csak kihÃzza a fiÂkot, pontosan
azt a fiÂkot, ¢s elûveszi, tess¢k, k¢rem, EGY SZ°P NAP EML°K°RE, a nap porÀt.

RÀba Gy´rgy

Jñ TºND°REIM

Sokan voltak bizony
azt mondjÀk az elsû kettûre hasonlÁtok is
a kopaszodÂra inkÀbb mint a hosszÃ hajÃra
ÃtravalÂkat adtak a vÀlasztalan hatÀrban
az elûbbi p¢ldÀjÀra ´sszesodort t´r´lk´zûvel
d´rg´l´m ma is szÀrazra vizes hÀtamat
az utÂbbi b¢kÁtett meg nem-szeretem de hasznos
itallal-¢tellel kamillatea fûzet¢vel parajjal
j´ttek sorban a t´bbiek szikÀrak testesek
varÀzsrajzokra tanÁtott egy ´szt´v¢r nûnemü
az ÀbrÀkbÂl azÂta is mindenkivel
k´lcs´n´sen kitalÀljuk egymÀs gondolatait
a r¢veteg ûsz a csapzott garabonciÀs
f´ld¡nk´n tÀn csak f¢l lÀbÀt vetette meg
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