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Krupa Sándor

REGGELI KÉSZüLŐDÉS
 
 
Szereplők: 
APA és SANYIKA, a kisfia 

(BELSŐ. KONYHA. NAPPAL.)

APA 
Sanyika, csupa morzsa körülötted minden! A tányér fölött egyél! Kérsz még kakaót?  
 
SANYIKA 
Igen, kéjek szépen kakajót! 
 
APA 
Már megbeszéltük, hogy nem játszunk selypítőset. Kérsz lekvárt a vajas kenyérre? 
 
SANYIKA 
Kérek, igen, nyami, nyami! Már csak tizenhetet kell aludni, és kilencéves leszek. 
Apa, mégsem mikroszkópot kérek szülinapomra. Azt kérem, hogy ne váljatok el! 
 
APA 
Ebbe a témába most ne kezdjünk bele! Mindjárt jön érted anya, és még meg sem reggeliz-
tél. 
 
SANYIKA 
A szülinapomon le fogok szokni a kakaóról. A tejről és a tejtermékekről. És a tojásról is. 
 
APA 
Remélem, csak viccelsz! Anya ki fog borulni, ha meghallja. 
 
SANYIKA 
Már tud róla. Nem volt mérges. Elmagyaráztam anyának, hogy miért nem szabad meg-
ölni és megenni az állatokat. És miért nem szabad elrabolni a tejüket, tojásaikat. Kicsit 
pityergett. Kérek még egy tojást. Apa, melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? 
 
APA 
Erre nincs jó válasz. 
 
SANYIKA 
A tojás sokkal hamarabb volt, mint a tyúk. A földön még nem is éltek tyúkok, de a dinók 
már tojással szaporodtak. És melyik volt előbb, a tyúk vagy a tyúktojás?
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APA 
A tyúktojás. Egy kacsatojásból vagy egy fürjtojásból nem tud kikelni egy tyúk. 
 
SANYIKA 
Szerintem tyúktojásnak csak azt a tojást nevezhetjük, amit tyúk tojt. Ha nem tyúk tojta, 
akkor az nem tyúktojás. Tehát: a tyúk hamarabb kellett hogy legyen, mint a tyúktojás. 
 
APA 
Egyél már, Sanyika!  
 
SANYIKA 
Tudod, mit kérek még a születésnapomra? Beszéld rá anyát, hogy írasson át a Da Vincibe. 
Ha polgármester szeretnék lenni, akkor oda kell járnom. 
Az a legjobb suli az egész világon. 
 
APA 
Polgármester? Legutóbb még csillagász szerettél volna lenni. 
 
SANYIKA 
Azelőtt pedig feltaláló, orvos, űrhajós, géplakatos. Kiskoromban még nem tudtam eldön-
teni, hogy mi legyek. Kérlek, beszélj anyával, hogy írasson át a Da Vincibe! Megígéred? 
 
APA 
Megígérem. Te pedig azt ígérd meg, hogy felnőttkorodig eszel húst is, tejterméket is.  
 
SANYIKA 
Inkább azt ígérem meg, hogy feltalálok egy olyan gyógyszert, amit ha bevesznek az elhi-
degült házastársak, akkor ismét megszeretik egymást. 
 
APA 
Elhidegült házastársak? Ezt a kifejezést anyától hallottad? 
 
SANYIKA 
Kérek szépen még egy tojást. Azt tudod, hogy miért nőttek olyan hatalmasra a dinók? Va-
lamelyik nap sikerült megfejtenem. Azért, mert régen a Földön kisebb volt a gravitáció, 
mint manapság. Minél kisebb a gravitáció, annál nagyobbra tudnak nőni az élőlények. 
A gravitáció nagysága jelenleg elefántnál nagyobb méretű állatok létezését nem engedi. 
 
APA 
A bálnák nagyobbak, mint az elefántok. 

SANYIKA 
Igen, de azok a vízben élnek. Ha tovább nő a gravitáció a következő évmilliók során, 
akkor a legnagyobb élőlények is csak akkorák lesznek, mint a bolhák.
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APA 
Nem hinném, hogy nő a gravitáció.   

SANYIKA 
Marika néni sem akarta elhinni. Csak mosolygott. És megsimogatta a fejemet. 
Apa, nagyon szeretnék átmenni a Da Vincibe. 
 
APA 
Marika néni nagyon szeret téged. Nem hiányozna? 
 
SANYIKA 
Ha az űrhajósok nem égnének el a Napra szálláskor, akkor mit tapasztalnának: egy nap 
hány órából állna a Napon? 
 
APA 
Gondolom, huszonnégyből. Vagy ez egy beugrató kérdés? 
 
SANYIKA 
A Föld 24 óra alatt fordul meg a saját tengelye körül, tehát 24 óráig tart egy nap a Földön. 
A Nap viszont 25 nap alatt fordul meg a tengelye körül, legalábbis az egyenlítője mentén. 
Tehát a Napon huszonötször huszonnégy, vagyis 600 óráig tart egy nap. Nem csodálatos? 
És apa, azt tudod, hogy mennyi ideig tart egy év a Napon? 
 
APA 
Nem tudom, Sanyika, de egyél már, légy szíves! 
 
SANYIKA 
Nem tudod a választ, mert nem is lehet tudni. Ez a kérdés nem értelmezhető, tehát, ha azt 
mondod, hogy nem tudod, akkor a legjobb választ adtad a kérdésre. ugyanis egy évnek 
nevezzük azt, amikor a Földünk egyszer megkerüli a Napot. Ez nagyjából 365 nap. 
A Napon egy év lenne az az idő, amennyi idő alatt megkerülné a Nap a Napot, vagyis sa-
ját magát. Ami lehetetlen. Tehát, ha azt mondod, hogy nem tudod, akkor valójában tudod. 
Okos vagy, apa! Megdicsérlek. 
 
APA 
Köszönöm, fiam! Büszke lehetsz rám. Látod, milyen okos apád van? Leetted az ingedet. 
 
SANYIKA 
Bocsi. Elviszel a köztársasági elnök bácsihoz? Szeretnék beszélni vele. Tegnap este kitaláltam, 
hogy hogyan lehetne megmenteni az esőerdőket. Olvastam, hogy azért vágják ki a fákat, hogy 
mást termesszenek az ott élő emberek. Eszembe jutott, hogy másodikos koromban olvastam 
egy cikket arról, hogy egy milliomos megvásárolt egy hatalmas területet az esőerdőkből, hogy 
ezáltal megmentse a fákat a kivágástól. Szeretném rábeszélni a köztársasági elnök bácsit, hogy 
vegye meg az országunk az esőerdőket, vagy legalábbis vegye bérbe őket. 
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APA 
Nem hiszem, hogy ilyen egyszerű lenne. Már kértelek, hogy amikor kezet mosol, gyűrd fel 
az ingujjadat. Csupa víz lett. Vedd a cipődet! Gyorsan, gyorsan! 
 
SANYIKA 
Születésnapomra kérek még egy visszapillantós napszemüveget is! Szeretném időben 
észrevenni, ha jön mögöttem egy kerékpáros. Balogh Pisti kis tesóját múltkor elütötte egy 
kerékpáros. 

APA 
Sajnos nem tudok venni. A visszapillantós napszemüveget még nem találták fel. 

SANYIKA 
De, már feltalálták! Én találtam fel az előbb.  
 
APA 
Várj, majd én befűzöm a cipődet! 
 
SANYIKA 
Majd, ha polgármester leszek, akkor börtönbe zárok mindenkit, akik az autóik kipufogógá-
zával mérgezték az embereket. Marika néni mesélte, hogy évente milyen sokan halnak meg 
az autósok kipufogógáza miatt. Apa, ne félj, téged nem zárlak börtönbe! Te rendes ember 
vagy. Neked elektromos autód van.  
 
APA 
Kiket akarsz börtönbe zárni? Az autósokat? 
 
SANYIKA 
Azokat, akik a kipufogógázukkal mérgezik a gyerekeket, a néniket meg a bácsikat. 
 
APA 
ugye, tudod, hogy nem mindenkinek van pénze elektromos autóra? Lehet, hogy beszélnem 
kellene Marika nénivel? Dugd a kezed! Így! A másikat is! Nagy puszi! Ez az! Még egyet! 
Szeretlek! 
 
SANYIKA 
Én is szeretlek, apa! 
 
APA 
Indulhatsz. Majd integess! Anyát is puszilom.


