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Mizser Fruzsina

Vegyesbolti csendes napok – 
emelt hangvétellel

(A lista írása során, szerencsés módon egyetlen kis-
kutya sem sérült meg, hanem azért végig a lábamnál 
feküdt, a maga fekete-fehér mivoltában – így emlé-
keztetett arra, hogy a dolgok mégsem olyan bonyo-
lultak.)

Propozíció, avagy az első leltári nap:

A. polc: hamvas barackbefőttek (10 üveg) – jól kon-
zervált, életre szólóan, természetesen tartósított gyü-
mölcsök, édes íz, könnyed aromák, gyerekmosolyra 
emlékeztető hajlatok

B. polc: kókadt kólák (4 üveg) – tömegtermék, el-
csépelt ízesítés, ködös színek, mogorva tinédzserre ha-
jazó, maró szénsavbuborékok, sok gáz, és több évre 
elegendő, tömény szívás (a készlethez szívószál is jár)

C. polc: zacskókba zárt, tigriscsíkos égboltdara-
bok, eperízesítéssel (5 db) – bennük jó néhány „mi  a 
fasz” feliratú cetli, női és férfi testnedvek keringőző 
illata, elhintett őskor és utópiamorzsák, csupa ambi-
valens, érthetetlen mondanivaló

D. polc: toalettpapír (meghatározhatatlan mennyi-
ség) – a jelennel az ember úgyis a seggét törli

A bolt bejáratánál elhelyeztem egy táblát, a ven
dégek tájékoztatására: A TERMÉKEK ÁRA EGY
SÉGESEN EGY MONDAT, ÉRTÉKÜK AZONBAN 
MÉGIS NEHEZEN ÁLLAPÍTHATÓ MEG. VÁ  SÁR
 LÁS ELŐTT KÉRDEZZE AZ ELADÓT!

Második nap, avagy érkeznek az életem első felvá-
sárlói:

Micimackó
– Róbert Gida!
– Téves!
– Nohát, ki a csuda lehet az a Téves?
– Akárki is legyen, nem jó helyen keresed a barátod.
– Ó, dehogynem. Akár te is lehetnél a barátom. Az 

ott méz?
– Nem, egyáltalán. Egyszerű barackbefőtt.
– Nagyszerű! Édes az is, csak éppen máshogy. Ma 

még úgysem villásreggeliztem.
– Egy mondat az ára.
– Gondolj, gondolj…
– Köszönöm. Parancsolj, itt az üveg.

Arany Laci
– ÁÁÁ!
– Ne kiabálj, szájadat betedd!
– Milyen furcsa, mintha valaki pont ezt mondta 

volna… De mindegy is! Szükségem van valamire! 
Azonnal!

– Aztán miért?

Mozdulatlan

Hiába harsog a kürt, nincs már hangja,
megtört reménynek nem szolgál lakul,
a tett elveszett, elakadt foszlánya, 
és nem lel várat, szívén rém lapul.

Bolond, ki ott leül, hol szól harsogva
s ordít a kín, a széttépett Turul,
nem alkuszik ma az elcsent titkokra,
szívére árny, haragvó éj borul.

Ha mozdulatlan a lég, sejts villámot:
eső hoz rejteni pusztító kincset,
de elszalad, ha te titkát feltárod,

az éjszakán ragyog át fénylő éke.
S lobogva gyúlt szemed szikráját oltod,
hogy lásd, az élet elmúlt, meg sem élted?

Liszka GyönGy

Az ElÔretolt HelyÔrség Íróakadémia bemutatkozása



Az ElÔretolt HelyÔrség Íróakadémia bemutatkozása

2016. december  |  www.magyarnaplo.hu |59Magyar
Napló

– Szörnyű rémálom volt az egész! Először megcsíp-
tek, aztán tarka lepke szállt a fülembe, aztán egy 
öreg fickó kiöntött egy ingbe öltözött ürgét a lyukból, 
és kiderült, hogy az ürge… az ürge valójában ÉN 
vagyok!

– Igazán fullasztó problémának hangzik. Java sol
hatok egy könnyed befőttet, fénylő barackot?

– Igen, tüstént, igen!
– Egy mondat az ára.
– Csak egyetlen dologra emlékszem még. Vala

hogy így kezdődött a történet: Laci te, hallod-e, jer 
ide…

A tanító nyúl
– Jó napot kívánok! Én vagyok az a nyúl, kinek 

füle leghosszabbnak bizonyul.
– Örvendek, ajánlhatok valamit?
– Pontosan tudom, hogy miért jöttem, de magának 

is tudnia kellene! Maga tart az élet iskolájába!
– Hát, nem is tudom…
– Feleljen, vagy megbuktatom!
– Valószínűleg barackbefőttért érkezett a nyúl úr. 

Egy mondatot kérnék érte.
– Mi sem egyszerűbb: Az egymást tapasztó táp-

osztó levelek képezte káposzta letépett levelein belül 
tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, 
úgy hívják, hogy torzsa, ha most a torzsára sorjába 
visszatapasztjuk a letépett táposztó káposztalevele-
ket a tapasztalt rendben, akkor…

– Elég, könyörgöm, csak vigye már el az üveget.

/Megjegyzés: A nap végéig érkezett még József, az 
álmok királya, a Grimm testvérek több üveg befőttel 
távoztak, és még rengetegen vittek el magukkal né-
hány liter édes évet. Így történt, hogy az A jelű polc 
kiürült, és a gyerekkorom véget ért. Cserébe viszont 
tömérdek gondolat kapott a szárnyaira, és azóta se-
besen repül velem./

Harmadik nap, avagy a magyar igazság:

Magyar Irodalmi Húskonzerv (hazai feldolgozású 
termék)

Összetevők: ivóvíz, szennyvíz, forrásvíz, szentelt-
víz, Kosztolányál, Juhászív, sertés, sőt, egyenesen disz-
nóbőr, csontról mechanikusan vagy pennával lefejtett 
íróhús, nitrites és forró ólmos páclé, xantán gumi, kávé-

zacc, rubintéa, dohányfüst, elrontott életek, nyafogás és 
nyefegés, magamvanás (nagyon), fekete ország és Bab
is. A termék gazembereket is feldolgozó üzemben ké-
szült, így nyomokban tartalmazhat slam poetryt. 

Gyártja és forgalmazza: Nyugat és utódai
Minőségét megőrzi (év): a doboz tetején, alján, kö-

zepén, orrán, szemén, száján, homlokán jelzett év 
végéig (bár semmi sem garantált)

Felbontás után azonnal fogyassza! Ha mégsem, 
örökre jegelje az ügyet!

Az életemben közreműködtek:
Kőműves Kelemen – aki segített, hogy a társada-

lomba jól be tudjak épülni
Édes Anna – aki megmutatta, hogy az élet nem 

piskóta
József Attila Mamája – akinél mindig van kékítő, 

arra az esetre, ha szürke lenne a hajam
Csongor – aki megkereste nekem Tündét
Kukoricza Jancsi – aki miatt észrevettem, hogy  

a Napnak fölösleges dolog sütnie oly nagyon, min-
denkinek úgyis kurva melege vagyon (avagy a ma-
gyar pesszimizmus)

Toldy – aki ipszilont érdemlő, nemes lelkével és 
hihetetlen erejével kitikkasztott minden szöcskenyá-
jat, nehogy felzabálják elmém sarjadozó búzamezejét

Ady Istene – aki nem disznófejű, de Nagyúr
a Szegény kisgyermek – aki panaszkodik, mert 

halkan belelépett
Jónás – akit hősiessége miatt nem ért cethalál, csak 

kiköpte a cethaláll

/Megjegyzés: ezek után persze, a kókadt kóla nem  
fogyott jól. Szerencsére mindenki felnő./

A cethal elkapta
Úsztam, és olyan kicsi voltam.

A bálna fogának vászna tiszta, krill és akrill mo-
sódik össze rajta, mégsem ugyanolyan a kép. A verő-
dő halaké csak üres zúgás, aztán nézd, mégis áttör-
nek a bálna sziláin. Ott benn várja az avas pusztulás 
mindet, összecsikarja egyik a másikat. A lemezsor 
sűrű, a kis bolygó nép jórészét fölnyársalja. Millió 
halott univerzum.

Úsztam, és olyan kicsi voltam. Fennakadtam a szi-
lákon, és idővel nagyra cseperedtem. De jobb ez így, 
mint Jónás lányának lenni.


