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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?
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