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Olvasd el a ktivetkez6 tcirt6netet. majd vdlaszoli a hozz6 kapcsol6d6 k6rddsekre!

BALDOR

M6ra tcjbb6-kev6sb6 6rtelm6t veszitette a kifejez6s: ,,nyomdafest6ket nem tiirff'. Ugyan mit
nem tiir el a nyomdafest6k? Mitol pirul el a papir? Mi az a tu6g6ts|g, ami nem iiti meg az em-
ber fiil6t egy 6tlagos utcai s6ta vagy aut66t sor6n? Az ember igyekszik, amennyire t61e telik; a
sz6pet I|ttatja, kim6ii gyermekeit a durva kifejez6sektril sz6ban, ir6sban, 6s arc6t a sz6gyen
pirja futja el, amikor halIgat6z6leAnya megjegyzi: - Ha nem vagyok ott, pontosan olyan sza-
vakat haszn6lsz, mint amilyeneket neki.ink nem engedsz! - Ilyenkor szelid szavakkal korholja
Ie6ny5t, hogy ne haIIgat6zz6k, 6s folteszi mag6ban: iigyelni fog szavaira. A kovetkez6 bosszri-
s6gra majd rigy reag6l: ,,A nemj6j6t! Ebugatta!" A legrosszabb esetben: ,,A szakramentom6t!"
Ezt a fogadalmat azutin be is tartja az els6 olyan alkalomig, amikor nem 6ll m6dj6ban foga-
dalm6t betartani.

Nemr6gibenhazafel6 ballagtunk egy 6lmos kora est6n, ttgy, ahogyan vil6gsz6p sziil6v6ro-
sunkban szok6s, szemiinket a j6rda apr6 rak6sokkal teli aszfaltj 6ra szogezve, cikcakkban, 6s

unos-untalan figyelmeztetve egym6st -Yigy6zz, ott is egy, meg ott is! -, amikor Dorka ismer-
tette legrijabb terv6t. Videoj6t6kot k6szit. A j6t6k alapja egyszerii: egy budapesti s6t6l6 igyek-
szik hazajutni an6lktil, hogy belel6pne. Ha m6gis belel6p, akkor felrobban. A jAi6k n6gyfokoza-
tfi. A kezd6 szint a XIII. keriilet, majd egyre nehezed6 sorrendben a \{., a VIII., v6giil a VIL
kovetkezik, de az m6r mesterfokozatnak sz6mit.

- Na ne - sz6lt kcjzbe B6lint -, ezt egyszerfien nem lehet megcsin6lni! Ki akar olyan j6t6k-
kal j6tszani, amin nem lehet nyerni! - Es mondta volna tov6bb is, 6m hirtelen felorditott, 6s

olyat sz6lt, hogy 16 kellett sz6lnom: sz6ljon szebben. Elrohant, majd ragyogva visszat6rt: nem
ak6rhol tisztogatta le a cip6je talp6t, hanem egy BMW kerek6n. Megintettem. Ha m6r baleset
tort6nt, ott a j5rd aszeg6ly. 6 visszavAgott: a BMW pof5tlanul elfoglalja a f6l j6rddt, 6s nem le-
het odaf6rni a szeg6lyhez. Az 6rvel6snek helyt adtam. Dorka felragyogott. Most jut esz6be, a
j6t6kban ravasz triikkok is lehetnek. P6ld6ul, ha valaki els6re belel6p, de h6rom m6sodpercen
beliil }etisztitja a talp6t egy BMW kerek6n, akkor nem robban fel, viszont ha tfiIl6pi az id6t,
akkor megsz6lal a BMW riaszt6ja, 6s m6gis felrobban. Ezen kiviil a j6t6kos el6 hirtelen kuty6k
rohannak majd, 6s lekuporodnak. Ugyhogy hirtelen ir6nyt kell v6itoztatnia, viszont amikor
6ppen kerul, akkor el6ugrik egy utcasepr6 6s megtisztitja el6tte a j6rdht. Ravasz videojAt6k
lesz, az biztos. A r6sztvev6knek mindv6gig magas t6rdemel6ssel kell futniuk, hogy teljesits6k
a beprogramozott szintid.6t. A neve pedig... Es megmondta. Rogton r6ripakodtam. Az6rt min-
dennek van hat6ra. Azl m6g csak meg6rtem, hogy ha rlyen az utca, akkor ilyen a jdLt6k. De

hogy izl6stelen legyen a neve? V6giil is legf6bb 6kess6giink a nyelv.
V6giil hosszas vita ut6n, a jAt6kprogramba 6pitett lAbkapkoddsra val6 tekintettel kiegyez-

tiink egy ideigienes munkacimben: Kutyagumi-kfnk6n. Egyel6re megteszi. Mivel a k6nk6nt
6n javasoltam, t6tov6n megtudakoltam: ismerik-e? Elk6pedve n6ztek r6m. B6lint felh6boro-
dottan visszak6rdezett'. - Hol 6lsz le, papa? -, majd ocs 6s n6v6t lecovekeltek a j6rd6n, 6s

mintha k6tszem6lyes k6rus lenn6nek, egy feltiin6en kis l6tsz6mri vegyes kar, dalra fakadtak.
Hangjuk tiszt|n sz6It a langy kora est6ben, 6s vil6gsz6p f6vArosunk fdlott folcsendiilt Offen-
bach K6nk6nj6nak proz6diailag 6s ritmikailag egyar6nt hib6tlan feldolgozAsa:

- Sz6ros feje van a l6gynek / Meg a kisocs6mnek / Rrigja meg a 16!


