A reklámok hatása


Az ismert, jó hírű reklámszakembert az idegösszeomlás kerülgette. Már harmadik hónapja küzdött az alkotói válság legrémisztőbb, legborzasztóbb fajtájával, a kommersz-szivitással. Vagy ahogy ő nevezte, a kommersz szívatással, melyben a hivatástudat, szívatás tudattá alakul át, és mint olyan, teljesen megmérgezi a dolgos hétköznapokat. Már borzasztóan unta a különféle mosópor, gyógyszer, és fogkrém reklámokat, melyek sorozatszerű elkészítését egyenesen ráerőltette, megkövetelte mind a megrendelő, mind a tévét bámuló fogyasztó. Valami újra vágyott. Csendesen ücsörgött íróasztala mögött, és azon gondolkozott, mit vágjon a falhoz, vagy milyen pózban vesse le magát az emeletről, hogy végre-valahára megszűnjön az átok, és visszatérjen kreatív alkotókedve. 
Ekkor lépett be a lepukkant, alkoholista kinézetű alak az ajtón. 
- Na hali! – mondta a férfi rekedten, és ingujjába törölte elcseppenni készülő orrát.
A reklámszakember úgy nézett rá, mintha ufót látna. 
- Üdvözlöm! Mit tehetek önért? – kérdezte, miután magához tért első megdöbbenéséből. Tetőtől-talpig többször végigmérte az érkezőt.
- Rendelnék egy reklámfilmet. - felelte a jövevény, és a változatosság kedvéért szellentett egy jóízűt. 
- Csak nyugodtan, mintha itt sem lennék. - mondta a filmes rezignáltan, és kinyitotta az ablakot. – Így mégis csak jobb, nem? Legalábbis, jobb a levegő! Egyébként reklámügyben a legjobb helyen jár!   
- Aha. – dünnyögte a férfi, majd lehuppant az egyik székre. Csendben nézelődött, majd hirtelen megszólalt. - Van egy söre? 
- Nincs. Tehát? 
- Mégsem olyan jó hely! – állapította meg keserűen – Mit tehát?
- Miről szóljon a film? – kérdezte a filmes, és becsukta az ablakot.
- Hogyhogy miről? 
- Mi az árucikk? 
- Milyen árucikk? – hökkent meg a jövevény, és cigarettára gyújtott. 
- Itt nem lehet dohányozni. 
- Akkor ne dohányozzon. – mondta a férfi.
- Na jó, hagyjuk. Mit szeretne reklámozni? Mi az árucikk? – tette fel ismét a kérdést. – Mosópor, gyógyszer, esetleg valami csokoládé?
- Én vagyok. – mondta az ügyfél, és végigmutatott magán.
- Viccel? 
- Frászt! – ugrott fel ültéből. Sétára indult a szobában, izgatottan magyarázott. – Tudja, kíváncsi vagyok a reklámok hatására! Tényleg nincs egy söre?
- Nincs. De folytassa! 
- Ugyanis a feleségem szerint, unalmas, üres fickó vagyok, a kutya sem kíváncsi rám. Csak a sört vedeled, szokta mondani, nem vagy jó semmi másra! - a reklámszakember előrehajolt ültében. Érezte, nagydolog van kialakulóban. Nem tudta pontosan mi az, de valami olyan megrendelés körvonalazódott elméjében, amilyen még nem volt a magyar reklámszakmában! - Szeretném valahogy újra érdekessé tenni magam. Tudja, hogy van ez! Az asszony mindenre ugrik, amit reklámoznak. Hátha…! – harapta el a mondatot, és várakozón tekintett a filmesre.
- Értem. – bólintott a szakember. Hüvelyk és mutató ujjaiból kamerát formázott, és azon keresztül nézte vendégét.
- Még mindig nem tudom, mit akarok, csak… szóval érti, nem? – bizonytalanodott el a férfi. – Vállalja? 
- Mondjon néhány szót magáról! – utasította ügyfelét, és sebesen jegyzetelt.
- Ötvenöt éves vagyok. Hobbim nincs, szeretőt nem tartok…. Egyszer volt, de most nincs. 
- Munkahely, foglalkozás? 
- Van, hogy a franc egye meg! – kiáltott fel a férfi keserűen – Reggel hatkor megyek, este tízkor jövök! 
- Jó sokat dolgozik! – állapította meg a filmes. 
- Frászt! Akkor zár a kocsma. 
- Aztán mit csinál?
- Kajálok, iszom egy-két sört, bámulom a tévét. Minden harmadik kedden kettyintek az asszonnyal. Aztán megint sörözök. Tényleg nincs egy söre? 
- Nincs. Miért pont kedden? 
- Minden nap sörözök, nem csak kedden. – állapította meg az ügyfél.
- Miért…, izé…, miért kedden kettyintenek? 
- Ja, az? Megszokás. Amikor a vén dögnél laktunk, akkor volt tuti a kéró, mert a banya a többi banyával zsugázott. 
- Értem. Barátok? 
- A kocsmában. 
- Olvas?
- Inkább innék. Tényleg nincs egy söre? 
- Nincs. – felelte elgondolkozva a szakember – Mindenesetre izgalmas feladat! Hol és mikor akarja lejátszani? 
- Mindenhol! – felelte a férfi – Fő műsoridőben, amikor az egész világ sörözik. 
- Drága lesz!
- Pénz nem számít, örököltem. 
- Oké! – csapott az asztalra a filmes – Akkor forgatunk, és egy hónap múlva, országos premier! 

Teltek-múltak a hetek, az ügyfél a kocsma helyett szerepet tanult, forgatásokra járt. Mindent a művészetért, volt a jelszava, és tényleg mindent félretett, hogy tervét megvalósítsa.
Lassan eltelt az egy hónap.

Jobbján feleségével, balján egy üveg sörrel a férfi a tévét nézte. 
A kalandfilmet a szokásos reklámblokkal szakították meg.

A képernyőn hősünket mutatták, igazi szívtiprónak maszkírozva. Hatkor csörgött a vekker. Selyem pizsamában pattant ki az ágyból. Csinált néhány gyűrűgyakorlatot a plafonra erősített tornaeszközön. Fogat mosott sörrel, aztán villámgyorsan, mint valami szupermenre rákerült a kifogástalan öltöny, hatvankét fogával mosolygott, majd megcsókolta olvadozó, bombázó nőjét. Aztán villámgyors sportkocsijával száguldott munkahelye felé, a volán mögött természetesen sörözött. Aztán egy órát mutattak, melyen sebesen szaladtak a mutatók. Két órakor, emberünk egy előkelő bárban sörözött. Este tízkor otthon volt. Hideg sört ivott, lakomázott. Ránézett a naptárra, aztán a csajra. Kedd volt. Ágyban voltak. A csaj marha boldog volt, a fickó önelégülten nézte a tévét, sörözött. 
Felirat a film végén: IME, AZ IGAZI FÉRFI! ÉS ÖN, KEDVES URAM! VAJON ILYEN?  

- Igen! – sikkantott fel elragadtatott hangon a feleség, és szerelmesen bújt férjéhez. Az ember hangosan hortyogott. Szája szélén apró habfoszlány lebegett. Slampos mackónadrágjára löttyent a sör, úgy nézett ki, mint aki bevizelt. 
- Nézd csak fiacskám! – suttogta az asszony – Micsoda férfi! Olyan, mint te! 
- Aha! – böfögte álmosan az ember, és a változatosság kedvéért szellentett egy nagyot.  


A Nagy Nézés


Az asszony törökülésben ült az ágyon. Előtte tálcán pattogatott kukorica, gyümölcs, üdítő. 
- Lajos! Nem láttad a távkapcsolót? – kiáltott férjének a konyhába – Gyere már, mindjárt kezdődik!
A mikróban még egy adag tengeri pattogott. Lajos arra várt, hogy végre kész legyen, és ő is helyet foglalhasson felesége mellett.  - A párna alatt van! – kiáltotta élete értelmének. Kibontotta a zacskót, a kukoricát tálba öntötte, felkapta az asztalra odakészített szendvicseket, és besietett a szobába. Lerúgta papucsát, és befészkelte magát az ágyba. 
- Kezdődik! – sikkant a nő, és egy egész marok kukoricát tömött a szájába. 
- Ma a piros csapat fog győzni! Fogadunk? – kérdezte a férfi, és meghúzta a sörösüveget. 
- Kikapcsoltad a mobilt? 
- Aha.  

Rövid szignál után a narrátor szól a sok millió rajongóhoz.
- Hölgyeim és uraim! Ez itt a Nagy Nézés! Önök a Trutyi Tévé valóság sóját látják! A Nagy Nézést a Napszemüveg és a Kontaktlencse támogatja! 

Ismét zene, majd a képernyőn feltűnik a gazdagon berendezett villa. 

A vörös csapat három tagja, vörös melegítőben, vörös jambósapkában a konyha asztal körül ücsörög. Feltűnően rossz kedvük van. 

- A vörös csapat az eddigi összes párbaját elvesztette! – mondja a narrátor - Már nem néznek egymásra! De a harc folytatódik! A legfontosabb kérdés: a játékosoknak maradt e bizalmuk, edzőjük felé? Mert egy játékosnak ma este ismét mennie kell! Ez itt a Nagy Nézés! A Trutyi Tévé valóság sója! 

Ismét zene, majd a narrátor folytatja. - Péter tegnap összeomlott!

- Na ugye! – suttogta az asszony egy fél méteres kolbász társaságában. Én megmondtam, hogy Péter nem fogja bírni! Igazam volt?
- Aha. – dünnyögte a férfi, és felhangosította a készüléket.  

Péter zokog bele a kamerába. – Ez nem igaz! Nem lehet igaz! Nem láttam semmit! Minden összefolyt! Azt hittem látom, közben nem láttam! Az edzőm azt mondta: ott van, nézzem! Én néztem, de nem láttam! Ha láttam volna, akkor tovább nézem! Higgyétek el! De hiába néztem, nem láttam. 

- Nyugi! – mondja a mellette ülő csapattárs, Gizi – Ma minden könnyebb lesz! Azt mondta az edző, ma lefelé nézünk. 

- Ahhoz, hogy lefelé nézzünk, fel kell mennünk! – okoskodik a másik csapattárs, Csaba – Megértettétek? Fel kell men-nünk!  

A kamera totálban mutatja a három megtört versenyzőt, akik nagyon szomorúak. 

- Jaj Istenem! Mi lesz ma itt! – sóhajtott fel a nő izgatottan. 
- Péter kiesik! – állapította meg a férfi – Fogadunk? 

Közben a vörös csapat edzője beszél.
- Megtudják csinálni. – jelenti ki magabiztosan – Ez egy jó csapat! Amikor tegnapelőtt néztek, azt hittem tegnap már nem fognak nézni. És mégis megcsinálták! 

- Van még ücsi? – kérdezte a nő, szemeit le nem véve a készülékről.
Lajos töltött egy pohár kólát, ittak.

A kamera a kék csapatot mutatja. Ők a változatosság kedvéért kék melegítőbe, és kék jambósapkába öltöztek.

- A kék csapatban Gábor és Béla összeveszett. – mondja a narrátor – Tegnap Gábor hátranézett, ami tilos. Ezért az edző nagyon mérges lett, és megbüntette csapatának tagjait. Egy órán keresztül csak egymást nézhették. 

- Nem voltam biztos benne. – mondja Gábor – Azt hittem rosszul látom. Azért néztem hátra. Persze, ezt észrevette az edző, és berágott! Béla is kiabált velem, sőt, Zsóka is! Rosszul esett. Sokszor kihúztam őket a szarból, és most üvöltöznek velem! Vasárnap is. Én néztem egyedül! Azzal nyertük meg a párbajt. Most meg! 

- Kemények vagyunk vele! – mondja Gábor – Nem akarjuk, hogy még egyszer előforduljon, hogy hátrafordul. Pedig Gábor nagyon szívós! Akkor is néz, amikor más már nem néz! 

- Nem akartam összeveszni vele! – mondja Zsóka – De nagyon berágtam, amikor hátranézett! Igaza van az edzőnek! Megérdemeltük a büntetést.

A kék csapat is nagyon szomorú.

- Sajnálom a Gabit! – mondta a férfi – Szimpatikus krapek! És valóban eddig ő nézett a legtöbbet. 
- Szerintem meg a Zsóka. – jelentette ki az asszony – De pszt! Mert mindjárt néznek!  

- Ez egy jó csapat! – mondja a kék csapat edzője – Gábor is, Béla is, nagyon elszánt! Húzzák magukkal Zsókát! Pedig Zsóka nem tud sokáig nézni. De felnő a feladathoz. Tudom, hogy megtudják csinálni! 

- Nemsokára az utolsó nézés következik, – mondja a narrátor – mert ma este valakinek mennie kell! Vajon ki lesz az? Önök a Trutyi Tévé valóság sóját, a Nagy Nézést nézik! 

- Péter! – mondta izgatottan a nő.
- Gábor! – jelentette ki magabiztosan Lajos, és még egy szendvicset tömött a szájába.

A képernyőn feltűnik a piros csapat. Izzadnak, mint a ló. Fekvőtámasz! Lihegnek, az edző üvöltözik. - Nézd! Nézzétek! Ott! Látjátok? Most nézzétek! Fekvőtámasz! Úgy nézzétek! – lehajol Péter mellé, a fülébe kiabál – Gyerünk Péter! Megtudod csinálni! Most nézd!

Csaba összeomlik, sír. – Nem látom! Összefolyik minden! – zokogja. – Nem látom!

- De látod! – ugrik mellé az edző, fanatizálja – Látnod kell, ha nézed! Nézed te egyáltalán? 

- Nézem! Nézem…., és látom! – üvölt fel Csaba – Látom!

Felugranak, összeölelkeznek, üvöltöznek. – Megcsináltuk! Megcsináltuk! 

- Na ugye! – ugrott fel izgatottan Lajos – Na ugye!
- Még nincs vége! Még nincs! – mondta az asszony, és izgalmában lerúgta magáról a takarót – Hu, de meleg van itt! 

A kék csapat nyugágyakban ücsörög, teáznak. 

- Most nézzétek! Ott! – mutat a távolba az edző. – Látjátok?

- Igen, igen! – suttogja Zsóka – Nézem és látom! 

- Semmit sem látok! – dörzsöli szemeit Béla – Hiába nézem, nem látom! Uram-atyám, semmit sem látok! 

- Szögbe nézz, ahogy mutattam! – üvölt rá az edző.
Gábor és Béla kiugrik a nyugágyból, előrehajolnak, és szögbe néznek. 

- Fantasztikus! Nagy vagy mester! – kiált fel Gábor – Ha így nézem, akkor látom! Jól látom! 

- Látjuk mindketten! – ujjong Béla – Sikerült!

Ők is összeborulnak, ünneplik magukat.

- Most ugrik majd a majom a vízbe! – mondta Lajos.
Felesége izgatottan fészkelődött az ágyban. – A kékek nyernek! – mondta magabiztosan.

A képernyőn feltűnik a nagy, közös terem. Villognak a fények, dübörög a bíztató taps. A kamera a szemészeten rendszeresített táblát mutatja. Rajta jó nagy betűk és számok. 

- A mai párbajt jobb időeredménnyel a piros csapat nyerte! – kiáltja a képbe besétáló műsorvezető – De most eljött a Nagy Nézés ideje! A nagy megmérettetés ideje! Mert ma, egy játékosnak mennie kell! Első nézőnk a piros csapatból, Péter! 

Péter a dobogóhoz sétál, felkapaszkodik rá. A műsorvezető pálcájával mutatja az első betűt. Péter sokáig nézi, majd rávágja. – Á! 

- Jó! – üvölt fel a műsorvezető. A többiek örülnek, nehezen kiáltja túl az őrjöngést. – Most következik a kék csapatból Gábor. 

- Bé! – mondja Gábor a dobogón állva.

Őrjöngés, taps. 

- Ezt nem hiszem el! – kiáltott fel az asszony! – Nem hiszem el! 
- Rohadt izgalmas! – mondta a férfi, és cigarettára gyújtott.

- Gyere Béla, gyere! – mondja a műsorvezető – Csak nyugodtan, sikerülni fog! 

- Bé! Nem! Cé! – javít Béla, és ha lehet, még nagyobb az ováció, mint eddig. 

- Jó, elfogadom, – harsog a műsorvezető – mert időn belül javítottál! – hatalmas hangzavar támad – Nyugodjatok meg! Nyugodjatok meg! Nézzük mit tud Csaba! 

Csaba magabiztosan vágja rá. – Ká! 

- Ez is jó! – kiált a műsorvezető – Nagyon izgalmas a mai este kedves nézőim! Eddig minden versenyzőnk jól látta, jól nézte! De most következik Zsóka! Gyere Zsóka, gyere!

- Jé. – mondja Zsóka bizonytalanul.

- Nem. Sajnos nem! – mondja a műsorvezető sajnálkozva – És…, nem javítottál időn belül. Zsóka! Sajnos távoznod kell!

A teremben néma csend támad. Zsóka zokog. A kék csapat összeomlik, sírnak. A piros csapat boldog. Míg a háttérben a csapatok búcsúznak Zsókától addig a képernyőn feltűnik a két edző. 

- Éreztem, hogy Zsóka lesz az. – mondja a piros csapat trénere – Egész héten bizonytalanul nézett. Engem is, mást is. Mintha megrendült volna a bizalma saját magában. Nagyon sajnálom, mert jó versenyző volt! 

- Én azt hittem Gábor esik ki. – mondja a kék csapat mestere – Miért gondoltam így? Gábor nagyon furán néz. Lentről felfelé. Sunyin. Nem hittem volna, hogy megtudja csinálni. Sajnálom Zsókát! Igazi versenyző volt. És úgy tudott nézni, ahogy kevesen néznek. Tényleg sajnálom. 
A kamera különféle bejátszásokat mutat, a narrátor búcsúzik a nézőktől.
- Ma, Zsóka esett ki kedves nézőim! De a Nagy Nézés folytatódik! Újabb néznivalókkal, újabb tragédiákkal, újabb kemény héttel! Már csak öten néznek! Vajon ki néz tovább? Péter? Aki egyszer már összeomlott! Vagy Gizi, aki rövidlátó létére hosszan néz? Vagy Csaba, aki tudományosan néz? Vagy Gábor, aki egyszer már hátranézett? Vagy Béla, aki keményen néz? Holnap megtudhatják! Ez itt a Nagy Nézés! A Trutyi tévé só műsora! A viszont látásra!

- Hu! Ezt nem hittem volna! – nyújtózott Lajos, és lehúzta maradék sörét, ami a nagy izgalmak közepette felmelegedett. 
- Holnap folytatódik! Szuper! – ujjongott az asszony – Lesz még valami?
- Valami színház vagy mi, a királyin. A másikon meg valami tudományos franc. Hülyeség. Aludjunk.
- Más?
- Semmi. Na jóccakát!

Ezzel kikapcsolta a tévét, és egymásnak hátat fordítva elszenderültek. 


Vasárnapi ebéd


- Gyere szívem, kész az ebéd! - szólt az asszony, és az asztalra tette a gőzölgő levest.
- Mindjárt félidő, és megyek! 
- Gyurika! Ha egyszer elvárod, hogy vasárnap délre legyen ebéd, akkor én meg elvárom, hogy vasárnap délben ne a tévé előtt, hanem az asztal mellett üljél! Világos? - csattant fel a nő hangja.
- Jövök már szívem, jövök! - ugrott fel a fotelből a férfi, és helyet foglalt az asztalnál.
Az asszony mosolyogva szedte ki a levest. - Mégis csak fontos neki a főztöm! - gondolta, aztán meg az futott át az agyán, amit még az anyjától hallott lány korában. - Édes lányom egyszer és mindenkorra jegyezd meg, hogy a férfit a hasán keresztül lehet megfogni! - és ő megfogta Gyurikát, annyi szent, mert Gyurika harmincnyolc kilót hízott röpke öt év alatt. Igaz három centit össze is ment a százhatvan centis magasságából, de arról nem a bőség tehet. Most úgy nézett ki Gyurika, mint egy rengő hasú törpe vízmű. De mit számít az, amikor szeretik egymást.
- Ízlik? - kérdezte az asszony.
- Hmm! - habzsolt a férfi, és fél szemmel belesett a szobaajtón, hátha még elcsíp a valamit kézilabda meccsből.  
Megették a levest, a nő csendben leszedte a tányérokat, asztalra tette a sültet.
- Mi a baj szívem? - kérdezte a férfi.
- Semmi.
- Nono! Látom rajtad!  
- Mondom, hogy semmi. - bizonygatta az asszony, és szedett egy kis salátát. 
- Ideges vagy. 
- Nem vagyok. - rázta fejét a nő. - Kérek egy pohár üdítőt! - mondta két falat között.
- Ne mondd, látom rajtad! - felelte a férfi, és narancsot töltött felesége poharába. 
- Nem vagyok ideges. - szögezte le az asszony. 
- Dehogynem! - bizonygatta az ember, és félretolta a tányért.
- Nem eszel? – kérdezte a nő.
- Nem, mert ideges vagy, és nem tudom az okát.
- Mondom, hogy nem vagyok ideges! - emelte fel hangját a nő, és a csontos tányérra dobott egy fél húst.
- Nem rágod le? - kérdezte a férfi, és a kidobott húsra bökött villájával. 
- Nem rágom le! 
- Ideges vagy, és azért, ugye? 
- Nem vagyok ideges! - ismételte - Miért nem hi-szed el, hogy nem va-gyok i-de-ges!
- Ismerlek. - felelte a férfi - Akkor csinálsz így, amikor ideges vagy.
- Nem csinálok semmit, sehogy! - kiáltotta a nő - Rendben? 
- Ne tagadd! Most is…
- Mit most is?
- Szétvet az ideg! 
- Nem vet szét az ideg! - üvöltötte az asszony, és felugrott az asztaltól. 
- Haha! - kacagott fel gúnyosan az ember - Legalább egyszer az életben lennél velem őszinte! 
- Őszinte vagyok veled! 
- Igen! - kiabált most már a férfi is - Akkor miért nem mondod el az okát?!
- Mert nincs oka!
- Nincs hát! Akkor miért üvöltözöl velem?!
- Mert nem érted meg…, hogy…, - elcsuklott a hangja, majdnem elsírta magát - hogy nem vagyok ideges! 
- Dehogynem! Hisz kiabálsz velem! Velem, aki nem bántottalak!
- De bántasz! - hüppögte a nő - Azt mondod ideges vagyok, amikor…
- Amikor? - kérdezte a férfi. 
- Amikor nem vagyok ideges! - fejezte be nagy nehezen a mondatot, és beszaladt a fürdőszobába egy köteg papír zsebkendőért. 
- Akkor miért kiabálsz velem? - érte őt utol a férfi hangja. 
- Mert hülye vagyok! Mert azt hittem normálisan megtudunk ebédelni! Mert én tényleg egy hülye állat vagyok, aki…, aki….
- Azért nem szoktál velem kiabálni, mert hülye vagy! - vágott közbe a férfi - Tehát?
- Mit tehát? Mit faggatsz te engem? Azt hiszed nincs nekem elég bajom? 
- Most még neked áll följebb? - üvöltötte az ember - Inkább arról mesélj, hogy miért kiabálsz velem! Megtudod mondani? 
- Tudni akarod?
- Igen! Tudni akarom! Elegem van abból, hogy minden ok nélkül üvöltözöl velem! Tehát?
- Azért mert ideges vagyok! - üvöltötte a nő - Vedd már észre, hogy szétvet az ideg!
- Na menj a…! - kiabálta a férfi - Itt már ebédelni sem lehet nyugodtan, hogy a franc enné meg! - ezzel kirúgta maga alól a széket, és beviharzott a szobába. 
Becsapta maga mögött az ajtót, belehuppant a fotelba, kibontott egy üveg sört, belekortyolt.
Jókor érkezett. Elkezdődött a második félidő. 
A feleség döbbenten nézte a bevágott ajtót, aztán a kihűlt ételt az asztalon, majd megint az ajtót.
Aztán megrántotta a vállát, kifújta az orrát, és leült enni.  


Manyi néni


Személyautó poroszkált a poros, falusi úton. A férfi lazán fogta a kormánykereket. Hol az utat, hol a járdát fürkészte. Lassan haladt, mintha keresne valamit, vagy valakit. A sarkon feltűnt egy biciklis rendőr. Leszállt a kerékpárról, és magasra tartott jobb kezével, megállást parancsolt az autósnak. 
- Jó napot kívánok! – lépett a rend őre a letekert ablakhoz – Száguldunk, száguldozunk? – kérdezte.
- Harmincöttel jöttem kedves biztos úr! – mondta a férfi – Az nem száguldás! 
- Hogy mi a száguldás, azt én döntöm el! Világos? 
- Persze uram, világos! – hagyta rá a férfi – Nézze…
- Tehát beismeri! – vágott közbe a rendőr – Összefoglalom az eseményt! Ön, a harmincas tábla mellet száguldott el harmincöttel! Ez kérem, szabálysértés! Kérem a jogosítványt és a forgalmit. 
Az autós a kesztyűtartóban kotorászott.
- Tessék biztos úr, itt van minden. – mondta kis idő múlva. 
A rendőr körbejárta a kocsit, közben az iratokat lapozgatta. 
- Ivott? – kérdezte.
- Egy kortyot sem.
- Biztos? Mert megérzem!
- Biztos. 
- Szerencséje van, hogy kifogytam a szondából! Na, szálljon csak ki az autóból! – intett a férfinak.
Kelletlenül szállt ki a kocsiból. Nyújtózott egyet, majd a rendőrhöz fordult.
- Biztos úr! Azt nem értem, hogy miért van ott harmincas tábla? Se zebra, se iskola! Akkor miért?
- Hogyhogy miért? – fortyant fel a rend őre – Látszik, hogy nem idevalósi! Elmondom magának! – körülnézett, lejjebb vette a hangját, szinte suttogott - Azért kedves uram, mert ott, - mutatott az egyik épületre - abban a házban lakik a Manyi néni!
- Kicsoda?
- A Manyi néni!
- Az meg ki a fene? Valami vajákos? – gúnyolódott a férfi.
- A polgármester úr édesanyja. 
- És azért van ott az a tábla, mert ő ott lakik? – kérdezte hitetlenkedve az autós.
- Persze. Már nagyon öreg szegény. A járás is nehezen megy neki. – magyarázta a rendőr - Tudja, olyan izével…, olyan járókerettel vagy mivel megy át az út túloldalára.  
- De hát, nincs is ott semmi! – mondta csodálkozva a férfi 
- Nincs. - jelentette ki a rendőr.
– Csak a pusztaság! 
- Az. 
- Akkor minek megy át? 
- Hogy utána visszamenjen. Tudja milyenek az öregek!
- Tudom. – mondta a férfi – De akkor sem kéne ide az a tábla, nem igaz? 
- Dehogynem! – ellenkezett a rend őre – Hisz van olyan nap, amikor háromszor-négyszer is átmegy. 
- Ez agyrém! – mondta a férfi – Na jól van, büntessen meg, aztán hadd menjek! Sietek! 
- Harmincezer forint. 
- Hu, az sok!  
- Mindjárt gondoltam. – nyugtázta a rendőr – Na, lássa kivel van dolga, és hogy ne mondja, hogy mi itt vidéken szívtelenek vagyunk, legyen tízezer, az alapítvány részére. Ha ezt kifizeti, akkor nincs büntetés. Na?
- Milyen alapítvány? 
- Manyi néni megsegítésére alapítvány. A kuratórium elnöke, maga a polgármester úr. Itt a csekk! – nyomta a férfi kezébe a sárga papírlapot. 
- Köszönöm! Nagyon hálás vagyok! Hogy tudom elhagyni a falut? 
- Jobbra is, balra is! Ha jobbra fordul, akkor vigyázzon, – intette őt a rendőr – mert ott rögtön lesz egy húszas tábla a kocsma előtt! Tudja délután négy és este nyolc között az út szélén szokott fetrengeni a jegyző édesapja, azért a forgalomkorlátozás. 
- És mi van balra? – kérdezte az autós, és az volt az érzése, hogy egy magánkirályság területére érkezett. 
- Hatvanas tábla! Iskola! Persze, gyorsak a srácok! Futnak, ugranak, hipsz-hopsz és már ki is térnek, de azért vigyázzon!  
- Na és egyenesen? 
- Az a legtutibb! – csettintett nyelvével a rendőr – Ott mehet százzal is!
- Az jó!
- Ott lakik a Sumák képviselő úr elvált felesége, és anyósa! A két a szemét! Képzelje! Mindenéből ki akarják forgatni szegény képviselő urat! A százas táblát a képviselő úr rakatta ki. Fantasztikus összeköttetései vannak. 
- És mi van, ha megfordulok? – kérdezte az autós.
- Nézze uram! Manyi néni pont most megy át a túloldalra. Ma már harmadszor. Ha elüti, engem kirúgnak! Ha megáll, és rákiabál, hogy mit piszmogsz te vén banya, akkor is kirúgnak. – összekulcsolta két kezét – Uram! Kérem? Menjen egyenesen! 
- Százzal? – kérdezte a férfi.
- Aha! – mondta örömmel – Nézze csak! Most áll be a városi busz! Ezzel szokott hazajönni a két némber! Nekem meg két gyerekem van, és ugye a jutalom! Kérem? 
Kezet fogtak, a férfi beugrott a volán mögé. A másik ülésre dobta a csekket, indított, gázt adott.

A hosszantartó rendőrségi vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a balesetet, a két elhunyt gyalogos figyelmetlensége okozta. 

A balesetben szerepet játszó autós, - hogy megtalálja lelki békéjét - kedvezményes áron jutott telekhez, bizonyos Sumák képviselő úr által.  

Manyi néninek gyönyörű temetést rendezett az alapítvány. Őt egy, a szabályokra fittyet hányó kamion taposta halálra. Mindez akkor történt, amikor a rendőrt - a buszmegállóban történt baleset során nyújtott, gyors és szakszerű intézkedése jutalmául - a városházán megjutalmazták és előléptették. 

Az önkormányzat most azért lobbizik a fővárosban, hogy a falu kapjon még egy rendőrt, mert ha az egyik nincs szolgálatban, még mindig ott a másik, aki a Manyi néniről elnevezett múzeum előtt posztolhat. 

VÉGE

 Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy a múzeumot, Manyi néni házából, vagyis a polgármester úr szülőházából alakították ki.

MOST VAN VÉGE

