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OKTÓBER
Szerda
Anyuék folyton azt mondják, hogy nem körülöttem
forog a világ, de én azért néha elgondolkozom,
nem tévednek-e.
Kisebb koromban láttam egy filmet valami fickóról, akinek az életét titokban felvették, és tévéműsort csináltak belőle. Lövése sem volt, hogy a
világon mindenhol őt nézik.
No, amióta láttam azt a filmet, erős a gyanúm,
hogy VELEM IS pont ugyanez történik.
TETSZIK,
AMIT LÁTTOK,
BUNKÓKÁIM?
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Először nem örültem, hogy a beleegyezésem nélkül
mutogatnak a tévében. De aztán arra jutottam,
hogy egész MENŐ, ha naponta milliók nézik az
embert!

Kicsit azért aggódom, elég ÉRDEKES-E az életem
ahhoz, hogy nézzék, ezért hébe-hóba igyekszem
valami poénosat csinálni, hogy megnevettessem a
nézőket.

HOPSZI!

SUT
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Néha meg kiszólok a közönségnek, hogy tudják:
tudom ám, hogy ott vannak.
KI ETTE MEG AZ
UTOLSÓ SÜTIT?

NEM ÉN
VOLTAM!
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Ha az életem egy tévéműsor, biztos vannak benne reklámszünetek is. Gondolom, akkor adhatják
őket, amikor én a vécén vagyok, ezért aztán mindig nagy csinnadrattával jövök ki onnan.
MÁR FOLYTATHATJUK IS!
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Máskor azon gondolkodom el, vajon mennyi IGAZ
az életemből, és mennyi van MEGRENDEZVE. Minden második dolog, ami velem történik, annyira
nevetséges, hogy azt biztos, hogy valaki DIREKT
hozta össze.

Ha úgyis kamu minden, a műsor írói IGAZÁN megtehetnék, hogy jobb sztorikat találnak ki nekem.
LEGYEN EGY OLYAN RÉSZ, HOGY GREG
”
BECSAJOZIK”! VAGY GREG MOTORT KAP”!
”
ESETLEG GREG BECSAJOZIK ÉS MOTORT KAP”?
”
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El szoktam gondolkodni azon is, vajon az emberek,
akiket ismerek igaziak-e, vagy csak SZÍNÉSZEK.
Ha színészek, akkor remélem, a Rowley barátomat játszó srác kap valami díjat, mert baromi jól
játssza a hülyét.

Ha pedig a bátyám, Rodrick is csak azért
szenyózik velem, mert ezért FIZETIK, attól
egész más megvilágításba kerül minden.
Lehet, hogy igazából tök jó fej, és egyszer még
barátok is lehetünk.
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Az viszont minden határon túlmenne, ha a SZÜLEIM is csak színészek lennének.
SZERETNÉL MÉG
BUBIKAT, PUCUS?

SZLÖ

RCS

Jó sok anyák és apák napi kártyát csináltam az
évek alatt. Ha át lettem verve, valakinek illene
fizetnie a sok melóért, amit beléjük öltem.

A
LEGJOBB

APÁNAK
ANYÁNAK
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És ha már a pénzügyeknél tartunk: lefogadom,
hogy az IGAZI szüleim meg degeszre keresték
magukat rajtam!

K OCC

Én igyekszem mindent megtenni, hogy később én is
megszedhessem magam. A legtöbb tévéműsorban
a főszereplőnek van egy szállóigéje, amit folyton
ismételget. Én is kitaláltam egy ilyet magamnak, és
néha be-beszúrom néhány beszélgetésbe.
ESZEM-KEKSZEM
ELDOBOM!
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Később aztán majd ráírom a szöveget mindenre,
ami eladható, és várom a pénztengert.

BOM!

EM ELDO
EM-KEKSZ

ESZ

EM
ESZ SZEM !
KEK OBOM
ELD

ESZEMKEKSZEM
ELDOBOM!

ESZEM
KEKSZE ELDOB M
OM!

Egyet azért most megmondok előre: én nem leszek olyan lecsúszott celeb, aki rajongógyűléseken osztogatja az aláírását pár vacak dollárért.
HALLJUK!
HALLJUK!

NEM
MONDOM KI.
ESZEMKEKSZEM
ELDOBOM!

A SRÁC, ESZÉT-KEKSZÉT
AKI
ELDOBJA
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Egyet biztosan tudok a tévézésről: előbb-utóbb
minden műsort eltörölnek. De az utolsó évadban a
fejesek még megpróbálnak behozni egy új kisállatot vagy egy aranyos kiskölyköt, hogy fenntartsák
a nézőszámot.
Így aztán amikor megszületett Manny öcsém, gyanakodni kezdtem, hogy le akarnak cserélni engem
egy fiatalabb főszereplőre.
PONTOSAN
TUDOM, MIBEN
MESTERKEDTEK!

Csak az nem fért a fejembe, hogy egy újszülött
kisbaba hogyan tud SZÍNÉSZKEDNI. Arra jutottam, Manny esetleg egy bábu, amit egy felnőtt
irányít a kulisszák mögül.
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Sosem találtam bizonyítékot erre, de attól még
hébe-hóba szúrópróbaszerűen ellenőriztem a dolgot, hátha.

Ahogy Manny egyre nőtt, világossá vált, hogy nem
valaki más irányítja. Ekkor elgondolkodtam, nem
valami marha fejlett felhúzós játék-e, vagy akár
egy ROBOT!

MÁSZMÁSZ

Emiatt aztán azon kezdtem gondolkodni, hogy mi
van, ha körülöttem MINDENKI robot, és én vagyok az egyetlen ember. A robotok ugye árammal
működnek, és ez megmagyarázná, miért van kéthárom konnektor minden szobában.
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Ez megmagyarázna pár egyéb dolgot is, amiket
anyuék akkor mondanak, amikor azt hiszik, nem
hallom őket.
MENJÜNK EL A HÉTVÉGÉRE,
KAPCSOLJUNK KI
ÉS TÖLTŐDJÜNK FEL!

Lehet, hogy elemmel is működnek, és ezért van
annyi elemünk egy műanyag dobozban a mosógép
mellett. Azt nem tudom pontosan, HOVÁ kell bedugni az elemeket, de van egy tippem.
REMEG
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Arra jutottam, hogy ha sikerülne rövidre zárnom
valamelyiküket, akkor bebizonyíthatnám, hogy
tényleg robotok. No hát, apa vagy egy vízálló gépezet, vagy csak egy sima ember, akinek semmi
humorérzéke.
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Ezért az esetért EGY HÉT szobafogságot kaptam. A nézők biztos jót nevettek a dolgon, de
aztán az alatt a hét alatt jó nagyot eshetett a
nézettség.
JÚNIUS
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Azért az sem elképzelhetetlen, hogy én csak egy
átlagos srác vagyok, és NEM készül az életemből
sikersorozat. De ez nem jelenti azt, hogy nincs
SENKI, aki engem figyelne.
Annyi bolygó van az univerzumban, FIX, hogy valamelyiken élnek értelmes lények. Van, aki szerint
ha léteznének űrlények, az ég tele lenne ufókkal,
de szerintem az idegenek ennél OKOSABBAK, és
meghúzzák magukat, amíg el nem jön az idő a leigázásunkra.
Valószínűleg per pillanat is figyelnek minket, és infókat gyűjtenek arról, hogyan élünk.
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Szerintem a legyek igazából apró kémkamerák,
amik az idegenek hajójára sugározzák, amit felvesznek. Ha láttál már legyet közelről, biztos
neked is feltűnt, hogy a szemeik” igazából csúcs”
technikás kamerák.
KI HAGYTA NYITVA
AZ ABLAKOT?

HESS
HESS

Csak azt nem értem, az űrlények miért vannak
ennyire rákattanva a kutyakakira. Mondjuk, biztos, jó okuk van rá.
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Próbáltam elmagyarázni az elméletemet pár felnőttnek is, de sajnos őket nem érdekli egy gyerek
véleménye. Így aztán minden adandó alkalommal
igyekszem jelezni az űrlényeknek, hogy velük vagyok.
VIGYETEK
MAGATOKKAL!

Remélem, igazam van a legyekkel kapcsolatban,
mert ha a kamerák esetleg a SZÚNYOGOKBAN
vannak, akkor szerintem bármelyik pillanatban kitörhet itt az űrlényinvázió.
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Én igazából mindig is úgy éreztem, hogy minden
lépésemet figyeli valaki.
Miután meghalt a nagymamám, anya azt mondta, nem eshet bajom, mert a nagyi figyel rám a
mennyből. Ez így szuper meg minden, de azért van
pár ellenvetésem a szituval szemben.

Az nem baj, ha a nagyi vigyáz rám, amikor gördeszkázom, vagy olyasmit csinálok, ahol nem árt a
védelem. De néha azért szüksége van az embernek egy kis magánéletre.
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Amiatt aggódom egy kicsit, hogy amikor a nagyi
élt, néha elég bunkó tudtam lenni vele. Vagyis az
ő helyében engem nem igazán izgatna, ha történne velem valami rossz.
NAGYON BÜDI
A SZAGOD!
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Tetszik?

Mi is nagyon szeretjük.
Szívből ajánljuk,
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!
Már rendelhető!

Élvezd mihamarabb!
Most
kedvezménnyel
lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki!

2014.11.22.-i állapot

Rendeld meg most a kiadónál!
Még több jó könyv
megjelenését támogatod vele.
Imádom a jó könyveket. Kérem máris!

Nem hibáztatnám, ha néha simán csak tojna rám,
amikor épp az úton kelek át.
INDULOK,
NAGYI!

Az igazat megvallva, kicsit SAJNÁLOM szegény
nagyit, ha most tényleg egész nap engem kell figyelnie. Amíg élt, nagyon keményen dolgozott pincérnőként, igazán megérdemli, hogy LAZÍTSON
egy kicsit.

ÉFÜB
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