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Mi lenne, ha leírnám az egészet? Bár tíz oldalnál 
tovább úgysem jutok. Na és mi legyen a címe? 

Igen. Ez jó lesz. Ha eszembe jut valami jobb, 
majd megváltoztatom. De a történettel legalább 
nincs gondom. Mert a történetet aztán úgy ismerem, 
mint a tenyeremet.
Itt lakunk a 
Stella utcában. Azt is ismerjük, 
akár a tenyerünket. Tudjuk, ki vesz 
lottócédulát, ki rendez kétnaponta harsány bulit, 
és kiben megy fel emiatt a pumpa. Ismerjük 

az utca valamennyi kutyáját, 
legfõképpen Vonító Venezuelát. 
Mert az aztán vonít, mint a 

veszedelem. Elég, ha elmegy 
valaki a ház elõtt. Tudjuk, 
melyik kerítésnél lehet baromi 
jól fallabdázni, melyik fára 

legkönnyebb felmászni, melyik 
ösvényen lehet átvágni. Tudjuk, hol árulják 

a legjobb pizzát. Tudjuk, melyik a legalkalmasabb 
út bicajozásra, hol lehet csalánt szedni Claire 
kanárijának. Tudjuk, melyik csatorna dugul el, 
ha szakad az esõ, hol lehet legjobban gördeszkán 
repeszteni. Tudjuk, ki hever részegen, ismerjük a 
tücskök búvóhelyét, tudjuk, melyik háztetõrõl látni 
legjobban a tûzijátékot.

A szomszéd ház
titka.
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Anyám! Hogy itt hogy terjed a pletyka!! 

Rob meghallotta, mibe fogtam, és valami 
zsibvásáron megvette nekem ezt az öreg 
írógépet öt dolcsiért. Zörgõs vén csotro-
gány, ha verem a billentyûket, úgy hang-
zik, mint a géppuskatûz. 

Persze nem úgy néz ki a szöveg, mint egy 
igazi könyvben, de azért a golyóstollat 
fejhosszal veri (hát még a kézírásomat).

És Donna megígérte, hogy lemásolja a 
munkahelyén, mihelyt megkapja tõlem a 
kéziratot.

Köztudott, hogy író akarok lenni, olyan, 
mint a példaképem, Gillian Rubinstein. 
Hát tessék, most itt az alkalom.
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Pápá, Csotrogány! Szia, Csoda!
Tibor is meghallotta, mibe fogtam. – Kár az idõdért 
azzal az õskori lelettel vacakolni – mondta. – Ha min-
denáron meg akarod írni a történetünket, nem lenne 
baj, ha olvasható lenne.

Megmutatta, hogy mûködik a szövegszerkesztõje, és azt 
mondta, suli után használhatom. Kész varázslat!
El se hiszem, mi mindenre képes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
morog, dalol, viccel, ordít, suttog.  
Elég egy mozdulat, és milyen könnyû!

Ez százezerszer jobb lesz, mint ahogy gondoltam.
Tibor megmutatta, hogyan formázhatom meg úgy, 
hogy olyan legyen, mint egy valódi könyv. 
Azt mondta, ha befejezem, ismer valakit, aki be is köti! 
IGAZI KÖNYV lesz! Becsszavamra, 
ez maga a mennyország!

Kedves Jóisten!
Néha elgondolkodom, hogy tényleg olyan príma 
hely–e a mennyország. Mert ennél tényleg 
nem lehet jobb. Ennél boldogabb már nem is 
lehetnék. Sose hallottam olyat, hogy a mennyben 
dolgoznának. Tisztára nyugdíjas állapot. Ha 
Neked mindegy, én jobb szeretnék csinálni 
valamit. Van a mennyben számítógép? Remélem, 
van.

Henni

 Na, elkezdem. Lécci, kívánj szerencsés utat…
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1
Bemutatkozunk
Hahó, itt Henni. Én vagyok az, 
Henni, a hosszú. Hahó!

Én vagyok a suliban a leghosszabb 
lány. Nem a legidõsebb, nem a leg-
okosabb, nem a legcsinosabb, nem 
is a legviccesebb, de egy biztos: a 
leghosszabb. 

Nem bánom, hogy hosszúra 
nõttem, mivel a legjobb barátom-
ból se tizenkettõ egy tucat. Majd 
meglátjátok. Én örülök, hogy mind 
a ketten különlegesek vagyunk. 
Egyébként pedig a különleges 
emberekben sincs semmi különle-
ges, csak jobban meg kell ismerni 
õket.

Zev a legjobb barátom. Nála különle-
gesebb emberrel még nem találkoztam.

Irtó helyes gyerek, nem ismerek nála 
aranyosabbat, ami nyálasan hangzik, 
pedig Zev tényleg aranyos fiú.  A szülei 
egy egész futballcsapatra való gyereket 
akartak, de csak Zev lett nekik, így 
aztán õ kap egy egész futballcsapatnak 
elegendõ szeretetet. Talán ettõl olyan 
aranyos.

Zev ki nem állhatja a hûhót, pedig 
benne aztán van valami elképesztő. 
Elektromos a haja. Égnek mered.  
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Kisbaba korában az anyukája észrevette, hogy amikor 
fésüli a gyereket, mintha egy kisebb áramütés érné. Zev 
úgy néz ki, mint akibe folyamatosan áramot vezetnek. 

Például egyszer ott voltunk 
egy illetõnél, és ment valami a 
tévében, amit eszünk ágában nem 
volt nézni, mire Zev végighúzta a 
haján a fésût. Erre olyan havazás 
támadt a képernyõn, hogy az illetõ 
nem értette, mi ez, a néni meg azt 
mondja: – Elektromosság! Ez a baj! – , 
mire Zev odasúgja, hogy „Elektromos 
ám ez a haj!”.

Ha fésülködik, a rádió serceg, mint a bolond. 

Máskor meg táborban voltunk este, leoltjuk a vil-
lanyt, és az összes srác elkezd üvölteni, hogy „Fésülködj, 
Zev! Na, mi lesz? Fésülködj!” Mert amikor fésülködik, 
tarka szikraesõ száll fel, mintha tûzijáték volna. Becs-
szavamra, nem hülyéskedek. 

Zev egyszer moziban volt, épp tûzharc folyt egy 
tornádó kellõs közepén, mikor a mellette ülõ ürge fogja 
magát, és pikk-pakk, összeesik. Szerencsére volt ott egy 
doki, és segíteni próbált. – Szívroham! – azt ordítja. – 
Leállt a szíve! Gyorsan a mentõket! 

Na, szóval Zev egy csomó könyvet összeolvas az elekt-
romosságról, és mikor egyedül van, mindenféle kísér-
leteket végez a hajával. És mikor a moziban az az ürge 
összeesett, Zev végigrántotta vagy tízszer a haján a 
fésût, aztán megérintette vele az ürgét. Mire az egybõl 
felpattan, mint a keljfeljancsi. – Fú! – azt mondja. – Tör-
tént valami?

– Leállt a szíve! – mondja neki a doki. – Mire ez a 
gyerek itt… hát szóval…
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De addigra Zev már elhúzott. Mondtam, hogy nem 
állhatja a hûhót.

Én nem voltam ott, de a srácok esküsznek rá, hogy 
így történt. 

Most pedig elárulok egy titkot, de ígérjétek meg becs-
szóra, hogy nem mondjátok el senkinek.

Zevnek fantasztikus fésûgyûjteménye van!

Zevék szomszédja Miszter Nic. Az igazi neve: 
Valentine Nicnac. A felesége évekkel ezelõtt meghalt 
rákban, és kicsi Nicek nincsenek. De Miszter Nic sok 
mindenben maga is olyan, mint valami gyerek. Ha 
valami nem sikerül, majd kibújik a bõrébõl örömében. 
Régen a vasútnál dolgozott, de most zongorát tanít. 

A szülõk odavannak érte, mert a kissrácokat ráka-
patja a zongorára. Aztán amikor már buzgón kalimpál-
ják a Szamárindulót, és irtóra élvezik, a szülõk fogják 
és beíratják õket egy igazi zongoratanárhoz, akinek nem 
gyászol a körme, és rogyásig játszatja velük a skálákat, 
és év végén leteteti velük a zongoravizsgát. De Miszter 
Nic nem szomorodik el, mindig azt mondja, majdcsak 
lesz valahogy (és tényleg lesz is).

Miszter Nicnek pedig a 47-es számú ház a 
szomszédja.

A gyerekek imádják a Stella utca 47-et. Maga a meg-
valósult álom. Frank ott lakik a 47-ben. Hatéves. Az 
apukája, Rob, ócskaságkereskedõ. Nagy, rozoga, össze-
vissza javított házuk van. Frankó egy hely. Ha leesik 
egy deszka a falról, Rob cégtáblát szögel a helyére. Egy-
szer betört egy ablak, és egy tejivó kirakatablakát rakta 
a helyére. Rob kész ezermester. 

Frank anyukája, Donna, imád kertészkedni. Minden 
eldobott holmiba ültet valamit, amibe csak egy tojástar-
tóra való föld fér.
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A kertjükben petúnia nõ ki a körhinta hattyújának 
a hátából, bükköny fut fel egy rakétából. Egy rozoga 
kordéból árvácskaerdõ fakad. Virágzik egy törött fülû 
teáskészlet meg a csorba teáskanna, egy talicska, egy 
páratlan bakancs, egy vízforraló meg egy kávéfõzõ, egy 
rozsdás kenyérpirítóban meg hagyma nõ.  

Az udvaruk végében van a trágyadomb meg a komposzt.

Donna megkapta a szupermarketbõl a kiszolgált gye-
rekhintákat, valamint egy mozdonyt, Bambit, Dumbót, 
egy zsiráfot, két kismalacot meg egy csacsit, és most 
mindegyikben egész kis kert virul.

A 47-es ház kertjében tök gyönyörû a tavasz! Minden 
ócskaság kivirágzik. 

Donna kertjérõl még egy cikk is megjelent egy maga-
zinban. Az volt a címe, hogy „Kivirágzik a múlt”.

Én meg csak szövegelek itt, és a történetet még el se 
kezdtem.
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2
Isten veled, Lillie néni!
Hol volt, hol nem volt (de ez valóság, nem mese)… Rob 
bekopogott Lillie néni ajtaján, de Lillie néni nem vála-
szolt, mire Rob bemegy, és mit lát: a néni ott fekszik  
a padlón, a két keze összekulcsolva, mint Hófehérkének, 
és az arcán a szokásos kedves mosoly, csak éppen nem 
arra várt, hogy a mesebeli herceg megcsókolja, mivel-
hogy Lillie néni meghalt.

Arra a legöregebbek se emlékeznek, mióta lakott 
Lillie néni a Stella utcában. Évszázadok óta. Õ egy  
igazi õslakó volt. (Nem vicc, utánajártam.) Volt  
valamikor Les bácsi is, csak õ odaveszett  
a háborúban, de Miszter Nic szerint nem kár érte.

Lillie néni mindig vett jegyet a sulitombolára, és 
támogatta az olvasóversenyt, a helyesírási versenyt, 
általában mindenféle versenyt, amit éppen rendeztek. 
(Ez most kérem regényíró verseny!) És karácsonyra a 
Stella utca valamennyi gyereke kapott tõle 2 dollárt! Ha 
meg elutaztunk, rábízhattuk az állatainkat.

Lillie néni arcán mindig ott volt az a kis mosoly,  
mint a híres festõk madonnáinak. Akik mindig egy picit 
mosolyognak, akármit csinál is a Kisjézus. Rajta meg 
(ha hihetünk a híres festõknek) sosincs pelus, úgyhogy 
szerintem jó sok mindent leplezhetett az a mosoly. Akár-
csak a Lillie néni mosolya.

Na aztán rendeztek nagy temetést Lillie néninek, 
volt ott rengeteg virág, és a Stella utcának valamennyi 
lakója megjelent. – Szomorú – mondogatták –, de persze 
így szép elmenni. Egy csapásra. Az ember csak fekszik a 
konyhája padlóján (ami persze patyolattiszta), és mintha 
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álmában mosolyogna. Szép élete volt szegénykének. De 
egy idõ óta nem volt a régi. Tudta, mikor kell elmenni. – 
Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Irtóra elszomorodtunk.

A háza meg ott állt üresen.

Kedves Jóisten!
Remélem, jó helyet adtál odafent Lillie néninek. 
Keveset jótékonykodott, de velünk mindig irtó 
rendes volt. Sose szólt egy rossz szót senkire, 
és vasárnap mindig elment a templomba. De 
hiszen Te ezt úgyis tudod.

Lécci, mondd meg neki, hogy nekünk baromira 
hiányzik.

Becsszó.

Üdvözöl:

Henni
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3
Lillie néni házát
megkozmetikázzák
Nem voltunk ott, nem láttuk, mi történt, csak azt, hogy 
kibelezték a házat. Megmaradt a régi szép eleje, de a 
hátulja, a kis tornác, a konyha, a fürdõszoba, a mosó-
konyha – volt, nincs! Egyetlen nap alatt leszaggatták 
a csempét, a pultot, a mosogatót, a tûzhelyet, az abla-
kokat, feltépték a linóleumot, amit Lillie néni mindig 
olyan patyolattisztán tartott. Szétzúzták, összetörték, 
szemeteskocsiba hányták és elvitték a szemétlerakóba. 
Épp jöttünk haza a suliból, mikor az utolsó rakomány 
elhúzott. 

Nem hittünk a szemünknek. Zev haja a szokásosnál 
is jobban égnek állt.

Lillie néni házának a hátulját mintha tornádó tépte 
volna le. Tisztára olyan volt, mint egy halálra sebzett 
állat. Csak bámultunk bambán, mintha a felemás 
korlátról pottyantunk volna le. És még jobban sajnáltuk 
Lillie nénit.

Bementünk Zevékhez, és banános keksszel vigaszta-
lódtunk, a tetejébe egy nagy nyalat fagyival.

Vajon ki lakik majd a 45-ben?

– Talán az új lakóknak lesz egy rakás gyerekük – 
reménykedett Frank –, és óriási játszószobát építenek a 
ház mögött.

– Ugyan! – legyintett Zev. – Egy alpinista fog beköl-
tözni, aki valami rémes balesetben lezuhant a hegyrõl, 
és most rámpát meg korlátot építenek, meg ilyesmit, 
hogy a kerekesszékkel közlekedhessen. 

– Dehogy! – vágott közbe Danielle. – Fajkutyákat  
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fognak tenyészteni, és egy csomó különleges kutyaajtó 
meg kutyafürdõ meg kutyaágy kell nekik! 

Hát mondhatom, lyukasra fúrta az oldalunkat a 
kíváncsiság.

Egyvalamit biztosan tudtunk. Akárki lesz is, felveti a 
pénz.

Aztán megkezdõdött az építkezés. Elõször jöttek a 
teherautók meg az emberek ásókkal, majd a kertbe 
telepítettek egy hordozható klotyót, aztán egyre csak 
járt be a házba, ki a házból a tégla, a kábel, a deszka, 
a törmelék, kígyóztak a villanydrótok, akár a spagetti. 
Két hónapig tiszta kosz volt a Stella utca 45. Mihelyt 
felhúzták a falat, már nem láttuk, mit mûvelnek oda-
bent. Folyt a kopácsolás, fúrás-faragás, ZÛR, ZAJ, 
LÁRMA, reggeltõl estig. Az építõk meg egész nap 
üvölttették a rozoga rádiójukat, ment a rock, de milyen 
HANGERÕVEL! Muszáj volt, ha valamit hallani akar-
tak is belõle, amilyen rémes lármát csaptak. 

De hogy ki fog beköltözni, azt még akkor se tudtuk. 
Donna rém barátságos, mindenkivel szót ért. Folyton 
szövegelt az építõknek, de azok egy szóval sem árulták 
el, hogy ki az új tulaj.
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Egy délután Rob veszekedést hallott a 45-bõl. Ordí-
tozást. – Ennél jobb nem telik maguktól? – rikoltozott 
valami nõ. Majd rákontrázott egy férfi: – Ha nem javít-
ják ki, megnézhetik magukat!

Aztán jöttek a furgonok, szállították a cuccot a házba. 
Mintha hangyák hordanák a morzsát a hangyabolyba. 
És minden vadiúj, eredeti csomagolásban.

Ezt a fantasztikus kéglit építettük Franknek a dobo-
zokból, a szobák közt ajtóval.

Társasjátékot is kitaláltunk hozzá.

Én: Helló, Zev! Hogy mûködik az új tûzhelyed?

Zev: Helló, Henni! Hogy mûködik az új 
mosogatógéped?

Frank: Helló, Henni, helló, Zev! Hogy mûködik az új 
emeletes frigótok?

Zev: Helló, Henni! Hogy mûködik az új szagelszívód?

Én: Helló, Frank, helló, Zev! Máris elromlott a fri-
góm! Muszáj volt újat vennem!

Zev: Helló, Henni! Hogy mûködik az új mélyhûtõd?

Aztán ma reggel Zev rohan:

Helló, Henni! Hogy mûködik az új TÁNYÉRANTEN-
NÁD? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Én: Azt a…!
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Zev: Azt bizony. De MINEK?

Na ezen aztán törtük a fejünket. Mit fognak ezek 
odabent mûvelni?

Egész nap a sportcsatornát nézik? Vagy amcsi filme-
ket? Tányérantenna a Stella utcában! Ez aztán az újság!

Ki ne kapcsoljatok! Jön még más is.

Zev könyveket vett ki a könyvtárból a 
tányérantennákról.
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4
Új szomszédok
Legelõször a szagát éreztük. Danielle, Zev, Frank, 
Lurkó (Frank kutyája) meg én éppen a hátsó ösvényen 
mentünk Zevék felé, mikor halkan felgördül a 45-ös új 
garázsajtaja, és az orrunkat megcsapja a szag. Tisztára 
mint egy illatszerbolt, ahol valaki magára próbálta az 
összes parfümmintát. A garázsajtó feljebb gördül, meglá-
tunk egy pár aranyszínû cipõt, aztán apránként az egész 
személyt. Csak néztünk rá, õ meg nézett ránk.  
A haja felturbózva, mint valami arany vattacukor. 
Keresztül lehetett rajta látni. A szemöldöke színfekete, 
a szája színvörös, a fülbevalója meg a nyaklánca szín-
arany, az orra akár a kihegyezett ceruza.

Lurkó morogni kezd.

– Helló – köszön Danielle. Mire Újszomszédné: – 
Helló –, és Lurkóra néz, aztán beszáll a vadiúj ezüst 
kocsijába. Mi meg mentünk tovább Zevék felé. 

– Vélemény? – kérdem én. 

– Kicsit sok a parfüm – állapítja meg Zev.

– Büdös – fintorog Frank.

– Azért használ annyi parfümöt, mert folyton púzik – 
közli Danielle. Nesze nektek, ez Danielle.

– Ne legyünk igazságtalanok – mondom én. (Abszolút 
igazságos vagyok. Ez, asszem, a magasságommal függ 
össze.) – Szerintem ártalmatlannak látszik. Nem mind 
…os, ami bûzlik. 

– Csak a kutyák! – szól közbe Frank. 

Na, aztán Újszomszédék fehérre festették a házat. 
Tiszta, teljes, totális fehérre, kívül-belül. Mint valami
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laboratórium. Hogy még a legkisebb, legparányibb por-
szemet is meg lehessen rajta látni.

Aztán egy tájkertésszel felásatták a kertet, és ösvényt 
építtettek a kaputól a bejáratig, kétoldalt fákkal. Zev 
hallotta, mi történt, mikor a tájkertész úgy vélte, hogy 
elkészült a kerttel, mire Újszomszédné elkezdett aré-
názni, hogy az ösvény egyik oldalán álló fa nem pont 
ugyanolyan, mint a másik oldalán álló. Megnéztük, 
szerintünk tök egyforma volt.

Újszomszédné viszont leordította a tájkertészt, az 
meg elhúzott, de már jött is vissza két új fával, a régie-
ket kiásta, az újakat a helyükbe telepítette, de õszintén, 
én egy hangyányi különbséget sem láttam. Igazság sze-
rint egész helyesen néztek ki, mint valami magazinban.

Körülbelül ugyanekkor indultunk Zevvel a könyv-
tárba, és elmentünk Újszomszéd úr mellett. – Helló, 
gyerekek – mondta nem valami barátságosan. Elég jól 
nézett ki, a sötét kõarcával. Magas. A szeme, a szemöl-
döke, a szája mind párhuzamos, akár a cowboyoké meg 
a többi ürgéé a whisky-reklámokban.  

Ezután Újszomszédék felhúzatták az utcai kerítést. 
Téglából van, a nagy téglaoszlopok közül dárda formájú 
vasrudak állnak ki. A téglaoszlopok tetején hagytak egy 
kis helyet, nyilván valami dísznek. 
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A következõkre tippeltünk:

Rob – oroszlánok                  

Zev – sas, kígyókkal

Frank – nagy parfümösüvegek, betonból

Danielle – szívek

Donna – Cupidók, futórózsával

Lurkó – csontok

Na és mit raktak oda õk?

Bazi nagy golyókat!

Rém rondák.
Túl nagyok az oszlopokhoz képest.
Egyszerûen hülyén néznek ki.

Aztán jöttek a festõk, az összevissza spriccelt teher-
autójukon. Az egyik festõ egy hölgy volt, nagy ugráló 
mellekkel, és egy olyan Himalájás póló volt rajta, és 
a hegyek ugráltak, mint a veszekedett. A kerítést, a 
kaput, a golyókat tiszta fehérre festették. Aztán kivihar-
zik a házból Újszomszéd úr, és közli, hogy a fehér nem 
elég fehér, mire a Himalájás nõ megmondja, hová mehet, 
a festõk meg felugranak a bespriccelt teherautójukra, és 
padlógázzal elhajtanak. De másnap reggel azért vissza-
jött a festõk fõnöke, és felrakott még egy réteg fehéret. 

Na, aztán következett a fehér szõnyeg, ami azért 
durva. Jött a nagy bútorszállító kocsi, és feltépték 
Lillie néni virágos szõnyegét, és begurították a hófehér 
szõnyegtekercseket. Olyan lehetett, mintha friss hó 
lepné el az egész házat. (Ugye milyen költõi a stílusom?) 
Azóta nyilván nem esznek egy falat céklát, paradicso-
mot vagy spagettit sem, se más hasonló veszedelmes 
ételt. Gondolom, fõtt rizsen meg vaníliafagyin élnek, a 
biztonság kedvéért.
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Lillie néni háza

Elôtte

Utána
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5
Kamuék
Hát szóval betelepedtek Újszomszédék ebbe a fantaszti-
kus, csicsás villába, ami nemrégen még Lillie néni háza 
volt. Most aztán meghívják a barátaikat vacsorára, 
bocs: estebédre, hogy fitogtathassák a vadiúj házukat. 
Annyira szíííívélyesek, helló, édesem, de örülök, hogy 
eljöttetek, és szívecském így, és aranyom úgy. Meg kell a 
szívnek szakadni. 

Hogy pimaszul hallgatóztunk? Ugyan. (Akkor leg-
alábbis még nem.) Minden szó áthallatszott.

Én, Danielle meg Zev éppen Frankot õriztük, mert 
Donnának nagyon sûrû hete volt, mikor Újszomszédék 
meghívták estebédre a fantasztikus, nagyon-nagyon 
édes, kedves, aranyos barátaikat. Mi nézzük a tévén 
„Az istenek a fejükre estek”-et, Frank a heverõn alszik, 
és jó késõre jár. Halljuk, amint ezek az édes, drága, 
aranyos barátok bekecmeregnek a járgányukba, meg 
a terepjárójukba (ami még egy tenyérnyi terepet nem 
látott soha!), és csapódnak a kocsiajtók, és  – Pá-pá, éde-
sem – és: – Köszönet a ragyogó partiért! – és: – Viszlát, 
viszlát, viszlát… – satöbbi.

AZTÁN halljuk, amint Újszomszédék bemennek a 
házba. Hirtelen felforrósodik a levegõ, és a következõ 
pillanatban már két szólamra ORDÍTOZNAK odabent, 
mint a veszekedett!

– SOHA többé! – és: – Ha szabad érdeklõdnöm: KI 
hívta meg õket?! – és: – KINEK  a hülye ötlete volt? 
– satöbbi, satöbbi, satöbbi. Aztán következett az édes, 
aranyos vendégek kivesézése, ami annyira jó volt, hogy 
néhányat feljegyeztünk: 
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Azok a &****$#@$%* idióták!

Azok az undorító, gusztustalan, nyálas **&☼♦#& 
disznók!

Az a kis homokos, kétszínû (KÉTSZÍNÛ! mondják 
ÕK!) ****#@☼♦$*% hízelkedõ rohadék!

A #***☼″$♦&*# rosszindulatú, flancos, gyáva, utála-
tos medúza! (Pedig a medúza egyszerûen GYÖNYÖRÛ!)

Az a mocskosszájú, rossznyelvû (BAGOLY mondja 
verébnek!) *%$#@☼µ ipari szennyezõdés!

Alattomos, rosszéletû, hazug **&%♦@#* 
pletykafészek!

Gerinctelen, gyáva, csúszó-mászó *$♦@#** féreg!

Jók, mi?

Nem írhatok le mindent, amit mondtak, mert még 
ártatlan kisgyermekek kezébe kerül a könyvem, de 
úgy nagyjából láthatjátok, mirõl van szó. Kifelé min-
denki „Édesem!” „Aranyom!” „Drágaságom!”, belül meg 
mindenki „Féreg” meg „Rohadék”. A francba! Becssza-
vamra kikészültünk! El is kereszteltük Újszomszédékat 
Kamuéknak. 

Rob és Donna rém jókedvûen értek haza, és mi elme-
séltük, hogy megnéztük „Az istenek a fejükre estek”-et,  
és meghallgattuk, ahogy „A szomszédok a fejükre 
estek”, és mind jót nevettünk. 

Egy hétig csend volt a Kamu-fronton, mikor aztán 
olyasmi történt, amitõl Kamuné totál begurult. Kido-
bott egy serpenyõt, és másnap megpillantotta Donna 
kertjében. Egy cinnia virított benne.

(Egy mondatban négy „és”! Sose lesz 
belôlem Gillian Rubinstein!)
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Jön is mindjárt puffogva.

– Hogy képzeli, hogy az én szemetembe virágot ültet?!

– Hiszen kidobta – mondja tök higgadtan Donna. – 
Elhozhattam volna a szemétlerakóból, de inkább kivet-
tem mindjárt a kukából. Szerintem nagyon jól mutat.

– Nevetségesen mutat! Abszolút nevetségesen! – vágja 
oda Kamuné. – Kérem, ne nyúljon máskor a szemetünk-
höz! – Azzal elviharzik.

Hogy Kamuéknak mennyi szemetük van! Sokszor 
vadiúj holmikat hajítanak ki. Tök jó dolgokat. Nem 
adják a Vöröskeresztnek vagy a Szeretetszolgálatnak, 
vagy a használtruha-boltnak, hanem megy egyenesen a 
kukába!

Kedves Jóisten!
Intézd el, lécci, hogy amikor Kamuék a mennybe 
mennek, Szent Péter állja el az útjukat, 
és kérdezze meg: – Ez a maguk szemetje? 
– és legyen ott felhalmozva minden, amit 
kihajítottak. Figyelmeztetlek, Istenem, hogy 
legalább ezer méter magas lesz az a rakás. És 
szólj Szent Péternek, kérdezze meg, szeretik–e 
a saját bolygójukat, és azt is kérdeztesd meg 
vele, hogy egyáltalán törôdnek–e másokkal.

Tisztelettel

Henni

Úgyhogy ennyibõl is láthatjátok: nem ilyen szomszé-
dokról álmodtunk. 




