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AZ ALMAKUKAC
Van szerencs6m. Apfel von Kripli vagyok, eCy j6 csal6db6l val6 svSjci almakukac. Nem
akarok hencegni, de vittem valamire. H6zam tal6n legszebb az eg6sz kos6rban. Sz6p piros 6s
nagys6gra is tekint6lyes. R6ad6sul itt van Iegfoli.il, kozvetlen kil6t6ssal a piacra. Ennek 6szint6n oriiiok. Nem szeretem azokat a koll6g6kat, akik elhfz6dva a zajl6 6lett6I, alm6juk m6ly6n
a zab6l6snak 61nek. En m6s vagyok, mint ezek az urak, engem 6rdekel a vil6g. Kidugom a fejem a lyukon, 6s n6zem a piac forgatag6t. Mert k6rem, itt mindig tort6nik valami. Most p6ld6uI egy er6sen folcicom6zott fr lovagol a l6rre, diszes kis6rettel. Megsz6lit egy embert, aki vad6sz lehet vagy katona, mert sz|mszerij van a v6il6n. Meilette mok6ny srAc. Biztosan a fia.
Kedvelem a srfcokat, mert paritty6val vad6sznak a v6rszomjas stiglincekre, akiknek gyilkos
cs6r6ben annyi h6s almakukac lehelte ki nemes lelk6t.
A k6t muki kozott vita t6mad, amit nem 6rtek pontosan, valami t6voli zsargonban besz6lnek. Mert akkora ez a Sv6jc, mint egy toporty(i, m6gis tcjbbf6le nyelven karattyolnak benne.
Ja, vagy tigy! Sz6val azt mondja a cifra hapsi a katon6nak, hogyha olyan nagy leg6ny, l6jon 6t
egy alm6t a fia fej6n, kiilonben megn6zheti mag6t.
No, most mutasd meg, apusl Ail6ni egy alm6t a fiad fej6n otven l6p6sro1, az m|r valami.
Hogy ez szornyii? Ugyan! Eddig csak faltad az aIm6l, mint a tobbi. Kin6zem belolled, hogy naponta egy kil6t is ber6molsz. Ki tudja, h6ny szerencs6tlen almakukac v6lt miattad hontalann6.
- Juj, ez kellemetLen! H6t persze, hogy az 6n alm6mat emelte ki a kos6rb6l ez az cjromkatona. Hiszen ez alegnagyobb, 6s min6l nagyobb egy c6lpont, ann6l konnyebb eltal6lni. L6m, hov5. vezel a flanc! Ha kisebb lak6sban hrizom meg magam, ha szer6nyebb vagyok, nem keriilok
ilyen helyzetbe. Pers ze, az6rt mindig ut6ltam a kicsrnyes kukacokat. El"t"lrr"*: sz6pen 6lni,
rangosan, 6s ha kell, 6gy is meghalni.
- L6rif6rt, mit 6r a fiIoz6fi6m, ha kinyiffanok? Egy gothos kukac a rothad6 almacsutk6ban
tobbet 61 6lve, mint a kukacok kir6lya holtan.
No de nem kell berezelni, a t6vols6g tekint6lyes, a firi feje nagy, az alma kicsi. Mi6rttaI6Inh eI ez az amat6r pont az alm6t?
Ovatosan kin6zek. Az alm6m a sr6c fej6n... A kolyok ijedten pislog felfel6, I5tszik, hogy szeretne egy perccel id6sebb lenni. trn is...
A fater c6lba veszi az alm6maL, izgalm6ban bandzsit,6s vacog akeze. Bevallom, ezny:6jt
n6mi rem6nyt. A hrir megfesziil...
Segits6g, eltalSltak!!! Rogton meghalok! Er6m elhagy.
Mint minden 6lol6nynek a hal6l kiiszob6n, sz6momra is megnyilik a dolgok megismer6s6nek kapuja. Vil6gosan l6tom, hogy a koteked6 cifra hapsi nem m6s, mint Gessler helytart6,
anyllaz6 krapek nemzeti h6s, 6n voltak6ppen a szabads6gharc v6rtanfija vagyok, 6s hogy ez
az almasztori bevonul a tort6nelembe.
De mit 6rdekel engem a tort6nelem? En kicsi koromt6l lepk6nek k6sziiltem, 6s ha nem itt
rakja Le ez a stiiszivad6sz egy gazdag orszfg alapkov6t, ha sohase lenne sv6jci kar6ra, sv6jci
frank, meg sv6jcisapka, 6n akkor is boldogan ropkodn6k Uri kanton r6tjei folott. Azt6n meghaln6k term6szetes pillang6hal6llal, 6s a szeptemberi sz6I suttogn6 a nekrol6gomat.
De ki mond nekrol6got a tort6nelmi alm6ban hal6lra sebzett n6vtelen kukacr6l?
Tal6n a tdvoli jovifoen egy flfgos humorista.

