ro4

Olvasd el az

alibbi sztiveg16szletet. rnaid vilaszolj

a hozz6 kapcsol6d6 kdrd6sekre!

A CUKIA cukr6szd6t a legritk6bb esetben mondtuk cukr6szd6nak, legfeljebb akkor, ha nagyon el
akartuk magyarizni, hol lehet fagyit (fagylaltot) 6s friss siitit (siitem6nyt) kapni. Egym6s kozcjtt csakis cukinak hivtuk: ,,Megyek a cukiba." A cukr6szda sz6ban volt valami hivatalosan
fenyeget6, mintha az onnan kihozott fagyit csak helyben j6rAs kdzben lehetne elnyalni.
A cukiban hiivosen 6des 6s meleg leveg6 keveredett egym6ssal. Amig a bal orrlikam hideg,
addig a jobb meleg leveg6t szippantott mag6ba. Es ezt csakis a cukiban tehette. A meleg a fagyig6pb6l, a hideg a fagyib6l 6radt. A fagyig6p 6IIt els6k kozott azorr a helyen, ahol
a gondolataimra csom6t kdt6 dolgokat tartottam. Mert a fagyig6p akkor egy olyan g6p, amely
melegit, 6s ekozben faryaszt; k6pes mag6ban kiilcinv6lasztani a hideget 6s a meleget. EI6g j6
eszii gyereknek tudtam magam, de hogy m6g 6n sem birtam magamon beliil kiikjnv6lasztani
a hideget 6s a meleget, a fagyig6p tiszteletre m6lt6 intelligenci6j6ra utalt.
Ha bel6ptem a cukiba, a fagyipult szeII6z6r6sein 6t megvillant a fagyig6p f6mesen ragyog6
teste. Megborzongtam: ott van 6, aki sz6tv|lasztja a hideget 6s a meleget. Kempelen Farkas
sakkoz6g6pe elbr"ijhatott mogotte. A sakkoz6s csak logika, de a hideg 6s a meleg sz6tv6lasztilsa
m6r valami. Sakkozni ak6rki tud, de hogy a benne l6v6h6mezdt kett6ossza, eyre csak a fagyig6p k6pes.

A fagylaltos k6t m6retben adott fagylaltot. Hogy ki eszik a dr6g6bb, nagyobb gomb6cb6l, 6s
ki az olcs6bb6l, a gyerekek mindennapjainak fontos esem6nye, ahogy a legtobb fagylaltgomb6cot ev6knek is kitiintetett szereptik volt ebben a kozoss6gben.
Gomb6cb6i k6t m6retet adott, a forintosat 6s a fel6t, a fill6reset. Kicsibol mindig csak egyet
k6rtek, soha nem k6t kicsit, akkor m6r ink6bb egy nagyot. Aki kicsit k6rt, sz6tlanul ette. Aki
nagyot, kozben be nem 6llt a sz|ja. Mindig mindenki mindenkiroll tudni akarta, hogy hAnyasat
evett. A csricstart6k kis6rletileg kontyk6nt folrakott fagylaltrriddal jottek ki a cukib6l, 6k voltak azok, akik el6tte h6napokig csak fill6res fagyit ettek.
A cukiban sdt6t volt, ami 6rthet6, mert odakint a vil6goson gyorsan elolvadt a fagyi. A cuki
pontosan beleilleszkedett a tanulm6nyaimba, hisz a vil6gegyetemben is hideg 6s sot6t van.
Teh6t, gondoltam, a vil6gegyetemben m6shol is kell fagylaltnak lennie.
A friss tolcs6rnek megvolt az a j6 tulajdons6ga, hogy blr szlrazabb volt azokn6l, amelyek a
rakt6rban megh6kadtak, 6s magukba szivt6k a leveg6 plrlj6t, m6gis k6sotrb 6ztak 6t
a bamb6n fagylaltoz6k kez6ben. Az izkilonbs6gr6l nem is besz6lve. A puha tcjlcs6reket 6ItaI6ban azok ett6k meg, akik nem birt6k kiv6rni az igazi fagyrszezon kezdet6t, 6s m6r a m6rcius
15-i iinneps6g ut6n a cukiban kotottek ki. S hogy a cukrdsz n6mik6pp mentse a helyzetet, bogarat iiltetett a fiililkbe, mikor minden harmadik vend6gtol megk6rdezte, hogy mit gondol, vajon Pet6fi szerette-e a fagyit, 6s ha igen, mi volt a kedvence. A k6rd6s persze csak egy szezonkezdetet birt ki, a kovetkezl 6vre m6r megsziiletett a magyar|zat, hogy pediglen Pet6fi S6ndor nem evett fagyit, I6v6n h6s volt, s milyen 7t6s az, aki csak ugy fagyrzgat.
*Podmaniczky Szil6rd: Idegpd\,din'r emLdkezete A cuhi; http://www.kortarsonline.hu/0308/podman.htm
-

1. FELADAT:
,,Ha bel|ptem. a culeiba, a fagyipult szell6z6rdsein d,t m.eguillant a fagyigLp fdm.esen ragyogS teste. Megborzorugtam: ott uo,n, 6, aki szdtud,lasztja a hideget 6s meleget."
Mi6rt borzongott rneg a tiirt6net elbesz6l6je?

A) Mert hideg volt a cukiban, f6zott.
B) Mert sot6t volt a cukiban, megr6miilt.
C) Mert hangos volt a g6p, megijedt.
D) Mert csod6lta a g6pet, Ienyii.gozte

az.

