A 13 maradi vértanú

1. Ez elment vadászni.
2. Ez meglőtte a Vadászt.
3. Ez hazavitte a zsákmányt.
4. Ez megsütötte.
5. Ez az irinyó-pirinyó pedig mind megette.
6. Ez kiposztolta a Fészbúkra.
7. Ez beperelte a Megevőt kannibalizmusért és a tanúzást is vállalta.
8. Ez őrizetbe vetette és bevitette.
9. Ez óvadékkal kihozta, mert azóta a Megevőből már minden bizonyíték távozott.
10. Ez belebetegedett a tudatba, hogy 2017-ben már nem érdemes vadászni.
11. Ez egy irinyó-pirinyó hangulatjavítót írt fel neki.
12. Ez vadászhúsra vágyott, hisz ha ekkora divat, nem szeretne maradi lenni és
kimaradni.
Elment vadászni, s miközben prédájára várt, egy olyan étteremről álmodozott, ahol
Vadászkolbászt szolgálnak fel.
13. Ez járt mind közül a legrosszabbul, mert:
- Bárcsak étterem lennék! - sóhajtotta özv. Madzag Ferencné.
...S lássatok csudát, épp meghallotta óhaját Jézuska, a kívánságteljesítő Istenfia.
Éttermi varázshoz elővette csodában fürdő kezeit, majd komolyan, de ráérősen - illetve, nem
is annyira komolyan, de valamennyire ráérősebben - kettőt suhintott, s azt mondta: „Legyen
ámen”.
S abban a szent pillanatban Ferencné tágulni kezdett, szája elfolyosósodott, nyelve
elszőnyegesedett, szemei elkerekedtek, megüvegesedtek, ablakká lettek.
Fogaiból ülőhelyek székesedtek, rezdülő arcizmaiból bézs asztaldísz, potpuri és kiskanál kélt.
Orra konyhai szagelszívó már.
Koponyateteje terebélyesedett, előreugrott parkolónak (délben kedvezményes).
Ajkai elfüggönyösödtek, hosszú barna haja elabroszosodott, elfátyolosodott, füleiből
akadálymentesített toalettek lettek, férfi, női, egyforma ízű barackos folyékony szappannal.
Torka tarka kuka, friss moslék kerül oda.
Bőréből sűrű falakat szőttek angyali kezek.
Lapockáiból fali csempék sokasodtak a rozsdamentes konyhába, tüdejéből puha asztalok
alakultak.
Szája bejáratába recepciós pult nőtt, homloklebenyéből máris kitüremkedett mögé
egy fényes hostess-leány, kabátokra éhesen, azonnali mosollyal.
Ferencné kisagyából működési engedély burjánzott, majd marketingterv és vendégközpontú
cégprofil. Májából dizájnos weboldal türemkedett elő, flash-animációs bannerrel
(az asztalfoglalás Á- betűjét 3 villa formázta, sütike rajta az ékezet).
Bélbolyhaiból pincérek sarjadtak, bordáiból lambéria lett, mosolyából vendégszeretet,
bánatából panaszkönyv, öröméből tapéta és káprázatos enteriőr.
Könnyeiből csapvíz meg leves született, hétféle leves.
Kezei plafonná terebélyesedtek, óvón borultak a vendégek fölé, hömpölyögtek végig ott fent.
Gyomrából heti menü, s a konyhafőnök ajánlata szivárgott.
Veséi étkészleten dolgoztak, nemi szervéből lámpatestek sokasága tumorodott elő - honnan
máshonnan?
Fenekéből kényelmes pamlagok fejlődtek.
Ferencné lábai elnehezültek, földbe gyökereztek, nem mozdultak többet.
Felépült. Ezt a játszmát innentől már végig kell játszani.
Kitálaltak.
Ferencné alig 3 perc leforgása alatt teljesen eléttermesedett. Ő akarta.
Soha nem lesz többé jó étvágya, hisz ő maga lett az étvágy éhes csillapítója.
Szóval, vigyázzatok mit kívántok gyermekecskék...! 2016©Rimó-Cila-Ci

