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Robi híres lesz

Robi a sötét lakásban kuporgott a szalmakupacán, és bánatosan
sóhajtozott. Nem emlékezett, hogy került haza, miután Gyogyó
úr kirúgta, és azt sem tudta, mennyi idő telhetett el azóta.

A szomszéd lakásban éppen arról énekelt a skandináv metál
együttes, hogy sötét világban élünk, és hogy nincs menekvés.
Robi halkan felzokogott, és a szalmakupacba fúrta a fejét,
hogy ne hallja a rémes lármát.
Hiába. Mintha csak direkt csinálná, odakintről hangos dobszóló hangzott fel. Azaz... talán nem is dob volt. Robi felemelte
a fejét, és fülelt. Nem, ez nem dobszó. Inkább mintha kopogna
valaki. Ugyan ki lehet az? Robinak soha nem voltak látogatói.
– Nem vagyok itthon – kiáltotta. Aki odakint volt, nem adta
fel egykönnyen: ismét dörömbölni kezdett az ajtón.
– Robi! Én vagyok! Engedj be! – próbálta túlkiabálni a skandináv metált.
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Robinak nem kellett megkérdeznie, hogy ki az.
Feltápászkodott, és kinyitotta az ajtót. Papardelle állt odakint,
a kezében egy csokor virággal.
– Ezt neked hoztam – nyújtotta át. – Nem tudtam, hogy milyen virágot szeretsz, úgyhogy vettem mindenfélét.
– Ez kedves tőled – mondta Robi, és beleharapott a csokorba.
Papardelle belépett, és körülnézett. – Elnézést a rendetlenségért
– szabadkozott Robi, és a háta mögé dugott egy patákra méretezett házi mamuszt.
– Ugyan már – legyintett a lány. – Én most éppen egy pincében lakom, ahhoz képest ez egy palota.
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– Egy pincében? – döbbent meg Robi. – De hát ott nem lehet
lakni.
– Dehogynem. Egy ismerősöm adta kölcsön. Van egy matracom, egy székem, a ruháimnak meg egy papírdoboz. Mosakodni meg a bowlingklubban szoktam kora reggel, mielőtt a
főnök beér.
Robinak erről eszébe jutott az egész kirúgási história.

– IÁ! IÁ! – tüsszentett nagyot.

– Jaj, bocs – szabadkozott Papardelle. – Biztosan felkavart ez

az egész, én meg tapintatlanul csak fecsegek. De ha ez vigasztal,
meghekkeltem egy kicsit a szoftert, ami a bowlingklub szerverén fut, és most minden telitalálatra Gyogyó úr feje jelenik meg,
ahogy szétzúzza egy golyó.
– Ez egész jól hangzik. – Robi bánatos félmosolyra húzta a
száját a gondolatra. – Nem mintha bármin is változtatna. Nekem
annyi. Gyogyó úr nem fog nekem ajánlólevelet írni ezek után, és
biztos, hogy nem kapok másik munkát.
– Talán nem is lesz rá szükséged – húzta elő Papardelle a telefonját a zsebéből.

– Ugyanis híres
vagy!

– Micsoda? – bámult rá Robi.

– MC Chickennek annyira bejött a műsorszámod a bowlingpályán, hogy csinált egy videót, és feltöltötte a TyúkTyúb-csatornájára, a Csirkecsatira. Azonnal robbant. Eddig kétszázezren látták.
Robi tátott szájjal nézte a videót, amit Papardelle lejátszott
neki. Igen, ez tényleg ő volt, sárga pólóban és sapkában, amint
sztepptáncot jár a pályán, a ragacsban csúszkálva.
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A videó alatt vicces
zene ment, hangeffektekkel
kísérve, ahogy Robi újra és újra
megcsúszik, kalimpál és hadonászik.
A videót több ezren lájkolták, és kommentek sorozata lelkendezett alatta.
Én már sok videót láttam, de eddig ez volt a legütősebb.
Simán nyomja a Gangnam style-t.
Zúzós!
– MC Chicken azóta többször is járt a klubban – mondta Papardelle. – Téged keresett. Valami olyasmit mondott, hogy tár-
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sulni akar veled, és azt kérte, hogy feltétlenül hívd fel ezen a
számon.
Robi döbbenten meredt a névjegykártyára. Ez állt rajta:

– Na, felhívod? – kérdezte Papardelle.
– Hát... asszem! – mondta Robi, és szórakozottan újra legelni

?
?
?

kezdte a virágcsokrot.
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Dől a zsé
MC Chicken otthona nagy volt és pajta
szerű. Amikor Robi belépett, egyetlen hatalmas teret látott, ami úgy
nézett ki, mint egy nagy játék
áruház. Volt ott pingpongasztal, rollerpálya, egy hatalmas
kanapé, mászófal, trambulin,
boxring és egy akvárium, tele
tengeri élőlényekkel: korallcsigákkal, bohóchalakkal és egy
hatalmas rájával.
Robi megigazította a nyakkendőjét az
akvárium visszatük-

?

röződő üvegében, és vicsorított, hogy ellenőrizze,
elég tiszták-e a fogai.
Ekkor valaki egyenesen az arcába bámult.
Az illető búvármaszkot és tapadós kezeslábast viselt, és a vízből integetett Robinak.
Robi felszökkent ijedtében, mind a négy patája felemelkedett a levegőbe.
– Az MC Chicken. Mindjárt jön, csak megeteti a rájákat – szólalt meg valaki Robi mellett.
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Vézna kis alak volt, hatalmas, kék szemei ártatlanul csodálkoztak a nagyvilágba.
A trikóból, amit viselt, Robi rájött, ki az. A trikóra ugyanis
az volt írva:

PR ODUCER

– Gyere, ülj le addig – mondta a producer, aki most is melegítőalsót hordott, és egy nagy fotel felé mutatott. – Amúgy a
nevem Pöcök. Pöcök, a producer.
– Örülök, hogy megismerhetem, Pöcök úr – mondta Robi
udvariasan.
– Tegezzél nyugodtan. És szolgáld ki magad!
– intett Pöcök az asztal felé, amin egy
fehér tálon különféle színű golyók
és hengerek sorakoztak. Ennivalónak tűntek, bár Robi még
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sosem látott hasonlót. Megfogott egy zöld golyót, és a szájába
dobta. Szájpadlását azonnal tüzes fájdalom lepte el, ami az orráig futott. Olyan érzés volt, mintha tüzed okádna az orrlyukain.

– IÁ! IÁ! – hapcizott egy nagyot.

– Kiüt a cucc, ha nem vigyázol, sok lehet mára a japán tormából! Vaszabit kell enned, ha kifogy a szusz benned – mondta
valaki Robi mellett. MC Chicken a haját szárogatva egy törölközővel lehuppant Robi mellé a kanapéra, és a szájába dobott egy
méregzöld golyót.
Robi érezte, hogy a torma a gyomrába ér, és forró lávaként
terjed el a belső szerveiben. Fájdalmas buborék emelkedett fel
a hasából, és nagyot böffentett.
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– Elnézést – kapta oda a patáját.
MC Chicken csak vigyorgott, és ő is böfögött egy nagyot.
A haja ezúttal narancssárgára volt festve, zöld csíkokkal, és a
nyakában most is egy hatalmas fülhallgatót viselt.
– Nagyon adja a videód, amit felraktam a csatimra! – mondta, és megnyomott néhány gombot a kis asztalon fekvő távirányítón. Az ablakok elsötétedtek, a plafonból pedig hangtalanul
eléjük ereszkedett egy óriási képernyő, amin Robi
saját magát láthatta tízszeres nagyításban, amint
a bowlingpályán szerencsétlenkedik. –
És a fanjaim is kajálták. Kattintgattak,
mint a mérgezett egerek. A szponzorok
örülnek, úgyhogy hozott egy rakás pénzt.
– Mennyit is? –
fordult MC Chicken
a producerhez,
aki elővette
a telefonját,
és ellenőrzött

2 400 925

rajta valamit.
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2 500 925
– Ebben a pillanatban az összeg 2 500 925. És ez minden kattintással nő.
MC Chicken elégedetten bólintott, és újabb sushit dobott a
szájába.
– Sz’al az a szitu, hogy társulhatnánk. Csinálnánk még pár
frankó videót, fellépnénk meg ilyenek.
– És... ez nekem miért jó? – kérdezte Robi, aki még mindig
nem egészen értette az egészet.
lékos részesedést kínálunk az eddigi és minden további bevételből, ami a közös munkából származik – mondta a producer, és
egy iratcsomót csúsztatott Robi elé. – Elég csak ezeket
aláírnod, és máris gazdag leszel.
Robi az előtte heverő paksamétára meredt.
Eszébe jutott, milyen sokan nevettek mindig a

3 500 925

– Az ügyvédeink már kidolgozták a részleteket. Húsz száza-

háta mögött, és az a nap, amikor Gyogyó úr kirúgta. Eszébe jutott, milyen kilátástalannak
érezte az életét még néhány perce is. Most
pedig, úgy tűnt, minden egy csapásra megoldódik. Alig tudta
elhinni, hogy ekkora szerencséje van.
– Rendben – mondta, és
a tollért nyúlt, amit a producer kínált fel neki.

2 600 926
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Malac újra bedühödik

Malac a tévé előtt ült, és egy hatalmas adag fokhagymás-csilis
csipszet csócsált. Amióta nem dolgozott, a napjait azzal töltötte,
hogy lövöldözőset játszott, csipszet evett vagy tévézett, ahogy
most is.
Malac kattintott a távirányítóval.

Katt.
Katt.
Katt.
Katt.
Katt.

– És most egy kis zöldborsot szórunk a lazacfilék tetejére...
– Ne! Ne nyomd meg a piros gombot! Vigyázz! Jaaaaaj!
– Nagy utazást látok a jövődben, és egy apró, fekete embert...
– Au! Az egyik óriáscsótány bemászott a gatyámba!
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– Híreket mondunk. A Jónásnak nevezett hurrikán végigsöpört a kontinens keleti partján, magával ragadva egy szénáspajtát
és egy általános iskolát. Szerencsére senki sem sérült meg, bár az
igazgató eltűnt repülés közben. Állítólag Katmandu közelében
látták, éppen zöldborsót pucolt alsónadrágban.

Katt. Katt.

– Kikérem magamnak a gyanúsítgatást, hogy országunk ra-

kétákat telepített volna! Ez egyszerűen nem igaz!

Katt. Katt.

– Óh, Armando, hát nem érzed, hogy a szívem érted lángol?
És így tovább, mígnem Malac egy hírműsornál akadt meg,

ahol éppen egy napszemüveges, ismerősnek tűnő alakot mutattak. Fülei hosszúak voltak és selymesek, és mikor elmosolyodott,
kivillant mind a negyvennégy hatalmas foga.
– MC Robi! Hogy érinti a váratlan népszerűség? – fordult hozzá a riporter. Robi bambán a kamerába vigyorgott.
– Hát elég jól érint – válaszolta. A háta mögött megállt egy
páncélos autó, két, fekete ruhás alak szállt ki
belőle, és pénzeszsákokat
kezdtek behordani a házba.
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– Gondolta volna, hogy a videójának ekkora sikere lesz? – próbálkozott tovább a riporter.
– Álmomban sem – legyintett Robi. – Az egész nem is volt
szándékos. Nem tudom, hogy került a pályára az a ragacsos kulimász, de én csak a bowlinggolyót akartam kiszedni onnan.
Azt sem tudtam, hogy Csirke, izé, MC Chicken videót készített a
szerencsétlenkedésemről. Aznap még ki is rúgtak az állásomból,
szóval tényleg minden összejött. Vacak egy helyzet volt. Aztán kiderült, hogy iszonyatosan népszerű lettem ennek köszönhetően.

Úgyhogy bárki is volt az, aki mézet tett
a tartályba, igazából nagy szívességet tett nekem,
és innen köszönöm neki – vigyorgott Robi a kamerába.
Malac a tévé előtt nagyot fújtatott, és érezte, hogy mérgében
elvörösödik.
– Egy friss felmérés szerint ön népszerűbb jelen pillanatban,
mint a Nobel-díjas fizikusunk, Amper Ágoston. Mit szól ehhez?
– Szerintem fontos a fizika is. Például van az az izé, a képlet,
hogy e egyenlő emszer cénégyzet meg ilyenek. Valami Einstein
találta ki. Szóval mindenki tanuljon sok fizikát, mert a fizika jó
dolog – kacsintott bele Robi a kamerába. – Bocs, most mennem
kell, megjött az új kocsim.
A kamera mutatta, ahogy begördül a legújabb, csillogó, hatalmas T-Lux, amiből egyetlen, számozott példányt gyártottak,
és aminek a rendszámtábláján ez állt:
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Robi beült , és intett egyet a kamerának, majd a csodajárgány kigördült a képből.
Malac kattintott egyet, és a képernyő elsötétült, de ő
némán továbbra is ugyanoda bámult, lelki szemei előtt
újra és újra lejátszódott a jelenet, ahogy Robi elgördül
a giga menő autóján.
Malac nem így tervezte a dolgokat. Mostanra az ő
képének a hónap dolgozójaként a Gyogyó Golyó falán
kellett volna függenie. Ehelyett itthon ücsörög, és ezt
az ellenszenves szamarat bámulja a tévében.
Sajnos semmi sem úgy alakult, ahogy eltervezte.
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Miután Gyogyó úr az emlékezetes sztepptáncolás
után kirúgta Robit, Malac elérkezettnek látta a pillanatot, hogy előlépjen a fotel mögül, és felajánlja a szolgálatait. Arra számított, hogy a főnök a keblére öleli, és
rögtön előlépteti. Csakhogy Gyogyó úr annyira be volt
pöccenve, hogy egyszerűen kipenderítette Malacot a
klubból, és közölte vele, hogy nem akarja még egyszer
ott látni.
Malac azóta otthon búslakodott a tévé előtt. Ám a
rövid bejátszás, amit Robiról látott, felrázta. Úgy érezte, Robi tehet arról, hogy Gyogyó úr nemet mondott
neki. Ha a főnök nem lett volna olyan ideges erre az
idióta szamárra, ő, Malac, már régen a pult mögött
ülne, és boldogan suvickolná a cipőket.
– Hamarosan nem leszel ilyen vidám, barátocskám! – mormogta maga elé, és rosszindulatú mosolyra
húzta a száját. – De nem ám!
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