
Van úgy is, hogy elalszom a filmen. Néha, amikor nem megy 
az alvás, próbálok direkt uncsi filmet vetíteni, hátha úgy sikerül. 
Például egy olyan film, amiben nincsen más, csak egy csomó 
fekete tehén, az pont elég uncsi lenne ehhez.

Ácsorog a sötétben a sok tehén, és annyi.
– Na, most mi van? – kérdezi tehénnyelven az egyikük.
– Mi vóna, semmi – válaszolja egy másik, és pottyant egy tehénlepényt.
A többiek meg csak csámcsognak, eszik a szőnyegemet. Erre jól el 
lehetne aludni például. Vagy mégsem. Ezek a tehenek túl viccesek. 
Ennyi bamba fekete tehén! Bár nem tudom, vajon akkor is feketék-e, 
amikor nincsen sötét. Lehet, hogy ha felgyújtanánk 
a villanyt, kiderülne, hogy tök színesek!



Mint azon a képen, amit apa mutatott. Enni van hol – ilyesmi volt a neve annak, 
aki készítette. Tudom, hogy ez nem egy név, de tisztára így hangzott. Nem 
emlékszem, hogy van igazán. Az az ember egy csomó olyan képet csinált, 
amiken ugyanaz a dolog van nagyon sokszor, csomóféle színben.

Menő lenne így látni a dolgokat! Mindenből sokat és sokféle színűt.
Valaki az osztályból egyszer rajzóra után azt mondta, hogy a művészek 
mind hülyék. Én nem értek a művészethez, de például ez a sok színes 
egyforma dolog azért mégis jó valahogy. Olyan is van, hogy jó hülyeség! 
Mint egy másik művésznek a képein azok a furcsa valamik.



Efféléket pont tudok látni a sötétben is,  
ha erősen pislogni kezdek. Kicsit olyanok, mint 
amiket az ovisok rajzolnak, közbe mégse. Mindenféle  
fura alakok. Olyan mijó, kábé így hangzik a neve annak, 
aki ilyeneket csinált. Persze őt sem így hívják. Nem 
tudom pontosan. Láttam egy könyvben a képeit. Van, 
amelyik kedves, van, amelyik ijesztő inkább.

Én is el tudok képzelni ilyeneket, a sötétben jól megy. 
Még mozognak is, mintha rajzfilm vagy inkább bábszínház 
lenne! Egy nem dedós bábszínház, ami ijesztő is, meg 
komoly is. Meg vicces. Főleg fura.

Ha nagy leszek, egyszer csinálok egy ilyen bábszínházat. 
De ezt nem mondom senkinek. A suliban biztos nem. 




