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JÓKAI

ANNA

A választék
„Szuper"

Jré"

(részletezve)

(részletezve)
összepréselt létezés

túlburjánzott létezés

lakótelep

villasor

bordó műszálas tréningruha, belül
bolyhozva. A bolyhok mosás után
csomóba állnak. Két fehér csík a
totyakos nadrágszáron - az örökös
gyalogos rangjelzése. A cipzár
folyton kiakad

zizegő, fényes selyem-jogging
álfoltok elől-hátul. A bélés
csusszan. Gumírozott derék.
Rangrejtő sportosság. A tépőzár
szabályozható

Trabant, Wartburg Lada, slussz,
homok- vagy mogyorószín, kénsárga,
korál
vödör, rongy, szivacs

Opel, Mazda, Audi, satöbbi,
hűvöskék, fehér, sötétszürke,
metál
porszívó, slag szarvasbőr

mindenki mindenbe belelát
minden átláthatóan sivár

a kertbe nem lát be senki
minden átláthatatlanul káprázatos

kókadt, fakózöld, vasárnapi délutánok

nagyvárosi éjszaka sziporkázó
csillogása

cipőt a cipőboltból

fantasztikus keverőkanál, jó veled

a dolgozó ember ruhatára
kényelmes, olcsó, ronda
tintakék öltönyhöz barna szandál.
Tweed-zakó. Laza csomójú, pecsétes,
keskeny nyakkendő. A csokornyakkendősök ódivatúak

bombázó dzseki győzteseknek
exclusív, frissss, egyedülálló
lezser szanzsán, kesztyűbőr cipő.
Orgonalila, padlizsán, pink, libazöldzakó. A nyakkendő széles,
nagyvirágos, törökmintás. Sikeres
csokornyakkendősök

tupír, beton-lakk. Kakaószín perion
harisnyanadrág. Steppelt nejlonpongyola

gubanc, ragadós zselé. Fekete,
csipkés harisnyakötő, háromszögbugyi, piros szívvel. Gyűrt hatású
szabadidő-dressz

kötögessünk, varrogassunk, fürge
ujjak

Jane Bottonby angol bemondónő is
ezt veszi, lágyan simogat
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a nő takarékos, beosztó
kardos menyecske, szervezőtitkár
ki az otthon rabságából!
éljen népeink megbonthatatlan
barátsága!

a hölgyek márkahűek
up-to-date üzletasszony
Kinder, Küche, Kirche
előre a szálmélységig tiszta
ruháért!

óvja fogai épségét!

még az ínyszélnél is

olajkályha ferde csővel, enyhe,
állandó olajbűz

műkandalló üvegparázzsal,
Ambi-pur

Hajdú és Lehel

Whirlpool and Zanussi

Május 1. út

Kleider Bauer körút

Zsuzsi heverő

Yvonne franciaágy

csehszlovák lemezjátszó
és magnetofon

német hifitorony és japán
videomagnó

orosz húsdaráló, elemes habverő

Moulinex komplett elektromos

ócskapiac

second-hand butique

minden út a Corvinba vezet

shopping-center

lángos, fasírt, tonhal

hot dog hamburgeri pizza

puncs és csoki: fagyit nekem is!
Édességbolt, Sportszelet

hűvös csók: adni belőle? dehogy!
Bonbon Hemingway, Mars

alma, dinnye, és lám, citrom!

kiwi, mandarin, mangó

sertéspörkölt nokedlivel

ananászos pulykamell,
szószban

Kőbányai világos, Kinizsi, cseresznye,
Lánchíd brandy, bonbonmeggy

Dab, Steffi, Vilmoskörte, Johnny
Walker Scotch Whisky, Martini

szódavíz

Angelica mineral water

szotyola

rágógumi

tojásrántotta, aludttej

omlette, müzli

csirkeláb, mócsing csont, levesmaradék

Wishkas, Chappie, Pedigree Pál,
Darlingot mindenkinek!

nagyközért, kisábécé, éjjel-nappali

Meinl, minimarket, nonstop

önkiszolgáló

Mc Donald's

Kátya tejcsárda

Szittya salátabár

madridi
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Nefelejcs espresso

Rodriguez coctail-corner

Beloiannisz-mozi

Hunnia Filmszínház

Családi Nagycirkusz
operettrevü és esztrád

Pussycat Nightclub
peep-show és kábeltévé

horgászbolt, játszótéri sakk,
ultiparti

sex-shop, félkarú rabló, kártyakaszinó

foci-láz, box, műkorcsolyabajnokság

futball-őrület, karate, iszappankráció

totó-lottó: esetleg bárha!

rendelj, és már meg is nyerted!

hétvégi faház, Velencei-tó

appartmann Tunéziában

Miska, Jóska, Katika

Norbert, Huba, Nicolette

vontatott meló, gürizés

nyüzsgő aktivitás, robot

haverság pártállás

munkakapcsolat, politikai színezet

Egy forradalmár

A kéjgyilkos naplója

emlékiratai

fekete-fehér kép, monoton
monológok, erőteljes hang

ugráló tarka klippek, kaffogó párbeszéd, makogás-motyogás

Iván küzdelmes ifjúsága
(sorozat)

Bókerek egymás közt
(szappanopera)

az irodalom: néha szórakoztat,
tanít is, de nevel, mindenekfelett

az irodalom: Funny thing (nem tudni,
mire jó)

az író: a lélek mérnöke

az író: ilyennek is kell lenni

újélet

new, newer, newest

légy fegyelmezett!

keep smiling!

a legfejlettebb formáció

...mivel jobbat még úgysem talált ki
senki

a felszólítás: burkolt parancs

a felszólítás: csábító ajánlat

ellenőrzött erkölcsök

leplezett erkölcsnélküliség

kádervélemény

gyártott image

a vállalkozó: körözött bűnöző

a vállalkozó: eszményített példa

a nagy szovjet elefánt

a nagy amerikai elefánt

identitáshiány

rögeszmés identitás
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az osztályelmélet terméke: az irigy
gyűlölet

a fajelmélet szülötte: a gőgös
gyűlölködés

az internacionalizmus mint szimpla
másolás

kozmopolitizmus mint szimpla
utánzás

elsorvasztott nemzeti érzület

megtagadott vagy éppen mániás
nemzettudat

alvó önállóság

hisztérikus önállóság

a személyiség elfojtása

az abszolutizált személyiség

ellustult gondolkodás

elkábított

megtévesztő homály

megtévesztő neonfények

állandó kereslet

állandó kínálat

folyamatos apályveszély

folyamatos dagályveszély

keveset a sokaságnak

sokat a keveseknek

a legfőbb érték az ember? őrizd
hát lakat alatt!

a legfőbb érték a pénz: ne oszd
meg senkivel!

kérdezd meg előbb, mit szabad?

Do as you like it! Tégy, ahogyan
csak tetszik!

bizalmas, titkos suttogások

nyíltszíni ordítozás

valaki mondja meg!

ne pofázzon bele senki!

ne szólj szám, nem fáj fejem

fecsegj, mert lemaradsz

aki a kicsit nem becsüli...

kaparj, kurta...

a kutya ugat, a karaván halad

pénz beszél, kutya ugat

a gyerekeknek: „na pagógyim!"
Böbe baba, plüssmackó,
Gazdálkodj okosan

a gyerekeknek: „pókember az űrben "
Barbie baba, Batman, Capitaly

a fiatalok „ráérnek"

üsd-vágd, nem apád

aki öreg: húzza meg magát!

aki öreg: fesse be a haját!

lefokozott nemiség

hivalkodó nemiség

a betegség: keresetkiesés
és pihenő

a betegség: illetlenség szégyen
és munkahelyi kockázat

a halál után a nagy büdös semmi

az élet után? nem mindegy, milyen élet?

unalmas boldogtalanság

a boldogtalanság változatossága

gondolkodás
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piszkosszürke, ólmos ugyanaz

világító rózsaszín, süppedékeny
bizonytalanság

néha véletlenül érvényesül a jó is

néha véletlenül a rossz is alulmarad

mintha a lényegről beszélnénk

csak a lényegről ne beszéljen senki

tévhit foglyaiként

hinni bármiben: az idegrendszer
gyengesége

a kétely: bűn

a szilárd meggyőződés: az elme
fogyatékossága

bedeszkázott horizont

kipingált horizont

kigúnyolt Isten

felhasznált Isten

„a népakarata"

„a tömeg igényei"

anyám, én nem ilyen lovat akartam!

anyám! én ilyen lovat akartam?

Pontosítás
Persze, ez csak a szerződtetett étlapfelelős napi ajánlata: nyugati kóstoló, keleteurópai specialitások; a szakács pedig engedelmesen megfőzi. A tulajdonos függöny
mögül figyeli, meddig tart a „fogyasztók" igénytelensége, türelme. Ki az, aki - eszi, nem
eszi, nem kap mást - kénytelen-kelletlen a falatot lenyeli, s ki az, akinek még ízlik is,
a választékot kielégítőnek tartja. S ki az, aki inkább „hozott anyagból", a térdén megoldott batyuból táplálkozik?
Amíg a többség azon csámcsog, ami éppen kapható, s jól elvan vele, a tulajdonos
a hírhedt párost nem válthatja le; vár, amíg a panaszkönyv betelik. A „fogyasztók" támogatására a mára már túl erőszakossá fejlődött „kínálókkal" szemben - úgy látszik ő is rászorul.
így esik ránk a felelősség: hogy végre rendeljünk újat, az elénk tárt unt választékhoz képest különlegeset; s nem csak úgy, a hasunkra ütve, bele a nagyvilágba. Ha ismerjük is a receptet, szóról szóra - akkor lehetünk a dolgunkban biztosak. Mert ki mire
éhezik, képes legyen megsütni is.
Addig viszont ehetjük viaszkosvászonról alumíniumkanállal, csorba fajansztányérból a kotyvalékot, vagy damasztabroszról rozsdamentes késsel-villával, csipkés
porcelántálból a fűszerezett, de már-már szagosodó rosszat.

