
Május 27.
időhúzásegység: 13, megkezdett új napló: 1, bepakolt 

doboz: O

Új naplóba kezdek, hogy ezzel is kibújjak az összes holmim do-

bozba pakolása alól, amivel anya nyaggat engem öt napja újra 

meg újra meg újra. Egyáltalán nem villanyoz fel a tudat, hogy 

megint elköltözünk. Szinte már megkedveltem Harmonoton 

kisvárosát. Igen, lehet, hogy harmonikus meg monoton, de vég-

re sikerült belaknom. Már megszoktam a rendszeres, késő esti, 

város körüli portyákat a macsekokkal, a vakmerő gördeszkázást, 

a virtuomán gitározást a háztetőn, az ész nélküli freskófestést 

és egy csipetnyi, ártalmatlan köztéri kópéskodást. Gyakorlatilag 

már nyár van, kellemesek az éjszakák, engem fűt a fiatalos tett-

vágy, és inkább csínyt teszek a szabadban engedély nélkül, mint-

sem itt kuksoljak a szobámban dobozokba pakolászva, ahogy 

parancsolták. 
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Később
Visszajöttem. Megzavart a kopogás 

a szobaajtómon. Anya. Meg mond-

tam neki, hogy pakolok. Pedig nem. 

Inkább kimegyek a szabadba. 

Később
Zenit Zsibáru-kereskedése előtti bok-

rok közt sertepertélek, és szörnyű maj-

dannosztalgia fog el a bolt meg a csúcs-

szuper szemeteskonténerei miatt, ame-

lyek oly sok kinccsel láttak el engem az 

elmúlt hónapokban. 

Nehezen tudom hallgatásra bírni Sab-

batot. Belezúgott Zenit macskájába, Fio ná ba, 

és világgá akarja kürtölni. Á… jön Zenit…

Később
Lekuporodtam valakinek a garázsa mögött. Zenit magába zu-

hant, hogy elköltözünk. Nemcsak mert én voltam a legjobb kun-

csaftja, hanem mert belehabarodott a gólemembe, ami szomorú 

és nem kölcsönös. Mondtam neki, hogy Holló nemigen fogja 

felhívni őt az új városból, és hogy jobb lenne, ha inkább egy em-

bernőt szemelne ki magának.  

Hagytuk, hogy Sabbat és Fiona élvezze egy kicsit egymás tár-

saságát, amíg én utoljára körbenézelődtem a boltban. 

Anya - a költözéses 

agybaj első jelei!



ÉN: Kösz, hogy intézhettem az éjszaka közepén a bevá-

sárlásokat, öreg!

ZENIT: Ja, hát mikor máskor kellhet cserevezérlőrács az 

erősítőcsőhöz?

ÉN:  Vagy új elektrosztatikus ionhajtómű a kedvenc 

csúzlimhoz?

Z:  Vagy egy ultraibolyás festmény Marlene Diet rich-

ről?

Egen, Zenit jó fej volt velem. Adok is neki valami frappáns bú-

csúajándékot. 

Ég veletek, Zenit és Fiona!

HASZNÁLT ÁRUK

nyitvanyitva
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Május 28.
időhúzásegység: 23, bepakolt doboz: 7, bezsongott 

macska: 4

A Pakolászási Cécó kezdetét vette, módjával. A macskák ellenére. 

Jól tudják, mit jelent, ha előkerülnek a kartondobozok, és még 

nálam is kevésbé van kedvük költözni. Halmozottan kapom a 

passzív-agresszív macskaszekatúrákat. Például:

1.  Sabbat durva fejbökdösése miatt nehéz írnom a naplómba. 

Legalábbis olvashatóan. 

2.  Miles cafrangokra tépett 17 kartondobozt. Most mehetek 

megint ugyanennyi dobozt guberálni a közért 

szemeteseiből. 

3.  A nyitott, üres dobozokba (amelyeket Miles nem 

szaggatott szét) gusztustalanul belepiszkított Nícse. 

4.  Rejtély kifejlesztett egy különleges képességet: 

mindig azon a valamin alszik el, amit épp be akarok 

pakolni. 

5.  Amikor nem a fentiek valamelyikét művelik, mind 

a négyen fel-alá grasszálnak a szobában, és azt miákolják 

nekem, hogy „Nem! Nem! Nem!!!!” 

6.  De mivel én már nagy nehezen rászántam magam 

a pakolásra, nem hagyom, hogy eltántorítsanak. 

7.  Tálkányi száraztáp és víz terjeng szanaszét a padlón. 

El se merem mondani, mi történik a macskaalommal. 
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8.  Anya azt hiszi, nem etetem a cicákat, mivel megkörnyéke-

zik őt, és tőle követelnek nassolnivalót. 

9.  Több guriga ragasztószalagot rágcsáltak szét cafatokra. 

Kénytelen voltam madzaggal összekötni a dobozaimat, 

mint nagyszüleink korában, hajdanában-danában. 

10.  Alvás közben nem élvezem a békés, négy-

macskás takaró nyújtotta kényelmet. Nem 

tudom, mivel legédesebb rémálmaink 

óráiban ezek a szőrcsomók az arcomat 

karmolásszák, és a fejemet harapdálják.

11.  Jelentős növekedés tapasztalható 

a macskahányástócsák számában. 

12.  A macskahányástócsákban az átlagnál 

több hajszálam található.

13. Irtózatos bűz érezhető a holmim 73%-án. 

Később
Marhára tele a hócipőm a szobám-

mal, a cuccaimmal és a renge-

teg üres dobozzal, amelyek 

mintha csak rajtam rö-

högnének. Ta ná csért 

fordultam a jós go-

lyóm hoz, és világos 

választ adott:
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Utasítottam Hollót, hogy dobozoljon. Nem várok tőle túl so-

kat. Akárhogy is, indulok rosszalkodni egy jót, és széles körben 

elbúcsúzom a környéktől. 

Később
A macsekokkal elterültünk a városháza lépcsőjén – úgy csinál-

tunk, mintha tüntetnénk. Napvilágnál valószínűleg több figyel-

met keltenénk. 

Örülök, hogy a harmonotoni lakosság korán fekszik. Elfog a 

majdannosztalgia emiatt. Félek, hogy olyan városba kerülünk, 

amely még büszke is a „pezsgő éjszakai élet”-ére. BLLL LLLÖ-

EE*%HHH!!!!!

Na jó, ideje csibészkedni menni. Azt tervezem, hogy befűtök 

egy kicsit a Drew–Sherry párosnak – ezek az alávaló disznók az 

utca végéből imádnak az éjszaka közepén furikázni a városban 

a füstös kocsijukkal, kis híján elgázolva a macskagyalogosokat. 

Garantálom, hogy hamarosan megérzik a 

félelem ízét!!!
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Később
Ebben a pillanatban hagyott alább a Drew és Sherry kárára 

megindult intenzív, hasfalszaggató röhögőgörcsöm. ÁLMODNI 

se lehetne jobbat!!! Készítettem egy speciális láthatatlan tintát, 

amely csak füst hatására tűnik elő, és rémpofákat rajzoltam a 

kocsi ablaküvegeire. Ezután gördeszkán követtem őket, nehogy 

lemaradjak a történésekről. Amint a levegő minősége jelentősen 

leromlott az autóban, PAKK, az összes ablakon előbukkantak a 

szörnyfejek; aztán JÁÁÁÁÁJ, Drew és Sherry frászt kapott, ahogy 

vártam; majd CSATT, egyenesen nekimentek a telefonpóznának. 

Névtelenül bejelentettem a rendőrségnek az esetet, és eltűztem. 

Szép itt az élet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nem akarok elköltözni. 

Később - újra a katasztrófával sújtott szobámban
Visszatérve azt kel-

lett látnom, hogy 

Hol ló egymásba pa-

kolta az összes üres 

dobozt, akár a matrjos-

 ka babákat. 

Atyám, Holló a gó-

lemvilág „szőke nő”-je, 

tutira. Bosszant, hogy 

nem adtam konkrétabb 

parancsot. 
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Később
Elkezdtem katalogizálni és szétszedni a szobámban folyamatban 

lévő összes tudományos munkámat. Íme néhány az érdekesebbek 

közül:

1. Egy macskanyelvet embernyelvre fordító gép. 

2.  Összeköttetés a jósgolyóm és az ország összes elektronikus 

kijelzőtáblája között, hogy mindenki élvezhesse 

a fantasztikus tanácsai nyújtotta előnyöket. 

3.  Félkész napcsap, amely révén remélhetőleg a napfény-

mentes szobámban is életben maradnak a növényeim.

4.  Különféle hulladékok tesztelése (macskaszőr, szösz, szem-

pilla, tálon ragadt kajamaradék, döglött légy…), és préselés 

után építőanyagra való alkalmasságuk vizsgálata.

5.  Folyékony fekete kővel teli üveg, amelyet őseim otthonából 

hoztam. Még csupán elmélkedem arról, mire tudnám 

használni, mivel túl értékes ahhoz, hogy csak úgy habokra 

kísérletezgessek vele. 

6.  Kiváló minőségű hajfesték anyának, hogy ne kapjon 

háromhetente hajfestékpánikot, amikor a rózsaszín nem 

eléggé rózsaszín, vagy a kék nem elég kék. 

7.  Cseppmentes gyertyatartó. Speciális fémből készült, 

amelyet én magam állítottam elő, és olyan fenomenálisan 

tömör, olyan hihetetlen súlya van, hogy hiába próbálnád 

megdönteni, mindig a Föld középpontja felé mutat. 

Ég veletek, nem kívánt viaszcseppek! Sajnálatos módon 



daruval tudnám csak megemelni, és ha leesne, valószínűleg 

átszakítaná a padlót, és az alsóbb talajrétegekben kötne ki. 

Apró részletkérdések, amelyeket megoldok. 

8. Thereminszélcsengő. 

9.  A meglévő macskamerák fejlesztése. Nagyon jó, hogy újra-

nézhetem, mit láttak és csináltak a cicák aznap, de olyan 

macskamerát szeretnék, amely áramütéssel sújt mindenkit 

(engem kivéve), aki hozzáér kis csapatom bármely tagjához. 

10.  Futógép, amellyel a cicák elektromosságot tudnak 

termelni, és végre megdolgozhatnak a betevőjükért. 

A futógép jól szuperál; csak azt nem tudom, mivel 

bírhatnám rá a macskákat, hogy használják. 

11.  Kódsor, amely kicsivel nagyobb kezdeményezőkészséget 

biztosít Hollónak. Tudom, hogy ő csak egy gólem, és azt 

tudja, amit beleprogramoztak, és értékelem, hogy mindent 

megtesz, amit mondok, tényleg. Az van, hogy 

a VÉGTELENSÉGIG tart elmagyarázni 

neki az utasításokat a legegyszerűbb 

feladatokhoz is. Az egy dolog, hogy 

megkérem, tartsa egyenesen az 

üregrezonátort, amíg én tükörfényesre 

pucolom; de ha azt kérem, rakjon 

rendet a szobámban, csak bá-

mul rám, és annyit mond, 

„Höööööööh?” Csak azt 

A MACSKÁK így használnák a futógépet
.
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akarom mondani, hogy jobb lenne holisztikusabban 

közelíteni ehhez az egész utasítgatásosdihoz, és nem 

bánnám, ha célzásokat, sugalmazásokat is tudna 

értelmezni. Egyedül vagyok. Elkélne a segítség!!

12. Mosószer, amely a legfehérebb ruhát is befeketíti. 

13.  Duplázókészülék. Gondolj bele, milyen csínyeket vihetnék 

véghez, ha ez a gyönyörűség végre működőképes lesz. 

Hú de várom már azt a napot!!!!! (kezét összedörzsöli, 

eszelősen vihorászik)

Később
Ragyogó ötletem támadt!!!! Felajánlom a tudománynak az összes 

holmimat, és mindent újrakezdek a költözés után. EZ AAAAAAZ! 

TISZA LAP!!!!!!!!!!! Ezzel kihúztam az egész pakolászási mizéria 

méregfogát!!!!! Fel is hívom az intézetet holnap, és küldetek velük 

egy teherautót a házhoz. Zseniális hangulatban vagyok. 

Kel fel a nap; ideje ágyba bújni. 

Május 29. 
időhúzásegység: 123, bepakolt doboz: 8, tudománynak 

adományozott holmi: O

Nem tudom, hová tettem az eszem tegnap. SEMMIT nem ajánlok 

fel. MIND kedves nekem, és MIND jön velem! 
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Később
Három nap múlva indulunk, és továbbra sincs ötletem a Mesteri 

Csínyhez. A büszkeségem mindig is azt diktálta, hogy minimum 

egy nagy ívű, áll-leesős csínytevést végrehajtsak minden város-

ban, ahol élek – olyat, amelyet évekig emlegetnek majd a lakói. 

Sajnálattal jelentem, hogy a harmonotoni rosszalkodás inkább 

mennyiségi volt, mint minőségi. 

Hjaj! Kimegyek, hátha megihlet valami. Később jelentke-

zem. 

3 perc múlva
Anya utamat állta a bejárati ajtónál, és visszaparancsolt a szo-

bámba pakolni. Legközelebb az ablakon át fogok kiosonni a 

házból. 

Muszáj… tovább… pakolásznom…

Később
Visszajöttem a rövid (irtó rövid) kiruccanásból. Anya lefülelt a 

szobám ablaka alatt. Alapos fejmosást kaptam. Tök jólesett!! Rég 

volt már rá példa, hogy úgy igazán leszidjon. Bebizonyítom neki, 

hogy nem fáradt hiába, és legalább egy dobozba bepakolok még 

ma éjszaka. 
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Később
Bepakoltam egy dobozba, és kimondhatatlan örömmel töltött el, 

hogy csináltam valamit, majd ezen felbuzdulva kiröppentem a 

pinceablakon a gyönyörűséges éjszakába. Néhány óráig csatan-

goltunk a városban a macsekokkal. Most épp a vaskereskedés 

mögött bújok, és nézem, ahogy Miles meg Nícse együtt vadászik 

a rágcsálókra. Viccesen vad, mégis hiábavaló az egész, mert 

mindig közbelépek, mielőtt rossz vége lenne. A legjobb, amikor 

Sabbat véletlenül lebuktatja őket, majd a hoppon maradt két va-

dász jól helybenhagyja őt. AHAHHAHAHHA HHAHAH! 

Hiányozni fog ez a város. Hónapokba telt 

kitapasztalnom, merre vannak a jobb szemetes-

konténerek és rágcsálóodúk. Meg kiismernem 

a szomszédok hibáit és gyengéit, hogy 

hatékonyabban át tudjam verni őket a 

palánkon. És kézzel kialakítani a hátsó 

kertjükön át vezető mesés átjárókat. 

Jaj, IIIIIIRTÓRA fognak hiányozni a 

kézzel kialakított mesés átjáróim!!!!! Le-

jegyeztem a legjobbakat, hátha a jövő-

ben ihletet merítenék belőlük:

1.  Speciálisan álcázott, faágakból 

álló létra, amely a hátsó keríté-

semen át Gehweilerék kertjébe 

vezet.  
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2.  Gehweilerék kertje alatt futó alagút, amely átvezet 

Tolen tinó ék kertje (és a KUTYÁJUK) alatt, és Hernandezék 

kertjére nyílik. 

3.  Látszólag összevissza elhelyezett tölgyfahordókból álló 

rakás, amely egy pompás lépcsőt formázva Hernandezék 

kertjéből Rogersékébe vezet. 

4.  Kötélhágcsó Rogersék garázsa mögött, amely Brooksék 

kertjébe visz. 

5.  Számos kisebb vájat Brooksék kerítésén, amely habkönnyű 

átjárást biztosít Pedersenék kertjébe. 

6.  Stratégiai céllal elhelyezett sűrű bozót Pedersenék kertjé-

ben, amely kitűnően elrejt bárkit, aki észrevétlen szeretne 

átsurranni Fontainék kertjébe. 

7.  Hamis kő eldugva Fontainék verandája alatt, belsejében 

a pinceajtajuk kulcsa található. 

8.  Átjáró Fontainék pincéjén, amely a ház elé visz; ott csupán 

egy furnérlemez akadályozza a szabadba vezető utat. 

9.  Baseball-labda megbújva Fontainék előkertjének magas 

füvében, ami hiteles alibit biztosít a kémlelés közben 

lebukott egyéneknek. 

10.  Bonyolult szerkezet Turnerék előkertjében álló üreges 

fába építve, amely egy beejtett baseball-labdával könnyen 

beindítható, kinyitva Turnerék hátsó kapuját. 

11.  Számos lugas és vízlevezető cső, amely gyors haladást 

biztosít Turnerék hátsó kerítésén át Batinék háztetőjére.  
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12.  Titkos katapult (komplikált parabolaantennának álcázva), 

amely alkalmas bárkit Batinék háztetőjéről Bacasékéra 

áthajítani. 

13.  Kötélpálya, amely Bacasék tetőjéről visszavezet a mi ker-

tünkbe. 

Később
HIHETETLEN! Épp Drew és Sherry háza előtt sétáltam, és lát-

tam őket kijönni, úgyhogy elbújtam, majd amikor elhajtottak, 

utánuk mentem gördeszkán. Elhinnéd, ha azt mondanám, elég 

volt nekik öt perc, hogy MEGINT telefüstöljék a kocsijukat? Ami 

után a rémpofák MEGINT előpattantak; és MEGINT hallottam a 

visítozásukat; aztán a verda felszaladt a járdára, és nekiment egy 

stoptáblának. 

Hívtam a rendőrséget, és leléptem. 

Mennyit röhögtem! Olyan érzés, mintha csináltam volna egy-

millió felülést. 

Ecsém! Drew és Sherry nem egy észlény. 


