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Bardi István 

Béla bá’ egy aprócska faluban lakik, egy olyan isten háta 
mögötti helyen, ahol még a madár se jár, csak a veréb, de 
néha-néha arra téved egy ufó. A falu turisztikai 
látványosságai közé tartozik Béla bá’ kertje, ahol elhaladva a 
kokalevelek mellett, a dohányültetvény végén találhatunk 
egy gabonakört a kukoricásban. Mióta az ufók elvitték Béla 
bá’ házırzı-kutyáját, Bodrit, azóta Béla bá’ vigyáz a kertre 
egy karosszékben ülve. Az egyik kezében ott a kedvenc 
söre, másik kezében a kedvenc gépfegyvere, és azzal 
múlatja az idıt, hogy visszagondol: milyen jókat nevetett 
Bodrin, ahogy elkapja a tolvajokat. Emlékszik, egyszer egy 
öregember jött lopni, de Bodri úgy seggbeharapta, hogy a 
vénembernek kiesett a mőfogsora. 

Béla bá’ napjai egyhangúan teltek. Reggel megvacsorázott, 
majd vigyázott a kertre, végigkísérte a kínai turistákat a 
kertjén, és este beült a kedvenc kocsmájába, ahonnan a 
komája – Pista bácsi – segített neki hazamenni. Pista bácsi 
esküszik rá, hogy egyszer egy este, mikor hazafele 



biciklizett, látta a Béla bá’ kertjében leszálló ufókat, és azt is 
állítja, hogy az ufó fényes volt és elütötte Pista bácsit. 
Másnap reggel kiderült, hogy a fény a Gyuri szomszéd 
kocsijának lámpája volt. Ez abból lett kikövetkeztetve, hogy 
a Gyuri Suzukiján egy bicikli alakú horpadás volt. 

Egy nap Béla bá’ napi rutinja megszakadt, mert elfelejtette 
beállítani az ébresztıórát a kamerás mobiltelefonján, amit 
az unokájától kapott. Az unokája arról volt ismert, hogy 
tuning Ladájával rettegésben tartotta a falu vénjeit. Béla bá’ 
a késés miatt késıbb ért a kocsmába, a komája már elment, 
és egyedül kellett hazamennie. Béla bá’ hazafelé tartott, 
erısen ittas állapotban, amikor a falu fıutcáján – ami a falu 
egyetlen utcája – ott termett egy Combino. Miután az 
ellenırök kiszedték Béla bá’-t a villamos alól, 
megállapították, hogy a villamos fékhibája nem járult hozzá 
a balesethez, és közölték vele: mivel nem volt érvényes 
vonaljegye, a biztosítás rá nem vonatkozik, majd mentıt 
hívtak. 

 



Béla bá’ csak napokkal késıbb került kórházba, mivel egyik 
kórházból vitték a másikba, a mentıautó többször defektet 
kapott, és kétszer más beteggel cserélték össze, egyszer egy 
állatklinikán. Mire odavitték a megfelelı kórházba, Béla bá’ 
zenéléssel keresett háromszáz forintot a vizsgálatokra. Az 
orvosok kétnapos tanakodás után rájöttek, hogy fogalmuk 
sincs, mi a baja Béla bá’-nak. Szerencsére egy vak 
öregember ismerkedés céljából elkezdte tapogatni Béla bá’ 
arcát, és az orvosok a vak ember segítségével rájöttek, hogy 
a betegnek nincs füle és a belei is kilógnak. Az orvosok csak 
számtalan mőtéttel tudták meggyógyítani Béla bá’-t, mert 
többször is benne felejtettek különbözı orvosi mőszereket, 
köztük egy orvosi könyvet a mőhibákról, egy uzsonnás 
dobozt uzsonnával és egy rotációs kapát.  

A gyógyulás után Béla bá’ hazaindult, de egy MÁV-sztrájk 
miatt egy aluljáróba kényszerült, ahol letelepedett, és 
néhány üzletember segítségével több céget is alapított. És 
ekkor megszólalt a csengı. 

 


