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Egy potyautas naplója 

 

Gyakran beszéltem Istennel, de nem mondta, hogy özönvizet fog zúdítani arra világra, amit ő 

teremtett. Még jó, hogy más előre gondolkodott, és épített egy hatalmas bárkát. Az ipse tuti 

nem normális, naphosszat terelgeti be az állatokat a bárkába. Vinne inkább ételt! Mit kezd két 

élő elefánttal a fedélzeten, nem értem. Na, mindegy, nem az én bajom, ha odapottyant 

valahova, viszont a hód már mindkettőnk problémája. Remélem, figyel rá, hogy ne rágicsálja 

meg a hajó alját. Nem akarok elsüllyedni, pláne nem egy buta hód miatt. Aztán meg majd a 

cápákkal én viaskodom, mi? Na persze… 

3. nap 

Ma egész nap kutakodtam valami útravaló után és gondolkodtam, hogy hogyan lehetne 

kiaknázni a hód krízist. Sajnos csak az élelem problémát sikerült orvosolni. Nagyon úgy néz ki, 

hogy egészséges leszek, mire elmúlik az özönvíz, mert csak gyümölcsöt találtam a fákon. A víz 

már térdig ér, így nem tudtam betakarítani sem a krumplit, sem a répát. 

12. nap 

Kedves naplóm! Remélem, már hiányoztam. Az utóbbi napokban semmi különös nem történt. 

Rekord méretű csapadék és újabb emberek megjelenése. Ennek a bizonyos Noénak, mint 

kiderült, van két fia, és a két fiának két felesége. Nem is akármilyenek, kész bombázók. Na, de 

a lényeg: sikeresen felszöktem a bárkára még a hatalmas esőzés előtt. 

Már több napja hánykolódunk, és borzalmas ezen a tákolmányon aludni. Mondjuk, jobb, mint 

lubickolni az özönvízben. Találtam a hajó tetején egy helyet, ahol nem ér el az eső. Nem is 

haboztam, elővettem a hátizsákomat és leterítettem a lepedőmet, de nem volt olyan 

pihentető az alvás, mint reméltem. Itt is szálka, ott is szálka, nem is értem milyen fából lehet 

ez a lélekvesztő. Na jó, nem kritizálom. Valószínűleg nem tudtam volna jobb ladikot tákolni 

ilyen rövid idő alatt. Inkább eszem még egy almát. Vagy egy körtét?  A választék zavarba ejtő. 

20. nap 

Kedves naplóm! Egyre kevesebbszer találom meg a tollat és a noteszt folyamatosan gyarapodó 

szakállamban. Kezdek aggódni, nem maradt már sok élelmem, és a földet érés napja is 

kiszámíthatatlan. Remélem, az öreg tudja, mit csinál, és kommunikál Istennel, mert nekem 

nem válaszol. Talán haragszik, mert nem építettem saját bárkát. 

Őszintén, fogalmam sincs, hol járhatunk az időben. 

A szakállam lelóg a hajóról, és a noteszem is a vízbe esett. 



Gondolom, most nem érted, hogy akkor hogyan örökítem meg gondolataimat. A válasz 

egyszerű, a körmömmel vésem a fába, hogy ne felejtsek el semmit addig, amíg új naplót nem 

találok. 

Az összes gyümölcs, amit hoztam, már elfogyott, kivéve egy darab görögdinnyét, de nincs 

hozzá étvágyam, így legalább van mire hajtanom a fejem.  

Pff… ne is kérdezd, időben hol járunk!    

Ma reggel mikor felébredtem, nagyon megörültem. 

Fák tetejét pillantottam meg a hajó két oldalánál, és néhány napja az eső sem esett. Ez jó jel. 

Amúgy a dinnyémet meg kellet ennem, a héját pedig eltettem bizonyos okokból. 

Megfigyeltem, hogy az öreg néhanapján kienged egy galambot a szabadba. A terv a következő. 

Elöl hagyom a dinnye héját, hogy a galamb észrevegye, mikor legközelebb kirepül. Én ott fogok 

várni a csali mellett egy-két centire, természetesen álcázva. Amikor a gyanútlan állat leszáll 

megvizsgálni a dinnyét, megfojtom a szakálammal. Tudom, mit gondoltok, milyen kegyetlen 

szörnyeteg vagyok, de ti sem csinálnátok mást, ha kajások lennétek. Most nincs mit tenni, csak 

várni, hogy a sült galamb a számba repüljön. Majd megsütöm valahogy, itt amúgy is nagyon 

tűz a nap. 

Egy örökkévalósággal később 

Na, végre! Az öreg kiengedte a galambot. Nagyon remélem, hogy a terv működni fog, bár 

kikezdhetetlen, azért kicsit izgulok. Nem irigylem az embereket odalent, biztos van már egy 

kis szag. Szegény valaki, aki a disznó mellet alszik, fuhú… el sem tudom képzelni! Idő van, itt a 

galamb. Nem szeretném részletezni szegény állat sorsát, de a terv működött. Néha 

elgondolkodom, hogy is lehetek ilyen intelligens, szinte már ámulatba ejtem saját magamat. 

Nagy szerencsém volt, hogy a galamb hozott még egy olajágat is, így legalább volt mivel 

megsütni. Van egy olyan gyanúm, hogy az oroszlánok kiszagolták a sült galambhús illatát, mert 

szakadatlan morognak. 

 

Utolsó nap 

Reggel arra ébredtem, hogy a hajó remeg. Gondoltam, nekimentünk valami nagyobb fának. 

Nem, megfeneklettünk. 

Végre, azt hiszem, hogy ezzel utazásomnak vége. Hoppá, figyelted, hogy rímel? Na de most 

nem ez a lényeg. 

Úgy nézem, hogy az álllatokkat kiengedték, de ellég sokk a nagy macska. Még egy kicsitt akkor 

itt elidőzömm. Tőled pedig, drága naplóm, búcsútt vesszek. Köszönöm, hogy segítettél 

átvészelni ezt a hossszú időt, és köszönöm a hódnak is, hogy nem ölt meg mindenkitt. 

U.I.: Elnézést a helyesírási hibákért, a hosszú hajam már a szemem elé lóg egy ideje.  

 


