LAPVEG
Hősömet hívjuk csak egyszerűen Donna Pasquale Dalmátnak.
Merthogy ez a neve. De nem is a neve az érdekes, hanem a család
fája. No, persze, nem kell rögtön megijedniük, szokásomtól eltérően
nem akarok disznólkodni ezzel a családfával. Mindössze fel akarom
sorolni, merthogy elég nagy van neki. Merő irigységből teszem ezt,
hiszen nekem fogalmam sincs, hogy hívták visszamenőleg a har
mincadik ősömet, sőt, a dédnagymamáim nevét sem tudnám pon
tosan elsorolni. Hát lássuk!
Donna Pasquale Dalmát apja Kitty-Party Chárley, anyja pedig
Day-Dream Bernadett. Nagyatyja Palomai Euripides, nagyanyja
Boldoghegyi Elmira apai, míg Canis Familaris Alik illetve Körösparti
Cindarella anyai ágon. A dédszülők Palomai Euripides ágán Körös
pari Xenios és Boldoghegyi Evita, Boldoghegyi Elmira ágán Körös
pari Zuard és Sophie Etoile de Pologne z Cieplic, Canis Familiáris
Alik ágán Derwisch v. Silmerblauen. Az ükszülőkről már csak az
említés szintjén, de korrektül, név szerint valamennyi: Olivia Red River, Mártonközi Bridgie, Körösparti Zuard, Sophie Etoile de Pologne
z Ceieplic, Olivia Red River, Körösparti Wonderful, Antares t Cieplic,
Bianka Silver Star, Digo v. Siéte Molinos, Susette v. Eisbach, Clemenz v. Husareneck, Cecil Domus Magica, Talisker s Pearless, Oli
via Novela, Körösparti Parádé, Mártonközi Bridge.
Ennyit tartalmaz tehát a jegyzőkönyvi felsorolás, Donna Pasquale
Dalmát közeltávolmúltjából. Ki merné tagadni, hogy ezek rangos, jól
hangzó, sőt, csengő nevek. D. P. D. tehát igazolni tudja vérszerűsé
gét, fajtisztaságát, alkalmasságát az élet dolgaihoz. Papírja van ró
la. Na most pedig itt vagyok én, akinek semmiről nincs papírja, a
személyi igazolványomban még a munkahelyem, a családi állapo
tom sem szerepel. Hogyan, kinek tudom én szükség esetén bebizo
nyítani, hogy én se vagyok akárki, ugye! Márpedig, ha a dolgok így
haladnak mifelénk és errefelé, nem elépzelhetetlen, hogy papírok
beszerzésére kényszerülök - alighanem hiába. D. P. D. skye terrier
és kan. Én Z. T. magyar állampolgár vagyok, és...? Nekem ne mond
ja többé senki azt, hogy kutya élet!
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