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"Én voltak a mumus. Hörögtek."
A múlt idő E/1 egy sajátos használata
Alberti Gábor és Farkas Judit
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Nyuszi. Kaptam a doktornénitől.
Kinyittam apunak, hogy bejöjjön.
Ki tudtam venni a lábamat.
Jól aludtak.
Félrenyeltek.
Felébredtek.
Én tudtak melléfeküdni.
Anya, képzeld el, hogy csináltak egy hurka kakit.
Ezen a széken ültek.
Majdnem kiestek a hintából.
Én találtak egy morzsát.
Anyu, hozzád jöttek.
Most én sima kockákat találtam.
Egy mütyürkét kakiltak.
Apa, nézzed meg, mit kakiltak!
Felébredtek!
Elestek!
Képzeld el, hogy én ettek bolonyai tésztát.
Nem félrenyeltek.
Ijesztő hangon tettem bele a gigáját.
Azért nem figyeltek oda, mert egy picit elromlott a szemem.
Ennyit ittak.
Hát amit az előbb mondtam.
Pisiltek.
Képzeld el, hogy az oviban aludtak az ágyamban.
Én voltak a mumus. Hörögtek.
Le próbáltam szedni, és leszedtem.
Apu, megnézed, hogy mit csináltak a szarvassal?
Aludtak egyszer, akkor, amikor megszülettek.
Kaptak aputól három vécépapírt.
Pont jöttek pisilni.
Nem mostak még kezet. Én nem mostak még kezet, meg a cica.
Én vettek egyet.
Olyan sokat bebugyborékoltak, hogy nem lehet az igaz.
Megsüketültek.
Mit írtak be?
Egyszer borzasztó sok vécépapírt téptek az oviban.
Nagyon sok papírt kitettek az asztalra.
Képzeld el, elég sokat szoktak aludni. [Kérdésre azt mondta, hogy az állatok.]
Úgy gondoltak, hogy szomjas vagyok, és tényleg szomjas voltak.
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Nem kakiltak.
Egyszer volt, hogy én hörögtek. Az Andris hörögött, nem a mumus.
Képzeld el, apa, hogy egyszer építettek magamnak egy tankolócsövet.
Kiizzadtak. [Kérdésre: "kiizzadtak egyesek?"] Én izzadtak ki. Az Andris izzadt ki.
["Mit vegyünk fel?"] Amit Ida mamától kaptak. Tudod, a szekrényből azt a szürkét.
Kettőt letéptek. Innentől megtanultak, hogy kettőt kell letépni. [vévépapírt]
Én magam is vettek a duplóból.
[Beejtett valamit a vécébe, és gyorsan lehúzta, hogy ne derüljön ki.]
Nagyon megijedtek, és lehúztam.
Megettek a Belvita kekszből egy morzsát.
Mondjad, hogy lefeküdtek, és takarjon be [anya].
["Ki evett Normaflort?" "Én nem ettem."] Én sem ettek.
Pisiltak.
Megint leköpködtelek.
Miért olyan sokat törtek bele? [magára érti]
Megtaláltam a sárgámat. Kettő léggömböm van.
Már jókedvű lettek.
Nem tudod, hol voltak, amikor nem láttál?
Egy színes pöttyöt én csináltak.
Patacson én száz virágot szedtek.
Anya, te, valahogy én itt a vécén elaludtak.
Ezt senki sem választotta, még anyu se, hanem én magam választottam.
Anya, képzeld, hogy kekszet ettek, de körkekszet.
A papa a székben ült, amikor itt voltak egyedül.
De ettek most. [Azt állítja, hogy aznap evett az oviban.]
Kapálóztak a lábammal.
Amikor egészen aprócska voltak, akkor mit mondtak?
[arra reagál, hogy éppen a kisgyermekkori dolgait írjuk be a gépbe]

