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A szelvény

Úgy kezdődött ez a nap is, mint már két éve mindegyik,
mióta  itt  él  kint  az  utcán.  Lassan,  komótosan  pakolta
össze  a  közelében  heverő  tulajdonait.  Összehajtotta
nadrágját,  mely  idáig  fejpárna  volt,  és  a  hátizsákjába
tette.  Most  is,  mint  mindig,  ugyanazok  a  gondolatok
bombázták  fájdalmasan  az  agyát.  A  miértek  és  a
hogyanok bősz ellenfelek életében. 
Hétfői  nap  volt,  mikor  elvesztette  feleségét  egy
buszbalesetben. „A kórházba szállítás közben hunyt el” -
közölték vele, mikor beért a sürgősségi osztályra. Később
kiderült,  hogy a  másik  autót  vezető  illető  részeg volt.
Nyolcan  haltak  akkor  meg.  Nyolc  család  életét  tette
tönkre a pár stampedlit és néhány sört ivó ember. 
Ugyanazon  a  hétvégén  édesanyját  és  édesapját  is
elvesztette. Ők is balesetet szenvedtek. Biztosításuk nem
volt,  sőt,  miután  még  mindig  nagy  lábon  éltek,
képtelenek voltak tudomásul venni, hogy nyugdíjuk nem
olyan hosszú, mint az a takaró, amit használni kell. Az
utazási  költségek,  amit  a  bankoktól  felvettek  János
lakását terhelték. 
Mikor engedte ki a levegőt a felfújható matracából, akkor
a saját balesete jutott eszébe. Kamionos volt és fékhiba
miatt bebicskázott a pótkocsi,  így az út mentén túrázó
tizennyolc  diákot  elütötte.  Azonnal  felfüggesztették.  A
vizsgálatok pedig csak húzódtak és húzódtak. Egy hónap
után a főnöke közölte, hogy már nem tudja biztosítani
pozícióját. János tisztában volt vele, hogy eddigi életét,
lakását  már  nem  tudja  fenntartani.  Egy  szép  napon



összepakolt  és próba alvásra indult.  Hamar rádöbbent,
hogy  nem is  olyan  egyszerű  ez  a  próbaalvás.  Amiket
kinézett  magának helyeket,  azok  már  foglaltak  voltak.
Kegyetlenül  és  keményen  elzavarták  őt  a  jogos
tulajdonosok. 
Egy év eltelte után a bíróság ártatlannak ítélte a tizenkét
halálos  áldozattal  és  több  sérülttel  járó  baleset
okozásáért. Próbált elhelyezkedni, de mikor megtudták,
hogy  ő  az-az  illető,  aki  elsodorta  a  tizennyolc  diákot,
hiába  lobogtatta  az  ártatlanságról  szóló  bírósági
határozatot,  csak  azt  a  választ  kapta,  hogy:  „Pozitív
elbírálás esetén értesíteni fogjuk!”
Nagyon  máshoz  nem  értett,  mint  ezeknek  a  nagy
jószágoknak a vezetéséhez. Amit kapott segélyt, annak
egy részét félrerakta. Most a bevásárlóközpont mellett,
csodás körülmények között él. A beugró, ahol éjjelenként
alszik, hótól és esőtől védett. Szél nem éri, közel vannak
a  légkondicionálók  és  az  épület  mögött  illemhely  is
található.  Hátul,  ahova  a  beszállítók  érkeznek,  néha
találkozik  egy-egy  ismerőssel  is.  Jó  viszonyban  van  a
dolgozókkal,  esetenként  csurran-cseppen  tőlük  valami.
Reggelenként  a  közeli  kocsmába  jár  kávézni.  A  forró
fekete  a  beszippantott  gőz  kicsit  kimossák  az  agyát,
ezektől a mindig rátörő, gyötrelmes gondolatoktól. 
Azon a napon a kocsma előtt egy fiatal lány haladt el,
mikor  ő  kilépett.  A  hölgy  zsebébe  nyúlt  és  egy
papírzsebkendőt húzott ki, de nem vette észre, hogy a
hozzáragadt lottószelvény is kikerült a szabad levegőre.
A  két  papírdarab  szétvált,  és  a  szelvény  a  földre
pottyant. János ezt észrevette. Mélyen lehajolt, felemelte
és öt „kiikszelt” számot látott. 
-  Hölgyem!  Hölgyem!  -  szólt  az  elsiető  lány  után.
Kezében tartotta a szelvényt és elindult utána.
- Hölgyem! Hölgyem! - próbálkozott tovább.
A lány  azonban nem hallotta,  mert  a  fülhallgató,  amit



gondosan beillesztett mikor kilépett a lakásból, számára
a  legkedvesebb  zenét  bömbölte.  Órájára  nézett  és
hirtelen futásnak eredt. János nem tudta tartani vele a
lépést. 
-  Hölgyem!  -  halkan  még  utánaszólt,  majd  újból
megnézte  a  szelvényt.  Ekkor  lépett  oda  a  kocsmából
kijövő sorstársa.
- Mi az Jani? Lottó? Vettél  szelvényt? - odadugta fejét
egészen közel és vizsgálgatta ő is a számokat.
- Nem – válaszolt halkan János – csak itt volt… - nem
tudta befejezni, mert az illető közbevágott.
- Te Jani! - ordított bele a fülébe. – Ezeket a számokat
húzták ki  a hétvégén.  Öcsém! - hátba veregette őt.  –
Öcsém!  -  lelkendezett  tovább.  -  Te  milliomos  lettél!  -
forogni  kezdett  körbe-körbe.  -Ide  nézzetek  –  mutatott
Jánosra – ő az én haverom! Milliomos lett!
Két fiatalember lépett ki ekkor a kocsmából. A csukott
ajtón keresztül is hallották a kiabálást. Egymásra néztek
és megtorpantak mindketten. 
- Mit csinálsz most Jani? - és újból hátba verte őt.
- Semmit. Beváltom – halkan, nyugodtan válaszolt János.
- Elkísérjelek? - karolt bele az újdonsült milliomosba.
- Nem kell, várjál meg itt a „Bicskánál”. Kérjél egy kört
mindenkinek,  mindjárt  jövök  –  megütögette  vállát  és
elsietett a lottózó irányába.
A két fiatalember várt egy picit, majd utána indultak ők
is. Az egyik árkádsorhoz érve János elé került a két úr. 
- Hé haver! - álltak elé.
- Adj egy cigit! - szólt egyikük.
Mikor János megállt, a másik fiatalember magasra emelte
kezét  és  hatalmas  ütést  mért  a  fejére.  A  következő
pillanatban  már  a  kezükben  volt  a  szelvény  és  futva
hagyták  ott  a  vérző,  ájult  embert.  Jóval  távolabb
szuszogva  megálltak  és  megnézték  a  szelvényt.  Ekkor
derült ki, hogy már két hete lejárt. Pici, apró darabokban



ért földet a papírdarab.
- Mindegy – szólalt meg az egyikük, majd lassan tovább
ballagtak.
János  először  azt  érezte,  hogy borzasztóan  fáj  a  feje.
Kinyitotta  szemét,  és  azt  látta,  hogy körülötte  minden
fehér, kényelmes ágy van alatta, az ágy végében pedig
fehér ruhában egy csinos tündér áll. 
-  Hova  kerültem?  -  szólalt  meg  halkan.  –  Ez  a
mennyország? - és ránézett a hölgyre.
- Nem uram – válaszolt a nővér – ez a megyei kórház
intenzív  osztálya.  Még  egy  napig  itt  fekszik,  majd  a
megfigyelőben három napot és mehet haza – mondta,
majd kisietett a teremből.
- Haza? - tette fel magának a kérdést János és becsukta
szemét.

Eltelt  két  hét  és  a  munkanélküli  hivatalba  ment
jelentkezni.  Köszönés  után  az  asztal  mögött  ülő  hölgy
szólalt  meg  először.  János,  a  régi  munkahelyére
szeretettel várják Önt vissza – és elnevette magát.
-  Akkor  ez  egy  különleges  nap  –  válaszolt,  és  két
könnycsepp gördült végig az arcán.


