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Érettségi találkozó

Örömmel készült a négy egykori osztálytárs a 30.
érettségi találkozójukra. Különösen János, hiszen
eddig  egyiken  sem  vett  részt.  Az  alma  mater
kapujában volt a gyülekező. A négy jó barát akik
a  kollégiumban  is  egy  szobában  koptatták  a
kollégium rozsdás vaságyait, itt is „klikkesedett”.
János rábeszélte társait, hogy ők autóval, az ő új
autójával tegyék meg azt a két utcányi távolságot
az étteremig, amit a többiek gyalog, sétálva. 
„Cirka 4 milla volt.” Énekelte el többször is János,
amíg  az  autóba  invitálva  őket.  Géza,  Attila,  és
Jenő  elfogadták  a  fuvart.  Ez  igen,  ez  igen,  ez
aztán  az  autó,  ismerték  el  a  járgány  szuper
mivoltát.  A  műszerfal  az  pedig  maga  a  tökély,
dicsérték. Közben Jánosnak csörgött a telefonja,
ám az fittyet hányva rá, sorolta a kocsi további
extráit.  A  hangos  telefon  aztán  elhallgatott,
Jánosból  ömlött  a  szó,  gyorsabban  forgott  a
nyelve mint az autó kereke. 
– Tudjátok, fiúk, én nagyon jó sorban élek. Nem
véletlen, hisz tudtam lavírozni, bárhogy is alakult
a  világ.  A rendszerváltozás  hozta meg a sikert.
Apám annak  idején  ötvenhatban  börtönben  ült,
ezért  kérvényeztük  a  kárpótlást.  Igaz,  volt
huzavona,  mert  nem  akarták  elismerni,  hogy
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politikai  okok  miatt  került  sittre,  (ami  nem
véletlen) de aztán egyik cimborája némi kis fölért
elrendezte a jattot.  Úgy, hogy még járadékot is
kapott.  A  vele  dukáló  kárpótlási  jegyet  még
időben, jó pénzért eladtuk. Majd amikor megnyílt
az osztrák határ, műszaki cikkekkel foglalkoztunk.
Mi hoztuk be az első videólejátszót az országba.
Aztán,  amikor  kezdődtek  a  privatizációk,  akkor
megvettünk  némi  kis  pénzért  néhány
önkormányzati ingatlant az államtól. Ne tudjátok
meg,  milyen  az  alvilág…  ha  valaki  valakinek
szívességet tesz, illik viszonozni. Az üzlet az üzlet.
Fifti-fifti. Ha nem állsz be a sorba, akkor fegyvert
is  szegezhetnek  a  fejedhez.  Egyik  barátom  így
járt,  jattolt  is  rendesen… Nem lőnek  agyon,  de
mégis „kicsinálnak”. Gyerekek, pénzt csak pénzből
lehet csinálni!
A társak szóhoz sem jutottak.  Olykor  egymásra
néztek,  aztán  ámulva  Jánosra,  hogy  a  szerény
kisbárányból milyen bika lett. 
– Mindig is tudhattátok, buknak rám a csajok. Ám
ma már vigyáznom kell,  mert  ötven  felett  nem
engem,  mint  férfit  akarnak  a  nők,  hanem  azt
lesik, mennyire nyitom ki a bukszámat. Igényük
az aztán van. Ne tudjátok… De megtehetem, hogy
válogatok.  Dől  a  lé…  A  feleségem  egy  takaros
asszony,  mindent  elnéz  nekem,  csak  hetente
mehessen  fodrászhoz,  műkörmöshöz,  és  évente
kétszer, télen is, nyáron is nyaralni. Na és persze,
ami  a  lényeg,  ne  kelljen  dolgoznia.  De  én  jó
ember  vagyok.  Túlságosan  is.  Biztosítom  neki,
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amit akar, és mellette én is szabadon élhetem ki a
vágyaimat.  Ha  kedvünk  van,  ágyba  bújunk.
Nekem  ne  magyarázzon  senki,  hogy  gazdasági
válság  van.  Akinek  van  egy  kis  sütnivalója,
busásan  boldogul.  No  para!  Emlékszem,  annak
idején egy ütődött gyereknek tartottatok. Egy kis
beszarinak.  Olyannak,  aki  sose  állt  ki  a  maga
igazáért.  Lehet,  ezért  kedveltetek,  mert  mindig
tudtam igazodni hozzátok, verekedés, veszekedés
és  vita  nélkül.  Igen,  arra  mentem,  amerre  ti
akartátok. De látjátok, felnőttem! Igazi férfi  lett
belőlem! Mindenem megvan. Családi ház, nyaraló.
Ha kedvem van, leiszom magam a sárga földig,
ha  kedvem van,  hentergek  a  lotyókkal.  Szabad
vagyok,  mint  a  madár!  Rajtam  nem  uralkodik
senki.  Se  asszony,  se  főnök.  Nem  vagyok
senkinek  a  csicskája.  Nem  gondoltátok  volna
rólam igaz?
A barátok  összenéztek.  Szemükben kimondatlan
kérdések fényei pislákoltak. 
– János, János, tudtuk, hogy viszed valamire... –
kacsintottak össze.
Az  étteremben  étkezés  előtt  mindenki  mondott
pár  mondatot  magáról.  Géza  egy  gyárban
csoportvezető,  két  gyermekére  a  legbüszkébb,
akik  informatikus  mérnökként  lediplomáztak.
Attila  a  lányára,  akinek  nem  sokára  lesz  az
esküvője,  viszont  azt  sajnálja,  hogy  a  fia
Ausztriában  él,  mert  hogy  ott  jobban  boldogul,
mert most ilyen a világ... Jenő pedig agglegény,
de ő ezt nem bánja, szabad idejét pedig versek
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írásával tölti, minden álma, hogy egyszer a saját
kötete  is  megjelenjen.  János  elismételte,  amit
már a társainak is elmesélt, szinte szóról szóra. 
Mikor  mindenki  befejezte  a  beszámolóját,  János
tovább  fecskendezte  a  társaságnak  a
mondandóját,  aztán  még  falatozás  közben  is
hadarta. Kész csoda, hogy nem akadt meg az étel
a torkán. Aztán az italt szürcsölve a többieknek is
megeredt a nyelvük. Főképp a régi szép időkről
nosztalgiáztak.  Felidézve  a  csínytevésük,  a
tanárok  elleni  cselszövésük.  Jó  hangos
hahotázással kísérve egy-egy régi sztorit. A négy
szobatárs  pedig hangos éneklésbe kezdett,  amit
anno maguk írtak, szobájuk  indulójaként. 
„Az 1/6 a mi szobánk, zsír édes a mi hazánk, a
csajok is buknak ránk, mert zselés a frizuránk, ...”
A hangzavar az utca esti csendjét is felriasztotta. 
Észre sem vették a mulatozók, mikor termett ott
az  ajtóban  egy  nagy  darab  nő,  aki  próbálta
túlharsogni őket. 
– Te részeg dög, megmondtam, hogy ne vidd el a
fiam autóját! Még jogsid sincs, te szemét állat! A
gyerekem  kocsiját  ne  használd,  mert  megint
lehányom a tetves albérleted lábtörlőjét, ha kell,
még  oda  is  kakálok.  Egyszer  már  megtettem,
amikor  a  kisebbik  lányomat  molesztáltad,  te
mocsok állat! Most rögtön add ide a slusszkulcsot!
Különben  nő  létemre  betörlök  egy  nagyot.
Hallottad! Neked szóltam, nem másnak! Ne bújj!
Úgy is tudom, hogy itt vagy! A lányom elárulta,
hogy ide jöttél! Jó lenne, ha leszállnál a lányomról
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is. Ha nem tudnád, undorodik tőled!
Egyedül Jenő értette a nő fertelmes dühét, hiszen
épp  ott  haladt  el  mellette  a  toaletthez  sietve.
Aztán hátranézve Jánost látta, ahogy az asztal alá
próbál bújni. Jenő visszafordult, és ő is az asztal
alá  bújva  odasúgta  neki:  haver,  ha  most  nem
mész,  ő  fog  kirángatni  innen,  és  melléje  úgy
elagyabugyál,  mint  annak idején  Karesz,  akinek
elcsaltad  a  barátnőjét.  Aztán  otthagyta  Jánost,
lesz ahogy lesz. 
A  záróra  következett,  a  találkozó  résztvevői  is
szedelőzködtek,  búcsúzkodtak  egymástól,  és
senki nem kérdezte, hogy vajon János köszönés
nélkül hova tűnt? Senki nem kérdezte, még a volt
szobatársai sem.
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