
Csiszár Antal

Megütöttem a főnyereményt!

Ötvenmillió euró! Hát ez hihetetlen.
Csipkedem magam, nem álmodok-e De nem! Előttem
a nyertes számok. 
Vége a nélkülözésnek, a rabszolga melónak a kicsinyes
despota főnök előtti gazsulálásnak. Igenis, Szabó úr44
Ha csak egyet tüsszentett a cég mindenható ura, az
alkalmaZOTTAK ( RÁ) fáztak s hetekig szenvedtek e
különös  szövődmény  miatt.  Hát  ezzel  szakítok.
Bemegyek  hozzá  s  valahogy  igyekszem:  Főnök,
harminc  évig  húztam  az  igát,  eredmény  jóformán
semmi. Nem leszek többé lúzer, mától fogva a magam
ura  vagyok,  ezennel  felmondok,  s  ha  szemei
kikerekednek s érdeklődik, hogyan tovább, udvariasan,
de határozottan elhárítok mindennemű kíváncsiságot.
Mindenki  a  maga  szerencséjének  kovácsa,  ezért  az
már az én személyes ügyem. Láthatóan megdöbben,
széttárja  karját,  de  (rá  cseppet  sem  jellemző
jóindulatot  mímelve  kezet  nyújt,  erre  az  elmúlt
évtizedekben  nem  volt  példa),  majd  formaságokon
túlesve  örökre  hátat  fordítok  szenvedéseim
helyszínének.
Töprengeni  ez  után  is  ráérek:  Mit  kezdjek  a
millióimmal,  amely  jó  magyar  valutára  átszámítva
milliárdokra rúg.
Hát  mindenek  előtt  utazom.  Bejárom  a  világot.
Általános  iskolás  koromban  eleget  hallottunk  az
egyiptomi  piramisokról,  a  kínai  Nagyfalról,  a  dél-



amerikai  indián  kulturális  emlékekről.  Mindezt  élő
valóságban látni vajmi keveseknek adatott meg, mától
jómagam is  ehhez  a  körhöz  tartozom.  Hallgatni  az
idegenvezető előadását a múlt rejtelmeiről, szuvenírt
vásárolni  a  történelmi  helyszíneken.  Csodálatos
gyűjtemény boldog  tulajdonosa  lehetek,melyeknek  a
felépítendő pompás villámban külön terme lesz, s Én a
boldog  házigazda  büszkén  mutogathatom  exkluzív
vendégeimnek
Eddig  minden  garast  fogamhoz  kellett  vernem,
élelmiszerből a legolcsóbbakat vehettem, mindez már
nem köt engem, az ár nem lesz akadály.  Mennyivel
más egy olcsó kifőzdében egytálétellel csillapítanom az
éhségemet, mint egy elképesztő étteremben finnyásan
fürkészni az étlapot. Lecsókolbász és szalonna helyett
homár és kaviár, ez már döfi.
Mindig  sóvárogva  bámultam  a  könyvesboltok
kirakatát,  ahol kurrens könyvek sorakoztak. Nem fáj
többé a fejem, ha egy ritka becsű kódex nyerné meg a
tetszésemet,  reprintkönyvek  sora  lenne  könyvtáram
része.
Már  beszéltem  a  villáról,  természetesen  a
legkényesebb  ízléssel  rendezném be.  Felkutatnám a
világhíres építőművészeket, s egyedülállóan tervezett
házat igényelnék, pénz nem számítana.
Berendezése  fejedelmi  lenne:  mondjuk  barokk
kristálycsillárok,  perzsa  szőnyegek,  antik  bútorok,
kínai  porcelán,  mindezt  természetesen  egy  híres
lakberendezővel  konzultálva  Kifogástalan,  kényes
ízlésről  tanúbizonyságot  tenni  számomra  elsődleges.
Ne  mondhassa  senki  -  némi  irigységgel,  hogy  „lám
felkapaszkodott  az  uborkafára  és  rázza  a  rongyot!" 
természetesen  pazar  fogadásokat  rendeznék



válogatott  személyzettel,  szakértőként  magyaráznám
az  egyes  bútordarabok  eredetét,  eszményképem  a
szellemi  arisztokrata,  aki  kiegészítőként  „még"
dúsgazdag is.
Az elittől nem állhat távol az adományozás. Szélesre
tárnám  a  pénztárcám  azon  tehetséges  fiatalok
számára,  akik  anyagiakban  szűkölködnek,  s  ezért
elérhetetlenek  számukra  az  egyetemi  tanulmányok.
Gondolnék családjukra. Nem lenne mostohagyermek a
tudomány  és  a  kultúra  sem.  Támogatnám  a
szárnyukat  próbálgató  poétákat,  a  humán  és  a
műszaki tudományokat

• Szabó úr, mit lazsál - förmedt rám egy hang.
A szigorú főnök komor tekintettel lépett oda hozzám.
Már  jó  ideje  figyelem,  de  a  munkát  már  jó  ideje
hanyagolja,  pedig  túl  van  a  harmadik  írásbeli
figyelmeztetésen. Vésse jól abba a kicsi agyába, még
egy  mulasztás,  és  útilaput  kötök  talpára.  Lóduljon,
pótolja az elvesztegetett időt.

Istenem,  hiszen  a  szép  ábrándokból  a  valóságba
csöppentem.  Hallgatnom  kell  a  megaláztatásokat,  a
rendre  utasításokat,  a  soha  semmivel  nem
elégedetteket. De ha egyszer tényleg nyerek, akkor…
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