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Németh Bálint ÁLOMHATÁR

Úgy döntöttem, találni szeretnék egy kétszázast a lakásban,
nemcsak a pénz miatt, hanem egyéb szempontokat is mérlegelve.
Bankjegyet sosem felejtek nadrágban vagy zakózsebben, szét se
hányom, mint az aprót olykor, ötszáz forintnál többre bukkannom
tehát esélytelen. Ötforintost viszont bármikor találok, most is csurig
vele egy fém tárolóeszköz, amelynek sajnos, nem tudom a nevét.
Pereme jóval magasabb, mint egy tálcáé, tálnak hívni
azonban nemcsak négyszögletes alakja, de szerényebb befogadó-
képessége miatt is túlzás lenne; nem is beszélve a pekedliről:
egy pekedlihez képest már-már nevetségesen kicsi. Rágcsálnivalót
szokás ilyenben felszolgálni, a chipshez kevésbé, valamilyen apróbb,
zömökebb snackhez, mondjuk sós perechez talán jobban illik, ezért
célszerű aprópénzt tárolni benne, például ötösöket, ahogy most teszem.
A tízeseket és húszasokat a múltkor rollniztam és beváltottam
a postán, mert az érmék már kifolytak az oldalfalon, úgyhogy ilyen
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címletekből aligha maradt érdemi mennyiség a lakásban, az ötvenesek
és százasok pedig eleve ritkán, és csak rövid időre tűnnek fel –
nagy a forgási sebességük. Ez a kétszázasra hatványozottan igaz:
a kétszázas ritka, mint a fehér holló, itt azonban számításba kell vennünk
a siker élményét és sajátos ízét. Mert ne áltassuk
magunkat: ötöst vagy akár százast találni nem kiemelkedő esemény.
Egy ötös vagy tízes önmagában semmire nem jó, a százas is határ-
eset: egy-egy helyen talán instant kávét kapunk érte automatából,
műanyag pohárban, vagy vehetünk belőle öt zsemlét, az ugyan valami,
de kinek jut eszébe zsemlével jutalmazni magát, ha az a szerencse éri,
hogy váratlanul pénzt talál? Kétszáz forintból már egy csésze
főzött kávéra is futhatja, esetleg egy vaníliás croissant-ra, és nem is kell
a kávénál vagy a pékárunál leragadnunk – elengedhetjük a fantáziánkat.
Kétszáz forinttal a zsebünkben nyugodtan megtehetjük. Egy talált
kétszázas: érdemi, önálló, felmutatható siker, és esélye sem
elenyészően csekély. Kétszáz forint: reális kompromisszum –
az álmok még biztonságosan megközelíthető határa.
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