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Az öregasszony átballagott az úton. Üres bevásárló szatyrát lengetve perleke-
dett a zebra előtt türelmetlenkedő autósokkal.  

— Könnyű nektek onnan az autóból sürgetni az embert. Igyekezzek, igyekez-
zek… nektek sürgős dolgotok van. Tudom. Száguldoztok, mint a veszettek, míg 
egymásba nem szaladtok. Én meg a reumás lábaimmal csak cammogok. De mit 
tehetek, ha ezzel vert meg az Isten? Most is fölírt az orvos egy kosárra való 
gyógyszert. Hogy miből váltom ki, az senkit se érdekel. Azt mondja, menjek be a 
városházára, ott adnak szociális segélyt. Szociális segély… Már a neve is milyen 
megalázó… Az én Istenemhez imádkozom én segítségért, de ezekhez a puccos 
hivatalnokokhoz? Ez nem nekem való. Majd’ negyven évet dolgoztam ezért a kis 
nyugdíjért, és lám, mire megkapom, semmire se elég. Kifizetem a lakbért, a vil-
lanyt, a gázt, aztán számolgathatom a filléreimet, míg újra jön a postás. A buszon 
már nem kell fizetnem, meg a tévét is ingyen nézhetem. Sokra megyek vele… A 
buszra lassan már föl se tudok szállni a nyomorék lábammal, abból meg alig ér-
tek valamit, amit a tévében magyaráznak. El is alszom rajta, csak az áramot fo-
gyasztja. Istenem, mivé lett a világ…  

A patikában hosszú sor kígyózott. Leült hát egy székre, hogy kipihenje magát. 
Egy középkorú asszony lépett hozzá, gyengéden a vállára tette a kezét. A szom-
szédasszonya volt.  

— Csak nincs valami baj, Juci néni? Segíthetek?  
— Baj? — kérdezett vissza.  
— A magamfajta vénasszonynak már csak az élettel van baja. Hanem, ha 

megkérhetném, kiváltaná a receptemet? 
— Persze, hogy kiváltom. Ha már úgyis végig kell állnom a sort… Én is ide-

hordom a fizetésem felét. Nekem a gyomrom, meg az idegeim, a Jóskának meg a 
szíve. Két infarktus egy év alatt… 

A sarki boltban alig lézengett néhány ember. Azok is többnyire nyugdíjasok, 
mint ő. Nehézkesen csoszogtak az árupolcok között. Levettek róla valamit, gon-
dosan megnézték a legújabb árát, aztán visszatették. „Már ezt sem engedhetjük 
meg magunknak.” Fél kiló kenyeret vett. Ha jól beosztja, akár három napig is ki-
tart. Tejfölt is kellene venni — gondolta —, de az túl drága. Végtére is tejjel épp 
úgy be lehet habarni azt a kis főzeléket. A múlt héten vett a piacon egy fél kelká-
posztát… Már kétszer főzött belőle, de majdnem a fele ott van még a mélyhűtő-
ben. Be kell osztani. A lánya hozott neki a múlt hónapban vagy fél kilónyi babot. 
Ott őrizgeti a konyhaszekrény sarkában tartaléknak. Majd ha nem lesz más, meg-
főzi. Fél tőle, mert puffaszt. Tulajdonképpen nem is lenne szabad ennie, de ha 
nincs más… 
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— Poharas tejük nincs, aranyoskám? — szólította meg az egyik fiatal eladót. 
— Tudja… 

— Tudom, de nincs, mama. Ez van, ezt kell szeretni… Most vigye, mert le-
het, hogy holnap ez is drágább lesz… Az agyamra megy már ez az állandó átára-
zás. Meg a lopások. Tegnap egy csicsás bundás nőt kaptunk el. Tudja, mit szo-
rongatott a bundája alatt? 

— Gondolom, valami drága italt. 
— A frászt! Egy veknikenyeret. Na, hát így züllik el a jó nép. Akkor mit vár-

jon az ember egy csóró nyugdíjastól? 
— Értem én, kislányom, maguknak se könnyű…, de látja, én nem lopok.  
— Még nem, de ha elfogy a pénze… Én már a saját anyámnak se hiszek…  
A hentesnél ketten voltak. Az egyik csontot kért, a másik csirkeaprólékot. 
— No, mama, nem visz ebből a príma karajból? — fordult hozzá a nagyda-

rab, izmos fiatalember. — Reggel hozták, tegnap még röfögött. 
— Hová gondol, fiatalember? Talán egy kis párizsit feltétnek a főzelékem-

hez… 
— Ide nézzen, milyen gyönyörű ez a dió! 
Az öregasszony elővette a pénztárcáját, a tenyerébe öntötte az aprót, és olyan 

elmélyülten számolgatta, hogy még a szája is mozgott. 
— Valóban, nagyon szép, biztosan lesz rá vevő. Hanem az a fejhús, ott a pult 

sarkán friss, fiatalember? 
— Tegnapi. 
— Jó lesz az is. Levágna belőle nekem egy tízdekányit? Az se baj, ha csak 

nyolcra sikerül…  
Hazafelé menet a templom mellett vitt el az útja. Fölnézett az ég felé meredő 

toronyra és könnybe lábadt szemmel mondta: 
— Mi lesz velünk, Uram, ha te is elhagysz bennünket? 

 

Hadnagy József 
A kedvencA kedvencA kedvencA kedvenc    

 

Hogy vagy? És a gyermekek? 
Sorra kérdez mindenkiről, 
akit ismer, s akit ismerek, 
nem említi már 
legkisebb gyermekét. 
Mint kifutni készülő hajót, 
nézem a kicsi asszonyt 
érdeklődése hosszú pallóján,  
kérdőjelekkel kivilágított 

nagy barna szemét, 
túlvilágba hajló hátát, 
rozoga korlátot idéző  
botra támaszkodó  kezét, 
s megfogan bennem a sejtelem, 
kedvencéről nem akar hallani 
se régit, se újat: régóta tudja már — 
s nem kérdez, hogy ne hazudjak.  


