


Gazdagok és szépek

Mesék fiatal és öreg gyerekeknek prózában és versben szerző

Ó. Kovács Ibolya

2015

Publio kiadó

Minden jog fenntartva!



4soros a halhatatlanságról
az élettáblán apró betűkkel van felírva neved

tetteid: pár bolhabetűs sorocska csupán

mire készre fonnád babérkoszorúd

jön egy kéz és letörli az egészet



Gazdagok és szépek
A ház a Gellért-hegy oldalában állt, egy csendes utca sarkán. Ütött-kopott társasház volt,

ami nagyon kirítt a környék elegáns villái közül. Még a tanácsi időkből maradhatott, amikor
könnyű  volt  valamilyen  szolgálat  fejében  vagy  egyszerű  rászorultságból  lakáshoz  jutni.
Drótkerítés vette körül, helyenként ugyancsak rozsdás és görbe. De a kert nem is nagyon
érdemelt szebbet. Elvadult, gyomos gondozatlansága mintha eleven illusztrációja lenne a
„Közös lónak túros a háta” mondásnak.

A ház előtt hasonlóan kopott öregasszony söprögette a járdára hullott leveleket. Derekát
nehezen mozdítva fordult hátra, amikor a kapu megnyikordult mögötte. Fiatal, jóképű fiú
lépett ki rajta divatosan laza öltözékben, hátán fekete hátizsákkal.

- Jó reggelt, Mari néni! Mindig szorgoskodik! Hogy van a háta? – Az öregasszony elhúzta a
száját valami mosolyfélére, és válasz közben dühös pillantást vetett a majdnem szemben álló,
hatalmas, hivalkodóan fényűző villára: - Egész éjjel nem tudtam aludni. Ez a büdös ribanc
már megint bulizott, hajnalig bömbölt a zene. Zene! – horkant fel. Már amit ezek zenének
neveznek. Fel fogom őket jelenteni! Naplopók! Semmit nem dolgozik, csak él bele a világba,
másokat meg nem hagy pihenni.

A fiú elnéző mosollyal futólag megsimogatta a ráncos arcot. – Hiszen már hetek óta nem
volt nagyobb buli. Arról meg igazán nem tehet senki, hogy gazdagnak született.

- Én ugyan nem irigylem senkitől, aki tisztességes munkával jutott hozzá! De a kisasszony
ugyancsak  fenn  hordja  az  orrát.  Ide  nem köszönne  a  világ  minden  kincséért,  amilyen
ruhákban jár, az meg kész botrány. Az én időmben az ilyet ugyancsak csúnya néven nevezték.
De az anyja se különb! Úgy jár-kel, mint egy grófkisasszony, pedig egy szalmaszálat nem tett
keresztbe életében. Nem igazság, hogy valakinek mindenből a legjobb jusson, más meg
egész életét végiggürizi.

A fiú láthatólag unta már a százszor hallott szöveget, épp megmozdult, hogy elköszönjön,
amikor az emlegetett ház kapuja hangtalanul kitárult, és egy BMW kabrió gördült ki rajta. A
kormánynál világosszőke, gyönyörű lány ült. Hátra se fordulva kikanyarodott, és miközben a
kapu  ugyanolyan  nesztelenül  bezárult  mögötte,  felbőgette  a  motort  és  elzúgott.  A
fiatalember vágyódó tekintettel nézett utána, az öregasszony meg gyűlölködő pillantással
követte  az  elhúzó kocsit.  –  Ugyan mi  történt,  hogy a  drágalátos  kisasszonyka hajnalok
hajnalán fenn van? Bár valószínűbb, hogy még le se feküdt. Büdös kurva! A fiú gyorsan
elköszönt,  és  fürge  léptekkel  az  autó  után  indult,  legalábbis  a  következő  sarkon  lévő
buszmegállóig, a nő pedig tovább morogva, kedvetlenül újra sepregetni kezdett.

Mintegy fél óra múlva, amikor a szél már vígan újra szétszórta a kupacba söpört leveleket,
visszajött  a  kocsi.  Az  utcán  már  nem  volt  senki,  a  kopott  ház  szégyenlősen  lehúzott
redőnyökkel pihent a kora reggeli napsütésben, csak egy jól táplált, szürke kandúr futott
puha léptekkel a kerten át. Az autó megállt a villa előtt, de ezúttal nem indult meg Tárulj,
Szézám! módjára a két díszes kapuszárny. A lány egy ideig dühösen nyomkodta a kezében
tartott távirányítót, aztán nagy mérgesen kiszállt, és kézzel nyitotta ki a kaput. Meg kell adni,
az öregasszony irigysége nem volt alaptalan. Úgy tűnt, ennek a lánynak tényleg mindent



megadott az élet. Mintegy húsz éves lehetett, magas és karcsú. Hosszú, formás lábaitól
Madonna-szépségű arcáig minden tökéletes volt  rajta.  Nem volt  erősen kisminkelve,  de
ügyesen hangsúlyozta a festékkel legelőnyösebb vonásait. Egészen szűk miniszoknya, hegyes
orrú, magas sarkú cipő, és a rövid bőrdzseki alatt csillogó top volt rajta. Az a típusú nő volt,
akit mindenki irigyel, mert nemcsak gazdag, de szép is. Most dühösnek tűnt, de ez nem
rontott szépségén. Felpörgetve a motort behajtott a dupla garázsba, majd nem sokkal később
újra megjelent, és hangos csattanással becsukta a kaput. A házban csend volt, de ahogy
felszaladt a lépcsőn az étkező irányába, siránkozó női hang hallatszott: - Tudom, tudom, én
már nem is számítok, csak azt várjátok, hogy végre meghaljak. De azt várhatjátok! Azért is
elélek még vagy húsz évig.

A  lány  elhúzta  formás  száját  az  ezredszer  ismételt  szöveg  hallatán,  aztán  morcosan
levágta magát az egyik szépen faragott székre, és szó nélkül töltött magának egy pohár
narancslevet. Az asztalnál még hárman ültek. Az előbbi hang gazdája, elhízott, puffadt, öreg
nő, gondosan dauerolt, fehér hajjal, egy szikár, merev arcú, negyvenes férfi sötét öltönyben,
kifogástalan megjelenéssel és egy magas, sovány, szintén negyven körüli nő, akinek hajdan
szép arcvonásai valahogy szétfolytak. Senki nem beszélt, némán ették a gazdagon terített
asztal finomságait. Aztán a férfi felállt, lepöckölt egy láthatatlan porszemet elegáns zakójáról,
és mosolytalan arccal sorra csókolta a három nőt. – Szervusztok, este jövök. Aztán felkapta
aktatáskáját, és kiment a ház elé, ahol már várta az időközben érkezett sötét limuzin.

Az asztalnál  továbbra is  némán folyt  a reggeli.  Egy idő után az öreg nő nehézkesen
hátratolta  székét  és  sóhajtva  kifelé  indult.  –  Átmegyek  Gizihez,  lehet,  hogy  ebédre  is
maradok – mondta dacosan. Aztán félhangosan hozzátette: - Nem mintha érdekelne valakit.

- Jaj, nagyi, ne kezdd már megint! – csattant fel a lány. – Elegem van belőletek! Különben
is ki vagyok purcanva. Megyek, lefekszem – azzal lecsapta a szalvétáját és elviharzott. Az
ajtóból  még visszafordult  egy pillanatra.  –  Anya,  megint  elromlott  a  kapu távirányítója.
Csinálj valamit!

A negyvenes nő egyedül maradt. Egy ideig csak ült maga elé meredve, arcán valami
megkövesült beletörődéssel, aztán odament a konyhaszekrényhez, és az egyik alsó fiókból
kivett egy hasas üveget. Nem bajlódott poharakkal, jól meghúzta úgy, ahogy volt. Az ivástól
kicsit kipirult az arca, szétfolyó vonásai kis időre élesebbé váltak, és a szeme is csillogóbb
lett. Halkan sóhajtva visszadugta az üveget az edények mögé, és tétován elindult valamerre.
Az asztalon maradt szennyes edényekre ügyet sem vetett. Egy pillanatra megállt az egyik
szoba zárt ajtaja előtt, keze tétovázva lebegett a kilincs fölött. Aztán visszahúzta és tovább
indult. Biztosan alszik – gondolta.

Pedig  a  lány  nem  aludt.  Az  ágyán  feküdt  ugyan  tarkója  alá  tett  kézzel,  de  csepp
álmosságot sem érzett. A plafont bámulta mereven. Szája szélén keserű vonás jelent meg,
ahogy gondolatai ide-oda csapongtak. Azon tűnődött, elmenjen-e valahova. Sorra vette a
lehetséges  helyeket,  aztán  durcásan  megvonta  a  vállát.  Minek?  Mi  értelme  bárminek?
Gondolkozás közben lassan mégis elnyomta az álom, pedig akkor már felhallatszott lentről a
bejárónő motoszkálása, majd a porszívó zaja.

Közben az utcán is megindult az élet. Sorra indultak a munkába igyekvők, többnyire drága
kocsikon, bár néhányan a közeli buszmegálló felé vették az irányt. A szemben lévő társasház



ablakain sem voltak már lehúzva a redőnyök. Mari néni szatyorral a kezében éppen kilépett a
kapun. Elmentében mogorva pillantást vetett a túloldali villa gondosan tervezett kertjére,
ahol  egy  kertész  a  rózsabokrokat  takargatta  nagy  buzgalommal  a  közeledő  télre  való
tekintettel.  –  Micsoda  flanc!  –  morgott  magában  az  öregasszony.  Disznóság,  hogy
egyeseknek mi  mindenük van.  És  kérdem én,  miért?  Mennyivel  különbek ők  énnálam?
Bezzeg nekem mi jutott egész életemben? Rohadjanak meg a palotájukkal együtt!

De közben már elért az utca végéig, ahol hasonlóan szép, óriási villák sora kezdődött,
úgyhogy  maga  sem tudta,  átkozódása  kinek  is  szól.  De  nem tudta  abbahagyni.  Ahogy
végignézett  a szebbnél szebb, cifra házakon, gondosan rendezett  kerteken, megint csak
kitört belőle, ezúttal a közértes asszony megértő füleibe: - Mert ezeknek soha semmi gondjuk,
csak élnek, ahogy kedvük szottyan. Bezzeg nekünk mennyit kellett küszködnünk minden
falat ételért. Pocsék egy igazságtalan világ van most!

A közértes helyeslően bólogatott, de óvakodott attól, hogy hangosan is helyeseljen, mert
kis  boltjába  sokan  jártak  a  környező  villák  lakói  közül.  Így  beérte  egy  egyetértő
hümmögéssel, miközben zacskóba rakta az árut, majd ezzel köszönt el a háborgó öregtől: -
Bizony, bizony, az élet ritkán igazságos.


