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Minden jog fenntartva!

Gerzson és Gedeon

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy róka, akit Gerzsonnak neveztek. Ez a rőt vörös ravaszdi
folyton azon törte a fejét, hogyan tudna másokkal kibabrálni, de nem azért, hogy ártson nekik,
hanem azért,  hogy neki minél jobb legyen. Meg is szerzett mindent,  amit akart,  azon mulatott
legjobban, ha bárkiből bármit sikerült kicsalnia, mindegy, mit, hogyan, csak az övé lehessen. Imádott
ingyen élni, ám ami könnyen jött, az könnyen el is úszott, azaz sohasem volt semmije. Néha már-már
akár milliói is lehettek volna, de ő folyton az utolsó fillérig sikeresen elverte az egészet. Valójában
szerencsésnek  mondhatta  magát,  de  képtelen  volt  megbecsülni  a  szerencséjét.  Mások
kiforgatásában és becsapásában, no, meg a herdálásban szívesen segítette Gedeon, a nem kevéssé
sunyi barátja. Gedeon vitte bele az élet sűrűjébe és neki megtetszett ez a létforma. Sülve-főve együtt
lógtak, amerre jártak, kő kövön nem maradt. Az a hír járta róluk, hogy ikrek, ám semmi közük nem
volt egymáshoz vér szerint. Bár hasonlítottak, de csak barátok voltak.

Így történt ez még fénykorukban, hanem lassacskán felnőttek. S mivel mindenki kiismerte őket,
nem tudtak többé becsapni másokat, illetve egyre kevesebbeket, így leáldozni készült a csillaguk.
Ráadásul Gedeon alaposan átverte a barátját is, ezért aztán csúnyán összevesztek, s bosszúból még ő
költözött vidékre.

Gerzson akkor maradt egyedül a nagyvárosi lepusztult albérleti szobában, ahol úgy próbált fenn
maradni,  ahogyan  sikerült.  Azért  néha-néha  még  akadt  egy-egy  balek,  „egy  szegény  madár  a
nagyvárosi forgatagban” – ahogyan ő nevezte az általa becsapottakat -, akit sikerült csőbe húznia…

Ám egy vasárnap reggel mégis arra ébredt, hogy már nem maradt senki, akivel kiszúrhat, a
körülötte élők ismerték, mint a rossz pénzt, nem álltak szóba vele, sőt, a híre messzire megelőzte és
már egy falat kenyeret sem kapott senkitől. Még könyörületből sem. Napok óta a szobában feküdt,
nem  szólt  senkihez,  nem  ment  el  sehová.  Magányosan  fekve  az  érzékeit  próbálta  szuper
képességekké fejleszteni.  A gondolkodáson már túl  volt,  hisz  nem jutott  semmi eszébe,  amivel
segíthetett volna sanyarú sorsán. Ezért a hallását élezte, a különböző hangokból próbálta kitalálni,
hogy mi lehet az és mi, vagy ki adja ki. Volt bőven zajforrás a nagyváros kellős közepén. Autóbuszok,
trolik, villamosok, hév, autók, különböző madarak, az emberek sivalkodásáról, kiabálásáról, vagy a
gyereksírásról nem is beszélve. Ekkor hangosan vészjelezve megkordult a gyomra. Aztán a szeme
kopogását is hallani vélte. Már rettentően éhes volt, azt gondolta, itt a vég, amikor mintha lépteket
hallott  volna.  Fülelni  kezdett  és  valóban,  a  léptek  egyre  hangosabbá  váltak,  vagyis  rögvest
megállapította, hogy valaki az ő ajtójához közeledik.

„Nahát,  már  idejét  sem tudom,  mikor  nyitotta  rám az  ajtót  valaki… Vajon  ki  lehet  az?”  –
morfondírozott.

Feltápászkodott és az ajtóhoz sietett, kíváncsian kikémlelt a kulcslyukon, Gedeont pillantotta meg,
aki sietősen becsöngetett. Gerzsonban felforrt a düh, majd’ szétvetette a méreg, az egész ábrázata
paprikavörös lett, felborzolódott a szőre.



„Mit  képzel  ez  magáról?  Kinek  képzeli  magát?  Azok  után  még van  képe  hozzám fordulni?
Biztosan elfogyott az utolsó morzsája is! Csak nem képzeli, hogy én adok neki? Azt már nem!” –
dühöngött.

A csengő azonban ismét megszólalt. Már éppen ki akart ordibálni, hogy tüstént hordja el az
irháját, aki zargatni merészeli, de aztán türtőztette magát.

„Beengedem… Hátha megbékélt… Talán hozott valami finomat, esetleg az adósságát törleszti?”

Azonnal elfeledte, illetve igyekezett szőnyeg alá söpörni az addigi sérelmeket, felcsillant a szeme
és már majdnem lelkesen nyitotta ki az ajtót.

– Szevasz, drága barátom, hogy vagy? – üdvözölte Gedeon széles vigyorral és a nyakába borult,
mintha mi sem történt volna.

- De jó hogy jöttél, éppen belehaltam az unalomba! – veregette meg a vállát.

– Gerzson, ha te tudnád, amit én… - vigyorgott Gedeon sejtelmesen.

–  Nocsak,  mesélj,  szeretném  megtudni!  Mi  történt,  meghoztad  a  tartozásod?  Kifizetted  az
adósságaid? – kapott az alkalmon.

– Lassan a testtel komám, előbb még van itt valami… – emelte fel Gedeon a mellső mancsát.

– Pontosabban?

– Idefigyelj, ha most jól kevered a lapokat, olyat tehetsz, amivel egy életre megoldódik minden
gondod, és remélhetőleg az enyém is… hidd el, még te fogsz nekem tartozni, nem emlegeted majd
azt a szánalmas kis adósságot! – vigyorgott.

- Jaj, mi lehet az, mondd már el!

– Előbb tisztázzunk valamit… – húzta az időt.

– Ne csigázz tovább, mesélj, de gyorsan!

– Nos, ha ez bejön, akkor a felét kérem mindennek! – szögezte le Gedeon.

– Álljunk meg egy szóra! Minek ígérjem oda a felét, ha azt sem tudom, miről van szó? Halljam! –
pöccent be Gerzson.

– A mindenségedet, ha ezt elszúrod, akkor tényleg örök harag, soha többé nem állok szóba veled!
– intett a másik az ujjaival.

– De ebből még mindig nem tudom, miről hadoválsz itt össze!

– Hej, komám, ismerlek, eddig mindent elszúrtál… - ingatta a fejét Gedeon.

– Miért, te talán mindig tökéletes vagy?

– Hát persze! – vigyorogta.

– Eh! – legyintett mérgesen Gerzson.



– De most nem rólam van szó, hanem rólad! Ezt az ügyet olyan precízen kell megoldani, ahogyan
mondom, csak… tényleg félek tőled, mert nem vagy éppen a topon, és eddig még bármit rád bíztam,
mindig sikeresen elszúrtad!

– Ez azért nem igaz, így nem, te is tudod, de ha most azonnal nem mondod el, mit akarsz, akkor
fel is út, le is út, nem érdekel, mit akarsz! – intett az ajtó felé.

– Nem úgy van az, nem kell elhamarkodni… egy jó tervhez idő kell, azt alaposan ki kell dolgozni,
minden eshetőséget meg kell fontolni, hogy megelőzzük a bajt! Részlet4sen ki kell dolgozni a tervet!
Ne kapkodjuk el, mert ettől függhet az egész hátralévő életünk…

- Kezdesz idegesíteni…

- No és mondd csak, nem akarsz beljebb invitálni? Kedves barátom, de jó, hogy jöttél, kérsz egy
kávét? Vagy egy szelet süteményt? Tudtommal ezt így illik, vagy annyira öntelt vagy, hogy úgy véled,
nem jól tudom?

Gerzson láthatóan összezuhant, hirtelen olyan kicsire húzta össze magát, amilyenre csak lehetett,
s lesütötte a szemeit.

– Ö… izé, az a helyzet, hogy… na… szóval, hogy is mondjam csak… nagyon szívesen beljebb
invitállak, gyere, ülj le az asztalhoz, resttelem, de semmivel sem tudlak megkínálni, mert elfogyott a
teám, a kávém, a tejem… - hebegte.

– Vagy úgy… már értem, akkor az előbb az a morgás a gyomrod korgása volt?

– Hm… valószínűleg… - húzta be a fülét-farkát Gerzson.

– Hát barátom, ezt nem hiszem el, egy kicsit magadra hagylak és képes vagy éhen pusztulni?

– Éppen azon törtem a fejem, honnan szerezzek valamit, most indultam volna kéregetni…

- Kéregetni? Te?

– Sajnos…

- Épp erről beszélek…

– Miről?

– A kéregetésről! Ejnye-ejnye, barátocskám, nem illik ez egy úri kérőhöz!

– Miről beszélsz? Miféle úri kérőhöz?

- Majd elmondom, de ahogy elnézlek, elég pocsékul festesz, össze kell szedned magad, na, gyere,
meghívlak egy kiadós reggelire, közben mindent elmesélek, de ha elszúrod nekem, tényleg a saját
mancsommal csaplak agyon! Megértetted?

– Meg… - bólogatott Gerzson.

– Akkor készülj, fésüld meg a bundád, fényesítsd ki magad, fesd ki a szemed, öltsd magadra a
legjobb formád, hadd lássam! – diktálta Gedeon.

Gerzson rögvest besietett a fürdőszobába, alaposan kifésülte a bundáját, majd bekente illatos



olajjal, kifestette a szemeit, elmaszkírozta az arcát.

– Így jó lesz? – kérdezte szerényen.

– No, végre, a régi Gerzson lettél, most úgy nézel ki, mint egy igazi úriember! Az én kedves
barátom! – nevette Gedeon.

– Ha nem korogna ennyire a gyomrom, még el is hinném… de így…

- Gyere, menjünk! – fogta meg a mellső lábát.

Azzal elindultak a legközelebbi étterembe.

Amikor a lift felé siettek, a házban élők fintorogva húzták el a szájukat és már köszönni sem
akartak  nekik,  mi  több,  nagy  ívben  elkerülték  őket.  Ám  az  egyik  idősebb  hölgy  már  nem
menekülhetett, a lift előtt véletlenül összefutott velük. Tétován megtorpant, de nem akart illetlen
lenni, ezért úgy tett, mintha nem érdekelné, kik ők, mintha közönséges rókák lennének. Semleges
arccal próbált megállni a lift előtt. Gedeon azonban rögvest bókolni kezdett neki.

– Jó napot kívánok Rózsika néni, milyen csinos ma reggel is, mint mindig, merre igyekszik?

A néni kelletlenül biccentett lefelé és megrándult az arcán egy ideg.

- Tartom a liftet drága, jaj, úgy örülök magának, olyan régen láttam! Mennyire jól áll ez a blúza!
És azok a ragyogó kék szemek! Öröm látni önt, felvillanyozta a napom! Köszönöm! Még egyszer jó
napot kívánok, annyira örülök! – vigyorgott Gedeon és előzékenyen előreengedte a hölgyet.

– Jó napot… - vetette oda foghegyről a gömbölyded Rózsika néni, csupán az illem kedvéért és
kénytelen kelletlen beszállt a liftbe a két ravaszdival együtt.

– Hogy tetszik lenni? – érdeklődött tovább Gedeon, mint aki észre sem vette, hogy orrolnak rá.

– Jól! – jött az egyszavas válasz.

– Vásárolni? – firtatta Gedeon a kosárra mutatva.

– Igen.

– Mi jót szeretne?

– Még nem tudom…

- Istenem, azok a jó kis házias ételek… hm… megfizethetetlen finomságok, pláne ha egy ilyen
asszony keze által készülnek! Biztosan jobban jön ki így, mintha étteremben ebédelnének!

Gedeon szájában összefutott a nyál és elképzelte, mi mindent süthet-főzhet ez a kedves nénike.
Lelki szemei előtt sorakoztak a sült húsok, a töltött káposzta, a rétesek és egyéb elképzelhető, vagy
elképzelhetetlen finomságok.

– Ezért megyek vásárolni, megnézem, mi olcsóbb, nekem is muszáj valahogyan eltartanom a
családom! Abból a kevésből, ami van… - morogta a néni.

– Hát igen, ilyen az élet mostanság! Pedig ön mindent megérdemelne, nem csak azt, hogy éppen
eltengődjön! Egy ilyen csodálatos asszony! – folytatta Gedeon.



A néni azonban zavarba jött, amúgy sem akart a rókákkal tárgyalni, de jobbnak látta jóba lenni
velük, mert ki tudja, mit hoz a holnap, viszont alig várta, hogy a liftből kiszabaduljon, és az útjára
mehessen. Örökkévalóságnak tűnt az a pár perc, amíg meg nem érezték a jól ismert zökkenést, és
végre ki nem nyílt az ajtó.

– Csak ön után! – mutatta Gedeon előzékenyen - Viszontlátásra, örültem, hogy láthattam, kedves
Rózsika néném, nagyon hiányzott nekem! – kacsintotta.

– Viszlát… - préselte ki a fogai között a néni.

Örült, hogy végre leért a lift a földszintre. Kirohant a lépcsőházból és egyből olyan gyorsan szedte
a lábait,  ahogyan csak bírta,  hogy mihamarabb minél  messzebb kerülhessen a két  gazfickótól.
Lehetőleg az ellenkező irányba. Átment az út túloldalára és az ott lévő kirakatokat kezdte nézegetni,
amíg a két róka el nem tűnt a színről.


