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Minden jog fenntartva!



Előszó
Tisztelt Olvasó!

 

Az emberi kommunikáció legfőbb alapja az egymással folytatott beszélgetések sorozata.
Így tudjuk egymás tudomására hozni örömünket, bánatunkat, csalódásunkat, sikerünket,
sikertelenségünket, stb. A könyvemben lévő történetek is ebből a jelenségből táplálkoznak.
Segítségül hívtam a párbeszédes formát, hogy a szereplők eme eszköz segítségével mondják
el  egymásnak a velük történt  eseményeket.  A párbeszédek alkalmával  kirajzolódnak az
emberekre jellemző tulajdonságok, jellemek. A történetek olvasmányos formában tárulnak
az  Olvasó  elé.  Minden  történet  valami  váratlan  csattanóval,  tanulsággal  fejeződik  be,
fokozva ezzel a T. Olvasó érdeklődését.

 

Ez a közlési  forma már sikert  aratott  az olvasók körében az „Elképesztő,  hogy mik
vannak!” című előző könyvem esetében.

 

Remélem, hogy ez a siker folytatódni fog a jelen könyv elolvasása alkalmával is.

 

Bízom abban, hogy a T. Olvasó számára néhány órás önfeledt kikapcsolódást nyújt a
könyvem anyaga.

 

Jó szórakozást kívánok hozzá!

 

Hetei Gyula

 

 

 



Átverés
 

 

Halló, Halló! Bözsi, te vagy az?

 

Én vagyok, ki más lenne!

 

Nagyon jó, hogy tudok veled beszélni. Terka vagyok.

 

Megismertem a hangodat. Szia, Terka!

 

Édes bogaram, mi van veled, már két hete nem látlak a piacon. Csak nem vagy beteg?

 

Nem, beteg az talán nem vagyok, valóban már két hete nem voltam a piacon, de máshol
se nagyon.

 

Na, ezt azért jó hallani, hogy nem a betegség támadott meg. Valami csak történt, mert te
nem így szoktál viselkedni.

 

Igen, történt, de az nem csak egy sima valami, hanem ez annál jóval több.

 

Már  megint  rébuszokban  beszélsz,  mindjárt  rosszul  leszek  az  idegtől,  mondjál  már
valami konkrétumot is! Most ráérek, úgyhogy nyugodtan csapjál bele!

 

Nem olyan egyszerű ez a történet, és azt se tudom, hol kezdjem el.

 

Úristen! Történet is van? Akkor meg végképp kezdd el valahonnan, ha nem akarod, hogy
itt essek össze.

 

Jól van, elmondom, hogy mi történt velem az utóbbi két hétben. Legalább egy kicsit



kiadom magamból a feszültség egy részét.

 

Na,  ez  a  beszéd!  Legalább  bennem  is  oldod  a  bizonytalanságot,  mert  mindjárt
megőrülök.

 

Kezdem a történetem elején, hogy megértsed, miről is van szó. Tehát, két hete hozta a
postásom a nyugdíjat, ahogy szokta. Le is számolta a kezembe, alá is írtam az átvételt,
ahogy szoktam.

 

Arany bogaram, inkább a lényeget mondjad, a felesleges körítés nem érdekel.

 

Hát, ez a lényeg, illetve a lényeg itt kezdődik. Mondom tovább. Amikor a postás elment,
tíz perc múlva csengettek az ajtón. Természetesen nem nyitottam ki, mert én senkinek se
nyitom ki, csak úgy.

 

Ezt nagyon jól teszed, én se szoktam kinyitni, csak ha már tudom, hogy ki az, és mit akar.
Folytassad édes aranyom!

 

Jó,  folytatom. Tehát amikor megkérdeztem, hogy ki  csenget,  azt a választ kaptam a
kívülállótól, hogy nyissam ki az ajtót, mert a rendőrségtől jöttek.

 

Rendőrség keresett? Csak nem valami bűnügybe keveredtél?

 

Na, ezt eltaláltad! Bizony bűnügyről volt szó, amint később kiderült.

 

Ezt nem hiszem el rólad, bizonyára valami félreértés lehetett csak.

 

Nem, nem volt semmi félreértés. Valóban bűnügyről volt szó, méghozzá a súlyosabbik
fajtából.

 

Na, ne viccelj már! Te meg a súlyos bűnügy? Ez lehetetlen. Mondjad tovább a történetet,
mert ez valóban egy történet már.



 

Az bizony, történet, ahogy már korábban is mondtam. Tehát, beengedtem a rendőröket,
mást nem is tehettem. Le is igazolták magukat, ahogy kell ilyenkor. Két civil ruhás nyomozó
jött  be,  és érdeklődtek,  hogy megkaptam e már a nyugdíjamat.  Mondtam, hogy persze
megkaptam, néhány perce hozta a postás.

Erre azt válaszolták, hogy nagyon jó, akkor még időben érkeztek.

 

Drága bogaram, ezt nem egészen értem. Mi köze a rendőrségnek a te nyugdíjadhoz?

 

Ahhoz semmi köze sincs nekik, csak ahhoz van közük, ami történt ezzel kapcsolatban.

 

Már 250 a pulzusom! Mi van ennek a hátterében? Mondd már a lényeget, mert bizony
Isten megbolondulok!

 

Persze, hogy mondom tovább, ha már belekezdtem a történetbe. A két nyomozó nagyon
szimpatikusan elmagyarázta, hogy a nyugdíj, amit kaptam, sajnos nagyon gyanús pénzekből
tevődött össze, és ennek a kivizsgálására jöttek.

 

Ezt se értem! Csak nem valami rablott pénzeket kaptál a postástól?

 

Nem, nem egészen erről volt szó.

 

Akkor miről volt szó, mert ez az ügy kezd egyre zavarosabbá válni.

 

Látod, ezt eltaláltad. Nekem is egyre zavarosabb lett minden. A nyomozó urak viszont
elmagyarázták, hogy minden bizonnyal a postástól kapott pénz hamis.

 

Arany  bogaram,  te  most  bolondot  akarsz  csinálni  belőlem?  Ilyen  nincs,  amiket  itt
összehordasz.

 

Jó, ha nem hiszel nekem, akkor én abba is hagyhatom.

 



Jaj, csak azt ne! Inkább mindent elhiszek, csak folytassad!

 

Tehát, a nyomozók szerint a pénz hamis volta erősen felmerült, mert valami bejelentés is
érkezett a rendőrségre ebben az ügyben, és ezután nyomoznak most. A pénzek eredetét
nekik  ki  kell  vizsgálniuk,  és  ez  csak  a  rendőrségi  laborban  lehetséges,  és  hivatalos
rendőrségi jegyzőkönyv kiállítása ellenében adjam át a nyugdíjpénzemet kivizsgálás miatt.
Ha nem hamis  a  pénz,  akkor  ők  még aznap visszahozzák.  Ha viszont  hamis,  akkor  a
kézbesítő postást fogják elkapni bűncselekmény miatt, és a nyugdíjamat ebben az esetben a
Postától  fogom  visszakapni.  Felvetődött  a  gyanú,  hogy  a  postás  összejátszik  valami
pénzhamisító  bandával,  és  a  rendes  pénzeket  kicserélte  a  banda  által  készített  hamis
pénzekre a nyugdíj kézbesítése előtt. Érted már?

 

Teljesen össze vagyok zavarodva, de azért már kezdem érteni a lényeget.

 

Dehogy kezded érteni a lényeget. A lényeg csak ezután jön.

 

Úristen! Akkor mondjad a valódi lényeget, mert már elvesztettem a lényeg fonalát.

 

Amikor a két nyomozó úr elment tőlem a hamis pénzekkel együtt, akkor egy óra múlva
ismét csengettek az ajtómon.

 

Gondolom, visszahozták a pénzedet, mert megállapították a rendőrségi laborban, hogy a
pénz mégse hamis. Tehát vaklárma volt ez az egész.

 

Dehogy! Valóban ismét két rendőrnyomozó jelent meg, de ezek nem ugyanazok voltak.

 

Na, jól van drága barátnőm, erre már iszom egy korty konyakot, mert nem bírom már
tovább ezt idegekkel.

 

Akkor mondjam tovább, vagy ne mondjam?

 

Micsoda! Most akarod abbahagyni? Bizonyára valami újabb fejlemény következik.

 



Valóban egy újabb fejezet következik ebben a szövevényes ügyben. A két újabb nyomozó
felvilágosított, hogy keresnek két álrendőrt, akik rendes rendőrnek adják ki magukat, és
különböző trükkökkel kicsalják a nyugdíjasok frissen megkapott nyugdíját.

 

Ezt most megint nem értem! Akkor az eredetileg, a kézbesítő postás által kivitt pénz
hamis volt, vagy nem volt az?

 

Kiderült, hogy az valóban rendes pénz volt, és az álrendőrök azt vitték el, tehát alaposan
átvertek. Ezek az újabb, valódi rendőrök be is vittek a rendőrségre, hogy jegyzőkönyvbe
mondjam, amit az üggyel kapcsolatban tudok.

 

Atyaúristen! Micsoda krimibe keveredtél! Na, és mit mondtál be a jegyzőkönyvbe?

 

Csak annyit, hogyan néztek ki azok az állítólagos álrendőrök, miket kérdeztek tőlem,
illetve  miket  mondtak  nekem  a  pénzekkel  kapcsolatban.  Mutogattak  még  egy  csomó
fényképet is, hátha ráismerek az átverő álrendőrökre.

 

És felismerted őket legalább a fényképek alapján?

 

Dehogy ismertem fel. Az igazság az, hogy én akkor nem is nagyon figyeltem meg őket,
mert sík ideg voltam ettől az egész tortúrától.

 

Akkor ezek szerint nem a postásod a hunyó, mert ő valóban rendes pénzt kézbesített ki
neked?

 

Így van, ahogy mondod. Tehát az álrendőrök a rendes pénzemet csalták ki fondorlatos
módon.

 

Akkor téged ezek alaposan átvertek.  Ezek után mi a helyzet,  mikor kapod vissza a
nyugdíjadat?

 

Arra egyelőre keresztet vethetek, mert azóta már elfogták az álrendőröket, de pénzt már
nem találtak  náluk  a  házkutatás  során se.  Most  majd  jönnek az  évekig  tartó  bírósági
eljárások, de ezektől egy vasat se fognak behajtani, az is biztos.



 

Csak nem azt akarod ezzel mondani, hogy neked kell lenyelni ezt a békát?

 

Nem  szeretek  békát  nyelni,  de  sajnos  most  ezt  is  meg  kell  tennem,  nincs  más
választásom ebben az ügyben.

 

Ezek után most miből élsz? Miből fizeted be a csekkeket?

 

Abból, hogy a fiam adott egy kis áthidaló kölcsönt, de ezt is vissza kell majd fizetnem
neki részletekben, mert ő is máról holnapra él a családjával.

 

Akkor valahogy csak megvagy, és majd kihevered ezt a nagy megrázkódtatást.

 

A  fiam  azt  javasolta,  hogy  azonnal  nyissak  egy  bankszámlát,  és  oda  utaltassam  a
nyugdíjamat.

 

Látod, ez jó ötlet! Édes bogaram, most már én is tanultam ebből a megrázó történetből,
én is nyitni fogok egy bankszámlát, és én is oda fogom a nyugdíjamat utaltatni. Eddig nekem
is a postás hozta ki, mert mi még ilyen maradi öreg nyugdíjasok vagyunk.

 

Illetve csak voltunk, mert mindketten tanultunk ebből az esetből.

 

Figyelj csak ide édes aranyom! Valami eszembe jutott most.

 

Mi juthatott az eszedbe mindezek után?

 

Az, hogy nem lehet, hogy a két álrendőrödet a bankok bérelték fel erre az úgynevezett
hamis pénzes akcióra?

 

Ezt meg most én nem értem! A bankoknak milyen érdekük lenne, hogy két átverős
álrendőrt elkapjanak és lecsukják őket?

 



Arra gondoltam, hogy az a két álrendőr esetleg valami nagyon szegény ember volt, és
nekik megéri ez az akció, ha a bankoktól egy nagyobb összeget kapnak. Leülik azt a néhány
évet, addig se halnak éhen, és amikor kiszabadulnak, legalább lesz egy nagyobb összeg a
kezükben, amivel új életet tudnak kezdeni.

 

Teljesen megbolondultál aranyos barátnőm? Miket találsz ki? Csak nem akarod ezt a
krimibe  illő  történetet  tovább  folytatni?  A  bankoknak  az  miért  jó,  ha  két  szegény
szerencsétlent bebörtönöznek?

 

Arra gondoltam, hogy ha elterjed a lakosság körében ez az álrendőrös nyugdíjkicsalás,
megijednek,  és  sorra  nyitnak  bankszámlát  az  olyan  nyugdíjasok,  mint  amilyenek  mi  is
vagyunk, illetve most már csak voltunk.

 

Nem rossz a gondolatmeneted, de azért a bankok részéről ezt a piszkosságot nem hiszem
el. Erre azért csak nem vetemednek! Vagy mégis?

 

Édes életem! Én már annyi mindent hallottam a bankok felől, hogy számomra már semmi
se elképzelhetetlen!

 

 

 



Vizsgaelőadás
 

Kávéházba belépve 

Na, édes szívem, keressünk valami helyet. 

Nincs sehol szabad hely, menjünk tovább. 

Azt nem lehet, mert a Robimat ide hívtam már, hogy itt találkozzunk.  De nézd csak, annál az
olvasó pasinál van hely. A négyszemélyes asztalnál egyedül ül. 

Aha, valóban! Hátha szabad két hely, megkérdezem.

Elnézést uram! Szabad itt az asztalnál két hely? 

Persze, csak nyugodtan üljenek ide, nem várok senkit se.


