
 

KETTEN  A PARKBAN... 

  

A  városmajori park kihalt , különösen a kora reggeli időben. 

A gyerekek az iskolában tanulnak, a szülők  a munkahelyeken vagy otthon dolgoznak. 

A vírushelyzet miatt az idős emberek inkább otthon maradnak. 

Egyik padon két öregúr ücsörög, olyan nyolcvan körüliek. 

Az  egyikük  a pad  jobb, a másikuk  a pad bal  szélén foglalt helyet. 

Láthatóan, betartják az egymás közti  három lépés távolságot. 

Ám ezúttal nem a rideg, barátságtalan távol tartás végett. 

A  körülmények,  azok a  cudar, kegyetlen   körülmények  akadályozzák  meg,  hogy ne 

üljenek egymás közelébe,  mint  ahogy azt  tették sok évtizeden keresztül.  

A két öreg, fiú  kisiskolás koruk óta jó barátok.  

Sok közös emlékük van.  

Van miről nosztalgiázniuk. 

A régi fociról, a régi gólokról, Puskás Öcsiről a többi arany lábú focistáról. A régi csajokról, a 

rég szerelmekről a régi divatról, amikor  a jampi csőnadrágban jártak, nyersgumitalpas cipőt 

hordtak, és pálmafás nyakkendőben villogtak a tánciskolában. 

De szépek is voltak a régi májusok, az utcabálok, az ifjúsági táborok,   a régi  filmek.  Stan és 

Pan,  Tarzan az őserdők  királya,  Gréta Garbó, Karádi Katalin, Jávor  Pál,  a  régi 

slágerek,  Hamvadó cigarettavég...  

Elszálltak az évek... 

Napjainkban  fiatal  és idős ember témája  azonos. 

A   vírus, amely  naponta szedi   egész  világon az áldozatait.  

Volt már  ehhez hasonló 1918-19- ben, a  spanyolnátha, a  történelem legnagyobb 

világjárványa.  

De hallgassunk bele, miről is beszélget  a két  öregúr... 
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- Gyurikám, te,  hogy  bírod? -  szól  a kérdés a pad  túlsó  végéből  Józsi bácsitól.  

  

- Nehezen,  de igyekszem betartani a  szabályokat.  Nem megyek társaságba, 

kerülöm  az  olyan  helyeket,  ahol elkaphatom a  vírust. Szigorúan hordom a maszkot, amely 

már úgy hozzá nőtt a kobakomhoz,  mint  egy sipka. 

Józsi,  úgy látom, te élvezed  a  maszkot.... 

  

-  Pedig nem kényelmes viselet.  Nem lehet  maszkban jól beszívni a 

levegőt,  ami  időnként  elfogyni látszik. Ilyenkor egy  kicsit  lejjebb  húzom  és mélyeket 

lélegzem. Rájöttem,  hogy azért a biztonságon kívül  más  előnye is van a maszkviselésnek... 

  

- Na, erre kíváncsi vagyok. 

  

- Fiatalít!  

  

- Viccelsz? 

  

- Ha  jól   felhúzod  az orrodra, csak   a szemed  látszik ki. Az  öreg, ráncos részek 

takarva  vannak.  Akár  húsz évet   is letagadhatsz a korodból. Ja, meg még   egy valami!!  A 

maszk  eltakarja, azt is  ha napokig  nem borotválkoztál.  

  



- Tudod  Józsikám, mindig olyan voltam és vagyok, hogy  minden rosszban 

keresek  valami  jót. Emlékszel a régi cowboy  filmekre?  Gary Cooperre, John Wajne-

re  a  vadnyugat hőseire?  Mindig fekete álarcban vágtattak a lovon,  pisztolyukat  előre tartva, 

milyen izgalmasak  voltak  Kis srácként mi is cowboyok  akartunk  lenni, sokszor  utánozni 

próbáltuk  őket.  Kendőt  kötöttünk az arcunk  elé, ahogy  tőlük  láttuk,  és kiáltottuk " Hands 

up! " fapisztollyal és spárgából készült  lasszóval  éltük bele  magunkat a "kovbojok"  életébe. 

Ne nevess ki, de még egy kicsit ma  is  Garry Coopernek  képzelem magam. 

  

- Gyuri, te most  hülyéskedsz?  

  

- Komolyan mondom. Amikor  jön havonta  a postás,  hozza a nyugdíjat,  fekete 

cowboyos   maszkban fogadom  és  rákiáltok:  Hands up !  Pénzt vagy életet !  Jót  nevet , 

veszi a lapot : "Oké seriff, inkább fizetek" ,  és a  nagy táskájából, számolja a  tenyerembe a 

nyugdíjamat.  

  

- Gyurikám,  te semmit  sem változtál -  mondja elismerősen  a barátja. -  Nekem  is van  egy 

sztorim, ezekről a  nehéz napokról.  Magam  is  hasonlóképpen élek. Rajtunk múlik,  hogy 

megelégedett  és boldog légy, csak egy kis  fantázia és bölcsesség  kell  hozzá. Amikor 

kijövök ide és itt ücsörgök  egyedül,  azt képzelem,  hogy  az egész  park  az enyém.  Ha 

mások  is jönnek,  itt  sétálgatnak,  azt  gondolom, hogy milyen  nemes lelkű ember  vagyok, 

aki megengedi  bárkinek, hogy  élvezzék ezt a gyönyörű helyet-  Úgy  tudok  gazdag 

és  jószívű lenni,  hogy  nem kerül egy fillérembe sem. 

  

- Jó gondolat!  Ezt  megveszem tőled!   Hogyan viseled  a karantént  a  bezártságot? 

  

-  Két  évig  voltam  katona, igencsak hozzászoktam a bezártsághoz. Nagyon ritkán adtak 

kimenőt, két év alatt  alig mozdulhattam ki a laktanyából. Azért  egészen más a  helyzet, 

amikor saját  kényelmes lakásomban  kell  szobafogságban lennem. Erkélyes lakásunk egy 

erdős területre  néz,  a jó levegő,  kellemes  látvány  elviselhetővé teszi  az életemet.   

  

- A karantént  én is jól viseltem katona koromban. Mint  ahogy  most is. A mi korosztályunk, 

akik végigéltük a II. világháborút, majd az  azt követő  nehéz éveket,  az 56-os  forradalmat,  a 

különböző rendszerváltásokat, alaposan megedződtünk lelkileg. A  korona vírust is 

kibekkeljük.  

  

- Mondd Gyurikám, szerinted mire számíthatunk? 

  

- Az orvostudomány két betegséggel szemben tehetetlen. A náthával és a 

szerelemmel. Mindkettőt  csak az  idő gyógyítja meg.  A  mi  korunkban az 

utóbbit  már egyébként  sem kell  kezelni. Ami a  náthát illeti magától is elmúlik. Öreg fejjel 

kialakult  egy  ars poeticám, amit minden hasonló korú sorstársamnak  ajánlanék.  

  

- Elárulod? 

- Természetesen!  Egy  nyugdíjas soha ne siessen és semmin se csodálkozzon,  mert  már 

mindent  megélt... 

  

Jelige:  öreg cowboy  

 


