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A szemüveg 
 

Az egyik nyugdíjfizetési napon, láthatóan feldúlt fiatalember sietett be a postára. 

Kérte, hogy szeretne kézbesítőjükkel néhány szót váltani. Gabi a kézbesítő kiment hozzá az 

ügyféltérbe.  

Kézfogás után János mindjárt rá is tért jövetelének okára. 

   - Tudom, hogy ma kellett megkapni édesanyámnak a nyugdíjat, de nem találom sehol sem. 

Mindig a kredencen lévő rézmozsárba szokta beletenni, de most csak egy fokhagyma gerezd 

volt benne. 

   - Én úgy, mint máskor most is kifizettem a nyugdíjat. Asztalra kiszámoltam néki. Utána 

még ő is megszámolta. 

   - Jaj - jaj. Sopánkodott János. Azt esetleg nem láttad, hogy hová tette?  

     - Nem tette a mama sehová. Ott hagyta az asztalon. Sietve ment a masinához belekavart a 

fazékba. Még utána is sokáig az oromba éreztem a jó bableves illatot. De most már én is 

ideges lettem.  

-Gyere vissza később, ha valami eredményre jutsz. 

Bizony  jó két óra is eltelt  mikor a fiatalember  újból belépett a postára.    

Láthatóan megnyugodott, s mosolyogva mesélte. 

  - Amikor hazamentem  feltúrtam az egész lakást. Megnéztem újból a rézmozsarat. De csak a 

gerezd fokhagyma volt benne. Nem értettem, hogy mért is tette azt oda azt édesanyám. 

Ruhákat kiszedtem a szekrényből, még az ágyat is felforgattam. Már ’agyonra el vótam’  

fáradva. Úgy gondoltam, most már eszek. Ahogy a nagykanalat a bablevesbe merítettem 

valami koppant a kanálba. – Nini... ott volt az édesanyám féltett szemüvege, amit ha levett a 

szeméről  mindjárt a tokjába tette. Siettem a szemüvegtokot megkeresni, amibe megtaláltam 

az egész havi nyugdíját papírral együtt. Ekkor jött rám a frász a kis sámlira le is ültem 

gyorsan. A mama  fokhagyma helyet a szemüveget tette a bablevesbe, s a fokhagymát, a 

nyugdíj helyet a rézmozsárba, a szemüveg helyett a nyugdíjat a szemüvegtokba. 

S belegondolni is rossz, ha ez a sorrendiség még változik, s a nyugdíj kerül a 

bablevesbe. 

Akkor lett volna igazán drága, az a jó bableves! 

 


