
Január 20., vasárnap 
 

Mi, nyuggerek, úgy tűnik, egyáltalán nem isszuk meg a 

válság levét. Egy tekintélyes szakmai intézet számításai 

szerint az egyedülálló idősek havonta 2 (kettő!) euróval 

többet keresnek, mint a válság előtt. Lám, Henk Krol, az 

50 Fölött nevű nyugdíjaspárt vezetője hiába próbált 

pánikot kelteni. Pártja tavaly ősszel itt, az otthonban is 

fölényesen megnyert a választást. És ha intézményünk 

lakói közül jó néhányan nem rühellnék annyira a 

melegeket, Krol alighanem még ennél is szebb 

eredményt érhetett volna el. Igaz, Hagedoorn úr 

kizárólag azért szavazott rá, mert azt hitte, Henk Krol 

nem más, mint Ruud Krol testvére. Ez a Hagedoorn 

kérdezte korábban azt is, vajon az előző japán 

miniszterelnök, Naoto Kan rokona-e Wim Kannak. 

A magánnyugdíjpénztár-tagok és az előrehozott 

nyugdíjasok ezentúl kevesebbet kapnak, de még így sem 

járnak rosszul. Előrehozott nyugdíjas amúgy nincs a 

házban. 

Megdöbbentő egyébként, hogy a lakók mennyire 

takarékoskodnak. Még a normál nyugdíjból is 

igyekeznek félretenni, isten tudja, mire. 

Tavaly egy öregotthon lakói több millió eurót 

nyertek a lottón. Sokan közülük úgy élték meg a dolgot, 

hogy nyűg az egész, mert nem tudják, mihez kezdjenek 

azzal a zsák pénzzel. 

 Én a magam részéről gondoskodni fogok róla, 

hogy halálomkor jócskán mínuszban legyek a 

bankomnál. 

 

A tavaly decemberben bingón nyert Szűz Mária-

naptáram alapján kiszámoltam, hogy a legrövidebb 

naphoz, tehát december 21-hez képest a nap most 

csupán tizenegy perccel kel előbb, viszont 37 perccel 

később megy le. Furcsa, nem? 

 Enyhe székrekedés gyötör ugyanis, a Szűz Mária-

naptár pedig a vécémben lóg. Vannak benne bibliai 

szövegek, de receptek, bölcsességek és viccek is. 

Holnap, január 21-én Szent Ágnes napja lesz, aki szűz 

volt, és vértanú, és 304-ben halt meg. Csak hogy tudják. 



Most olvastam az újságban, hogy egy értelmi sérült 

fiatalembert kikötöztek a radiátorhoz az őt kezelő 

intézetben. Hogy miért tették, azt nem írta meg az újság, 

gondolom, verekedhetett. Nálunk, a demenciarészlegen 

nemhogy ütni, felállni is alig bírnak a páciensek, és úgy 

hevernek az ágyukon, mint a szabadulóművész, aki 

elfelejtette a trükköt. Hozzánk jöjjenek, kedves 

paparazzók, itt aztán lehetne témát találni! 

 

 

Január 21., hétfő 
 

A lányom ma lenne ötvenhat éves. Próbálom elképzelni, 

hogyan nézne ki most. A film megállt annál a négyéves, 

csuromvizes kislánynál, akinek élettelen testét az egyik 

szomszéd hozta a karjában. A másodpercek, míg 

közeledtek felém, mintha soha nem akartak volna véget 

érni. 

 Tizenöt vagy húsz évnek kellett eltelnie, hogy 

elmúljon az első nap, amelyen nem jutott eszembe. 

Ki ne tegye senki a lábát: hóviharok! 

 

Csőstül jön a baj: Evert levert, mert cukra van. 

 Már jó ideje cukorbeteg. Nem nagyon tartja be az 

orvos előírásait, amiért a doktor asszisztensnője most 

finoman meg is rótta. 

 – Duiker úr, ha továbbra is iszik, felelőtlenül 

táplálkozik és dohányzik, akkor nem sokat tehetünk 

önért. 

 – De hát az élet nagyjából azoktól a dolgoktól 

elviselhető, amelyeket itt felsorolt, kislányom. 

 – Nem vagyok a kislánya. 

 – És az orvosom sem, asszisztens asszony. 

 De azért Evert most eléggé megijedt. Régebben 

törzsvendég volt a sarki kocsmában, ahol az egyik 

cukros jó barátja és ivócimborája „átlagos” estéken 

huszonöt pohár sört gurított le. Otthon megivott még rá 

néhány kis whiskyt. Mindig így mondta, „kis whisky”, 

mert úgy ártatlanabbul hangzott. 

 Egy szép napon a jó barát nagylábujja 

elfeketedett. Le kellett nyisszantani. Aztán következett a 



többi lábujja, később a lábfeje, még később a lábszára. 

Ami fekete lett, azt mindjárt lefűrészelték a kórházban. 

Már jól ismerték. Kedves fickó volt, de képtelen volt 

abbahagyni az ivást és a cigit. Egy darabig még lejárt 

műlábbal a kocsmába, mígnem tolókocsiba kényszerült, 

és már nem tudott lemenni. Két hónap múlva meghalt. 

 Evert azóta is ettől retteg: hogy fokozatosan 

elfeketedik, és ki lesz szolgáltatva az orvosok és az 

ápolónők kénye-kedvének. 

 

Holnap újra vidámabb dolgokról írok. 

 

 

Január 22., kedd 
 

Újra áll a bál a fizetőparkolás körül. Az örökké morózus 

Kuiper úr javaslatot nyújtott be a lakóbizottságnak, 

mely szerint be kellene vezetni a házon belüli 

fizetőparkolást. 

 Manapság már szinte senki nem jár bottal. 

Ehelyett a legtöbben azt a négykerekű kis kocsit tolják 

maguk előtt, amelyen kézifék is van, meg beépített 

bevásárlószatyor. Ha elfárad az ember, rá is ülhet 

pihenni. Vannak – valamivel kevesebben –, akik 

elektromopeddel közlekednek, házon belól is. Egy ilyen 

jármű elég sok helyet foglal. És mintha egyre nagyobbak 

lennének: az elektromoped kezd státuszszimbólummá 

válni. 

 A vezetőség dugók kialakulásától tart, ezért 

megkérték a lakókat, hogy az épületben lehetőség 

szerint minél ritkábban használják a gurulós 

járókeretüket és az elektromopedeket. A kérés nem 

talált nyitott fülekre csoszogiéknál, sőt úgy tűnt, a 

többség kifejezetten rossz néven vette. Ám a pokol akkor 

szabadult el igazán, amikor Kuiper javasolta, hogy – 

akárcsak az amszterdami önkormányzat – a házban is 

fizetőparkolás bevezetésével oldják meg a parkolási 

problémákat. No, ez a Kuiper tényleg nincs eszénél! 

 Az otthont valamikor a hatvanas évek végén 

építették: a gyerekek akkoriban lettek először 



túlságosan elfoglaltak ahhoz, hogy magukhoz vegyék 

megunt apukáikat és anyukáikat. Persze az is lehet, 

hogy egész egyszerűen nem volt hozzá kedvük, amit 

nagyon is meg tudok érteni. Akárhogy is, negyven évvel 

ezelőtt gombamód nőttek ki a földből az idősotthonok. 

Milyen nagyszabású épületek voltak! Egy szoba 

huszonnégy négyzetméter, amelyben egy aprócska 

teakonyha és a vizesblokk is helyet kapott. 

Házaspároknak nyolc négyzetméterrel nagyobb lakrész 

jár: nekik külön hálószobájuk is van. A mi házunkat az 

elmúlt húsz évben tessék-lássék kétszer is renoválták, 

de a méretek ettől még nem nőttek. A guruló eszközök 

hadával soha nem számoltak a tervezők. A liftbe 

egyszerre csak két elektromoped vagy négy gurulós 

járókeret fér be. Mire ezek mind végeznek a ki- és 

beparkolással, az barátok közt is negyedóra. És persze 

hogy a kerekesek közben türelmetlenül áthajtanak a 

többiek lábán – ahogyan az is természetes, hogy a 

kocsijukkal lecövekelnek a liftajtó előtt, mit sem törődve 

a további ki- és beszállókkal. Az igazgatónő azt találta 

ki, hogy az egyik liftet ezentúl csak a személyzet 

használhatja. Ezáltal persze tovább nőttek a sorok a 

másik lift előtt. Előbb el kell indulnia otthonról, ha az 

ember időben oda akar érni valahová. A házban 

nemsokára nyugodtan be lehet vezetni a helyi 

közlekedési híreket. Korábban mindig lépcsőn mentem, 

de már nem bírom, úgyhogy jobb híján én is ott 

rostokolok a dugóban. 

 Ha valaha tűz üt ki a házban, a lakók 

hamvasztása egy csapásra megoldódik. Csak a 

személyzet jut majd ki az épületből. 

 

 

Január 23., szerda 
 

Futólag érdeklődtem az orvosomnál arról, vajon miként 

lehetne hozzájutni a tablettához, amely véget vet minden 

szenvedésnek. Úgy tett, mintha nem értené, miről 

beszélek: 

 – Ilyen gyógyszer sajnos nem létezik – felelte. 

 Nem mertem tovább kérdezősködni. 



 Amúgy a panaszaim listáját kimondottan 

impozánsnak találta: inkontinencia, lábfájás, szédülés, 

daganatok és ekcéma. Ám bármennyire lenyűgözték is a 

nyavalyáim, túl sok mindent nem tud kezdeni velük. A 

rend kedvéért felírt néhány tablettát, egy-két kenőcsöt. 

Viszont talált valami újat is: kiderült, hogy magas a 

vérnyomásom. Ilyenem még nem volt. Most már erre is 

kapok gyógyszert. 

 Meghalt De Gansné, a ház legidősebb lakója. Igaz, 

már évek óta olyan demens volt, mint egy aranyhal, és 

rá kellett kötözni a székére, különben lezuhant volna, 

mégis, hip-hip-hurrá, gyönyörű kort ért meg, 

kilencvennyolc évesen szenderült jobblétre! Már élt az 

első világháború idején. 

 Három hónappal ezelőtt meglátogatta az 

alpolgármester, és egy szép tortával lepte meg mint a 

városrész legidősebb lakóját. A kerületi lap fényképésze 

kedvéért odaültették De Gansnét az asztalhoz, ám ő 

egyszer csak – épp senki sem figyelt rá – arccal 

bezuhant a tejszínhabba. Pompás fotó lett! Sajnos az 

igazgatónő nem engedélyezte, hogy közöljék a lapban. Az 

alpolgármester, aki imád szerepelni az újságban, újabb 

tortát hozatott, ám De Gansné addigra elaludt, és 

sehogy sem lehetett felébreszteni. 

 Most pedig már soha többé nem ébreszti fel senki. 

Olyan marha nagy különbség nincs a halála előtti és 

utáni állapota között. 

Azt hiszem, nem megyek el a hamvasztására. 

Rosszul bírom az ilyesmit. 


