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I. 

Vonatra szállok 

Ahogy két súlyos hátizsákommal és jóféle háztáji 

koszttal megtömött vászonszatyrommal felkászá-

lódtam a vonatra a Keletiben, átvillant az agya-

mon: még visszafordulhatok. Meg hogy: én nem 

vagyok normális. Régi ismerősökként köszöntöt-

tem ezeket az óva intő, szigorúan regulázó, a tö-

megbe olvadásra sarkalló hangokat. Az elmúlt 

hetekben keményen álltam a sarat velük szem-

ben. Nehogy már az utolsó pillanatban adjam be a 

derekam! Nem volt könnyű, hiszen a belső hangok 

most több szólamban zendítettek rá, míg végleg 

elbizonytalanodtam. Valóban képes vagyok mál-

hás szamárként végigvonulni Európán, hogy meg-

takarított pénzem az utolsó fillérig egy kétes ki-

menetelű, bizonytalanságba vezető kalandra költ-

sem? Van olyan épelméjű, aki vonattal utazna 

Budapestről Barcelonába, majd fel a Pireneusok 

hegyláncai közé, hogy egy tíznapos csoportfoglal-

kozás tetőpontjaként három napot és három éj-

szakát egymagában a vadonban töltsön, élelem és 
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rendes fedezék nélkül? S ezért még pénzt is ad, 

nem is keveset? 

Megkerestem a helyemet a hálókocsiban, és ki-

pillantottam az ablakon. Mennyi rendes ember – 

gondoltam. Mennek szépen A-ból B-be, vannak 

feladataik, kötelezettségeik. Felszállnak a vonatra, 

és tudják, merre tartanak. Nem pattognak, mint a 

gumilabda, és nem pörögnek, mint a ringlispíl, 

hogy vajon mi is az élet értelme. Nekem is ezt 

kéne tennem. Szépen visszapucolnom a könyv-

tárba és megülnöm fenekemen. 

Elhatározásomban megerősödve visszalódítot-

tam hátamra málhámat, a kis hátizsákot előre, 

vászonszatyromat a vállamra kanyarítottam, és 

morózus, de eltökélt teknőcként araszoltam visz-

sza az ajtó felé. Már majdnem elértem a szűk fo-

lyosó végét, mikor egy hatalmas bőröndöt maga 

után vonszoló szőke szépséggel találtam szemben 

magam. 

Mit bénázik itt ez a Barbie-baba, mikor én le 

akarok szállni?! – morogtam magamban. – Most 

meg matat a kibaszott ridiküljében! Még a végén 

fennmaradok ezen a nyomorult vonaton! 

Kezdtem ingerültté válni. 

– Entschuldigung, weißt du wo ich Platz 63 

finde?* – kérdezte. 

Az enyém a 62-es volt, szabad kezemmel muto-

gattam a hátam mögé. Szöszi megajándékozott 

egy ragyogó, hosszú évek keserves fogszabályozá-

sát dicsérő mosollyal, azonban csak nem sikerült 

                                                             
* Elnézést, tudod merre találom a 63-as helyet? 
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elmanővereznünk egymás mellett. Vissza kellett 

tolatnia egészen a vagon elejéig, én meg magam-

ban fortyogva, arcomra kényszeredett vigyort 

erőltetve totyogtam utána. Pokolba a vonatjeggyel 

meg a befizetett előleggel! Nyomás szöszi, mit 

bénázol?! Engem ugyan nem visz ez a vonat seho-

vá! – szinte üvöltöttem belül, gyanítottam, hogy ez 

már biztos kihallatszik. 

– Thanks* – motyogtam végre szabad utat kap-

va. 

Kintről éles sípszó hallatszott, az ajtó az orrom 

előtt csukódott be. A vonat mozgásba lendült. 

Kelenföld – Hegyeshalom 

Akkor még nem sejtettem, hogy a szőke szép-

séget – kit abban a pillanatban egy kanál vízben 

meg tudtam volna fojtani – később imáimba fogla-

lom. Minden magammal szemben érzett dühöt, 

tehetetlen indulatot, keresetlen jelzőt őrá vetítet-

tem, mint egy filmvászonra. Micsoda idióta mó-

don ül ott, bambán pötyörészve az okostelefon-

ján! Halandó embernek nem is lehet ilyen tökéle-

tes arcbőre, biztos minden reggel magára ken egy 

kiló alapozót. Az apuci által vásárolt márkás tás-

kában minden bizonnyal méregdrága kozmeti-

kumok meg Apple kütyük lapulnak, a bőröndje 

tele divatos ruhákkal. Mi a fenének utazik egyálta-

lán vonaton, ha limuzinnal is mehetne Svájcba? 

                                                             
*  Köszi. 


