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Száguldás
-Hogy lehet belső sávban kilencvennel haladni? Válts már sávot! Ez nem lehet igaz…

 

De sajnos az. Nem lehet haladni, mert egy ilyen tetű alak meg kívánja előzni az egész sort, még
ha a külső sávban mindenki százhússzal nevetve halad el mellette…

Nyolcvan. Lassít. Minek az ilyennek jogosítvány? Na végre. Lehúzódik. Csak nem értem, mért
kellett tíz kilométeren keresztül a gyorsabban haladók idegeit ezzel sokkolni. Valaki talán sietne… de
hova?

Túl ideges vagyok ahhoz, hogy tolerálni tudjak bármit is. Elegem van. Csak vezetni, száguldani.
Gyorsulni akarok, de nem tudom, hova megyek. Induljunk el hazafelé, csak ne térj rá az M30-as útra.
Egyenesen tovább Debrecen felé, aztán kialakul, mikor fordulsz vissza. Talán ez majd megnyugtat.

Kilencven. Nem gyorsul olyan ütemben a kocsi, mint amennyire én szeretném.

Futni, menni, menekülni… el innen, messze, messze, el az érzések és az emlékek elől, távol a
hazugságoktól és képmutatásoktól. Oda, ahol béke van. Ahol… nem is tudom… csend van… tele van
zajjal a fejem, a fülem, a zsigereim, minden apró kis sejtem, és szabadulni akarok ettől a zajtól. Ordít
a fájdalom, és egy dolgot ismételget: menj, menj csak, fuss, rohanj, előlem úgysem szökhetsz meg,
veled maradok. Az egyetlen dolog, amiről elmondhatom, hogy hűséges hozzám…

Hív, arra kényszerít, hogy meneküljek, teljesen értelmetlenül, mert ettől a zajtól, érzem, soha
nem szabadulok. A csalódás keserű hangja ez… és a lemondásé…

Száz.  Kezdek  olyan  sebességgel  haladni,  amire  szükségem  van.  De  még  így  is  le  kell
húzódnom, mert kőgazdag tapló-úrfi fekete sportkocsival úgy érzi, övé az út. Egy ilyen járművel azt
hiszem, én is ilyen sebességgel haladnék.

Fáj a fejem. Tele van zajjal. Egy kis csendet szeretnék csak. Ez nem túl nagy kérés, úgy
gondolom. Futni akarok, menekülni ez elől. Mindenhova elkísér, és nincs szabadulás: ha egyszer
beléptél ebbe az ördögi körbe, nincs kiszállás…

Száztíz. Miskolc százhatvan kilométer. Az kevés.

Nem lenne szabad… vissza kellene fordulnom, visszavenni a tempóból, a rohanó életmódból,
a pörgésből. Csúnyán berúgni, és holnaptól új életet kezdeni… de nem bírom levenni a lábam a
gázpedálról… vissza  kellene  mennem… érzem,  hogy  nagyon  meg  fogom még  bánni  ezt  a  kis
autókázást…

Eddig is erős balsejtelmem volt, de most ez csak erősödik… sok volt ez a mai nap. Nem lenne
szabad  mindenen  ennyire  felhúzni  magam…  nincs  értelme.  De  egyszerűen  nem  tudok  másra
gondolni, mint arra, hogy megint engem vertek át, megint azt hazudták, hogy minden másként lesz…
meg is érdemlem, ha mindezek után tényleg elhittem…

Mindig arra kért:  higgy nekem. Én pedig tudtam, hogy nem szabad hinnem neki,  mégis
hittem… mégis  elhittem,  hogy  minden  úgy  lesz,  ahogy  mondta… ahogy  ő  mondta.  De  mindig
csalódnom kellett… és mindig megkaptam a szemrehányást, hogy nem hiszek neki. Egy komplett
idióta vagyok. Hogy tudtam elhinni, hogy megváltozik? Azért, mert megígérte, te pedig voltál olyan



ostoba, megint, hogy elhidd. Meg is érdemled.

Százhúsz.  Viharfelhők  gyűlnek.  Az  ég  egyre  sötétebb.  Acélszürke  felhők  közelednek.
Gyönyörű színük van. Vihar előtti csend…

Felejteni, felejteni… muszáj… nem hagyhatod, hogy kikészülj…

Késő. Hagytam… és most sodródok az árral… meglátjuk, hol dob ki magából…

Alig várom, hogy elkezdjen esni. Az eső mindig megnyugtat, főleg ha haragos sebességgel,
dühödten hullnak a jéghideg, mégis égető cseppek. Egy pusztító erejű zápor… elmos mindent…
véget vet sok mindennek… de utána, a vízből, a letisztított alapon akár még virág is nőhet…

Milyen virág? Az én lelkemből legfeljebb száraz kóró és gyom… felesleges dudva, amit ki kell
irtani…

Százharminc. A sebességkorlát határánál tartok… de tovább gyorsulok…

El kéne tűnnöm… örökre…

Egy csendes, békés új világba… ahol nem kell ennyit csalódni.

Túlságosan a szívemre veszek mindent. Nem kellene ennyit emésztenem magam ilyeneken.
De nem bírok nem gondolkodni. Nincs kedvem ezt tovább folytatni. Nincs kedvem létezni…

Másoknak annyira könnyű… lerázzák magukról ezt az érzést. De én nem bírom. Túl sokat
töprengek olyanokon, amiken nem kellene…

Száznegyven. De hiába a sebesség, az illúzió, hogy elmenekülhetek önmagam elől,  egyre
idegesebb vagyok…

Miért?

Vihar lesz, ez már látszik. Nem baj. Szeretek esőben vezetni. Jót tesz az idegeknek… pusztító
vihar…

 

-Ez nem lehet igaz! Hogy lehet ilyen szerencsétlen rohadék valaki?

 

Megint le kellett húzódnom, mert megint van valaki, aki nagyon nem ér rá. Bár én is sietek…
csak nem tudom, hova…

Gyűlölök élni; mért akarok mindenkinek megfelelni? Mért nem tudom leszarni az egészet?!?
Mért nem vagyok én is egy érzéketlen, jellemtelen birka, mint a többiek?

Százötven. Nagyon erős az oldalszél, csak úgy dobálja a kocsit. Erősen kell kapaszkodni a
kormányba, hogy tartani lehessen az irányt… vihar lesz… hatalmas vihar… nem kellene ennyire
sietni…

Mindenki lassul… elkezdtek hullani az első esőcseppek… hatalmas szél van… nagyon kevesen
ragaszkodnak a korábbi sebességhez… nagyon rossz előérzetem van…



Nagyon  fáj  a  fejem.  Túl  sokat  gondolkodom  feleslegesen…  nagyon  fáj…  fáj  az  élet…
túlságosan a szívemre veszek mindent…

Sírni kellene, de nem bírok… megnyugtatna… de nem tudok… inkább száguldok… menekülni
minden elől…

Százhatvan. Zuhog az eső.

Önmagamat is meglepem. Nem lassulok, sőt… tovább nyomom a gázpedált… és nem vagyok
nyugodt…

Valamilyen szinten azért megnyugtat, hogy más is siet. A visszapillantó-tükörből látom, hogy
egy kamionos szintén előzgeti  a kocsikat… legalább ez egy kicsit  megnyugtat… és előttem egy
személyautó… ő is rohan… és nő köztünk a távolság… tehát annyira nem vezetek gyorsan…

Egyre erősebben esik. De annyira nem csúszik az út… azt hiszem… vagy csak annyira el van
már borulva az agyam, hogy ennyire nem érzékelem a külvilágot…

Százhetven. Menekülök a semmi elől.

Kihasználtak, tedd túl magad rajta. Mással is megesik. Ha ők túlélik, te is képes leszel rá.

Száznyolcvan.  Még  jobban  esik.  Dörög  az  ég,  villámlik.  Nagyon  erős  szél  van.  Sokan
behajtanak a benzinkútra. Hatalmas vihar. De én nem állok meg. Nem bírok. Rohannom kell, vagy
megőrülök…

Kanyar. Itt sem lassulok.

Meglepő. A kamionos utolért. És le kell húzódnom, hogy elengedjem…

Tombol a vihar. Világvégét jelző vihar. Pusztulást hozó…

Elegem van mindenből… száguldás… kezd elborulni az agyam…

Uram Isten…

 

•

 

„Tegnap délután egy kamion beleszaladt egy személyautóba az M3-as főútvonalon Gyöngyös
térségében. A személyautó vezetője a helyszínen életét vesztette. A baleset a kamion vezetőjének
mulasztása miatt következett be.”

 



Találkozás
Kilép a ház ajtaján. Bezárja maga mögött, majd a kulcsot a postaládába dobja. –Nem

lesz már rá szükség- gondolja. Még egyszer megnézi a házat, ahol élt, vesz egy mély levegőt,
majd elindul –a saját útján.

Nem gondol semmire. Csak megy némán, amíg ki nem ér a folyópartra. Telihold van.
Csillagokat nem lát az égen. Leül a kis mólóra, és megindulnak az emlékei. Gondolatai közt
kutatva rátalál egy ismeretlen-ismerősre. Valakire, aki elment a nagy hegyekbe, egy másik
országba, de nem jött vissza. Magában arra gondolt, hogy ez a valaki rálelt egy kedves kis
tó-mélyi helyre, ahol mindig meleg van, és ahol a víz alatti lények között megtalált mindent,
amit a nagy hegyek között keresett. Eszével tudja, hogy ez lehetetlen, de folyton háborgó
lelkét ezzel csitítgatja, ha ismeretlen ismerősére gondol.


