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Minden jog fenntartva!

Köszönet mindenkinek, aki a segítségemre volt ennek a regénynek a megírásában.

Ha elolvastad és véleményed van, írj a gillman77@gmail.com címre.

Jó szórakozást.

 

Aznap a  szokásomnak megfelelően vonattal  voltam dolgozni.  Bár  van autóm,  és  szeretek is
vezetni, a reggeli és délutáni csúcsforgalom miatt rákényszerülök arra, hogy a tömegközlekedést
használjam  a  munkába  járáshoz.  Szerencsére  az  elővárosi  vasút  rendkívül  jó  menetrenddel
rendelkezett, és a csatlakozást sem szokta lekésni a buszokkal, így a lehető legrövidebb idő alatt el
tudtam jutni a lakásomtól a munkahelyemig. Ráadásul a cégnek olyan filozófiája volt, mely lehetővé
tette a dolgozók számára az utazási költségek elszámolását, ami miatt tulajdonképpen örömmel
használtam hétköznapokon ezeket a járatokat.

Akkor éppen hazafelé tartottam. Magamba mélyedve ültem az egyik kényelmes ülésen az ablak
mellett – ha lehetett, mindig ilyen helyet választottam magamnak – és bámultam a szerelvény mellett
elsuhanó tájat,  ismerősként  köszöntve a  különféle  építményeket,  melyeket  nap mint  nap látok.
Közben fejemből egyre inkább kitörlődtek az aznapi munkahelyi gondok, és helyüket átvették az
előttem álló délután és este teendői és várható eseményei. Ez utóbbi nem képezett túl hosszú listát.
Tulajdonképpen egyetlen ilyen esemény várt rám, mégpedig egyik barátomnak a látogatása, aki
mára  ígérte  magát.  Kevés  ismerősöm  volt,  és  még  kevesebb  olyan  ember,  akit  barátomnak
nevezhetnék, ám azokkal, akik bekerültek ebbe a szűk belső körbe, rendszeresen találkoztam. Ezen
találkozások alkalmával rendszerint megvitattuk a világ sorát, mindannyian a saját elveink szerint
kifejtve véleményünket.  Nem voltak hosszú találkozások ezek,  azonban ahhoz elég volt  minden
alkalom, hogy az ember ne érezze egyedül  magát a világban.  Időnként egy közös filmnézés is
belefért a programba, ám ez nagyon ritka volt.

A baráti látogatás után már nem sok érdekesség várt rám a nap hátralevő részében. Egy kis
kondicionáló  edzés  a  szobakerékpáron –  az  egész  napos  irodai  üldögélés  után igazi  felüdülést
jelentett ez a kis mozgás – majd az aktuális esti sorozat a tévében, aztán alvás. Kisebb eltérésekkel
szinte minden napom ezen események mentén telt el. Nem volt túlságosan mozgalmas élet, de jelen
pillanatban nem éreztem sem késztetést, sem pedig hajlandóságot arra, hogy változtassak rajta.

Miközben ezen morfondírozva üldögéltem az enyhén ringó bőrülésen, egyszer csak egy kellemes
női hang szólalt meg mellettem:

- Szabad ez a hely?

A hang irányába fordultam, és lassan végigmértem a kérdést feltevő személyt. A látvány kellemes



volt.  A  lány  magas  volt  –  nem  annyira  mint  én,  bár  így  ülőhelyzetből  felnézve  rá  ezt  csak
tippelhettem – és hosszú, barna haját mindenféle cicoma nélkül szabadon hagyva viselte. Alakja
arányos volt, és mint férfiszemmel megállapítottam, kimondottan jó. Akár úgy is fogalmazhatnék,
hogy pont olyan volt, mint ahogy már sokszor elképzeltem magamban leendő párom kinézetét. Ez
persze kellőképpen zavarba hozott, ám valahogy még sikerült kinyögnöm annyit, hogy:

- Persze, ülj csak le.

A lány egy mosollyal jutalmazta szavaimat, majd levetette magát az ülésre. Egy darabig némán
ültünk egymás mellett.  Közben néha lopva rápillantottam, és megállapítottam, hogy igen vonzó
teremtéssel  hozott  össze  a  sors.  Néha  összeakadt  a  tekintetünk,  és  ilyenkor  mindketten  apró
mosolyra húztuk a szánkat. Kis idő múlva a lány elhúzta kicsiny kézitáskája zipzárját, és egyik kezét
mélyen belesüllyesztette. Jó darabig turkált benne, valamit nagyon keresett. Aztán kis idő múlva
abbahagyta  a  keresgélést,  látszólag  eredménytelenül.  Ekkor  összeszedtem  a  bátorságomat,  és
megszólítottam:

- Nincs meg? – kérdeztem tőle.

- Micsoda? – kérdezett vissza kissé zavartan.

- Amit kerestél – magyarázkodtam, és az ölében tartott táskára mutattam – A táskádban.

- Ja, nincs. Biztos otthon hagytam.

- Amúgy Bob vagyok – mondtam barátságosan. – Szia.

- Nicole – felelte a lány, kicsiny mosollyal a szája sarkában. Ezután felém nyújtotta a kezét.
Gyengéden megfogtam egy pillanatra, és én is mosolyra húztam a számat.

-  Örülök,  hogy  megismerhettelek  –  mondtam.  Közben  kerestem  a  fejemben  egy  általános
beszélgetésindító formulát. – Hogy vagy?

- Kösz, remekül.

- Szintén hazafelé tartasz?

- Nem, én a városban lakom. Most csak úgy utazgatok.

- Értem. És van valami konkrét úti célod?

- Nem, nincs – felelte kis töprengést mímelve, én pedig éreztem, hogy ez a szál kezd kifulladni.
Lázasan kutattam újabb téma után. Általában bajban voltam, amikor kötetlen beszélgetésekre került
sor,  így  volt  ez  most  is.  A  lány  azonban  megszabadított  a  szenvedéstől,  amikor  hirtelen  újra
megszólalt.

-  Van családod? – kérdezte érdeklődő tekintettel.  –  Mármint saját családod, nem a szülőkre
gondoltam.

- Nincs – feleltem szűkszavúan.

- És barátnőd?

- Az sincs – mondtam tömören. Nem kedveltem az ilyenfajta kérdéseket. Úgy általában utáltam a
személyeskedő kérdéseket. Talán ez is az oka annak, hogy még mindig egyedül vagyok.



- Korábban volt? – Nicole azonban látszólag nem akart elszakadni a témától.

- Egy-kettő – feleltem, bár magam sem értettem, hogy miért. Végülis egy vadidegennel ülök itt, és
osztom meg magánéletem morzsáit. – Futó kapcsolatok inkább.

- Rajtad múlt, vagy rajta, hogy nem lett komolyabb? – a kérdések özöne megállíthatatlannak
tetszett.

- Rajtam. Akkoriban én nem akartam belebonyolódni ilyesmibe, most pedig időm nincs arra, hogy
komolyabb  ismeretségeket  kössek  –  magyaráztam  neki,  és  kicsit  én  is  elgondolkoztam  saját
válaszomon. Valóban ez lenne az oka?

- És nem hiányzik egy kapcsolat?

- Nézd, inkább hagyjuk ezt a témát – mondtam, talán egy csöppet ingerültebben a kelleténél.

- De hát miért? – kérdezte ártatlan tekintettel.

- Hogy miért? – kérdeztem vissza. – Tulajdonképpen még nem is ismerjük egymást. Miért kellene
pont neked kiöntenem a lelkemet?

- Talán azért, mert én meghallgatnálak – felelte Nicole, majd szúrósan hozzátette – Ahogy látom,
rád is férne.

- Oké, bocsánat a kirohanásomért – mondtam megbánó hangnemben. – De akkor is ejthetnénk ezt
a témát.

- Rendben, ahogy akarod. De akkor miről beszélgessünk?

- Nem is tudom – feleltem tétován. – Mondjuk rólad.

- Mert gondolod, én szívesebben beszélek magamról? – kérdezte hamiskás mosollyal.

- Úgy gondolom, te nyitottabb vagy az ilyen jellegű beszélgetésekre – foglaltam össze az egyetlen
dolgot, amit az utóbbi pár percben megtudtam róla.

- Mire alapozod ezt? – szegezte nekem a kérdést.

- Nem is tudom – feleltem őszintén. – A lányok talán könnyedebben beszélgetnek az ilyesmiről.

- Súlyos tévedésben vagy – világosított fel.

- Meglehet – ismertem el, mivel valóban nem voltam a női lelkek nagy ismerője.

Ezután még beszélgettünk néhány dologról, majd egyszercsak abbahagyta a beszédet, elnyomott
egy ásítást, majd a fejét a vállamra hajtva elaludt. Ezen kellőképpen megdöbbentem. Nem voltam
hozzászokva az ilyen bizalmas jellegű cselekedetekhez. Különösen nem egy számomra szinte teljesen
idegen embertől. Mindenesetre nem tettem semmit ellene, hanem próbáltam mozdulatlan maradni,
nehogy megzavarjam. Közben pedig azon kezdtem töprengeni, milyen furcsa is az élet. Az ember
éveken  keresztül  keresheti  más  emberek  ismeretségét,  megtesz  számtalan  olyan  dolgot,  amit
normális esetben őrültségnek tartana, és mindezt mindenféle komolyabb eredmény nélkül. Aztán egy
nap – anélkül, hogy tudatosan készülne rá – összefut valakivel, és úgy beszélget vele, mintha jó ideje
ismerné már. És, ami talán még fontosabb, nem kell megjátszania magát ahhoz, hogy az a másik is
érdeklődést mutasson irányába.



Később  valószínűleg  én  is  elszunyókálhattam  néhány  percre,  mert  amikor  legközelebb
körülnéztem, a lány már sehol nem volt. Magamban kicsit átkozódtam, hogy elszalasztottam ezt a
lehetőséget egy komolyabb ismerkedésre. A lány szép volt, és rövid beszélgetésünk alapján értelmes
is. Talán kisülhetett volna valami a dologból. Talán.

 

Ezek az emlékek futottak át az agyamon abban a pillanatban, amikor megláttam őt az út melletti
járdán. Bár már félhomály volt,  felismertem az alakját,  és az arcát,  ami mélyen beleivódott  az
agyamba eddigi egyetlen találkozásunk alkalmával. Egy szálloda előtt állt éppen, és mozdulataiból
ítélve taxit szeretett volna fogni. Egy pillanatig haboztam csak, majd megtekertem a kormányt, és
lendületesen a járda mellé húzódtam.

Akkoriban egy Type-R Civic-kel koptattam az aszfaltot. Nem voltam egy szigorú értelemben vett
autóbuzi, de azért a szép és jó autókat szerettem. Éppen ezért régi álmom teljesült akkor, amikor
néhány hónappal ezelőtt sikerült megvennem ezt a gyöngyszemet. Előző tulajdonosa néhány hónap
alatt ráunt a kocsira, én pedig örömmel csaptam le rá, amikor a hirdetést megláttam. Az autó kiváló
állapotban volt, kilométerből se volt benne sok, így jó választásnak bizonyult. Ráadásul az árából is
sikerült lealkudnom valamennyit, de ez egy másik történet.

Felszerelését  tekintve  semmi  extra  nem  volt  rajta.  Kizárólag  a  gyári  alufelni  és  a
csomagtartófedélen diszkréten megbúvó légterelőszárny emelt valamennyit a külső megjelenésén.
Ennél többet a jócskán kimerített pénztárcám nem engedett meg akkor, azóta pedig nem is éreztem
késztetést ilyesmire. Egyébként se lett volna értelme, mivel a Civic így is elég dögösen nézett ki és a
menetteljesítményével sem volt semmi bajom.

Mikor megállt az autó, leengedtem az ablakot és kiszóltam:

- Szia. Elvihetlek?

A lány először tudomást sem akart venni rólam, de aztán a kíváncsisága győzött, és benézett az
ablakon. Hogy jobban láthasson, kicsit közelebb hajoltam hozzá. Először nem ismert meg, kicsit
összeráncolta a homlokát, majd ahogy emlékei közt felbukkantam, mosolyra húzódott a szája.

-  Bob!  Micsoda  meglepetés  –  mondta  aztán,  és  úgy  éreztem,  az  öröm  a  hangjában  nem
mesterkéltség.

- De még mekkora – feleltem kedélyesen. – Elvihetlek valahová?

- Igen – mondta, majd megelőzve engem, kinyitotta a felőle lévő ajtót, és beszállt a kocsiba.

Visszaálltam a nem túl erős forgalomba, és egyre gyorsulva felvettem a lakott területhez tartozó
tempómat. Közben egy pillanatra a tükörbe néztem – megszokásból. Aztán egy kicsit tovább időztem
a hátam mögötti utca látványánál. A szálloda előtt némi kavarodás támadt ugyanis. Két fickó és egy
nő rohant ki a bejáraton, és a nyakukat tekergetve igyekeztek megtalálni valakit. Végül bosszúsan
abbahagyták a nézelődést, és visszatértek az épületbe.

Nem tudtam kihagyni a lehetőséget, így szóvá tettem a dolgot.

- Valakik nagyon szerettek volna beszélni veled – jegyeztem meg, és egy röpke pillantást vetettem
rá.

- Miből gondolod? – kérdezett vissza, majd elkapta a pillantásomat, amint a tükröt figyelem.



- Csak úgy – feleltem. A lány ártatlannak tetsző hangja miatt kétségem támadt az imént még
egyértelműnek látszó jelenetsor kapcsán. Túl sok krimit nézek – korholtam fejben magam.

- Nem hinném, hogy bárki is kíváncsi lenne rám – mondta egykedvűen, amiből nem derült ki,
hogy a mostani helyzetre érti, vagy pedig általánosságban. Én az előbbit valószínűsítettem, mivel
nehezen tudtam elképzelni, hogy egy olyan csinos lány, mint ő, közönyt váltana ki a környezetében.
Mindenesetre nem firtattam tovább a dolgot, és próbáltam elhessegetni magam elől azt a képet is,
hogy az a három alak nem véletlenül abban a pillanatban került elő, amikor elindultunk.

- Egyébként hova megyünk most? – kérdeztem kis idő múlva, az első piros lámpánál, ahol meg
kellett állnunk. Tudni szerettem volna, hogy fejben megtervezhessem az útvonalat.

- Te hova indultál? – kérdezett vissza Nicole, barna szemeivel engem nézve.

- Tulajdonképpen sehova – feleltem, ami igaz volt. Időnként csak az érzés kedvéért is elmentem
kocsikázni.  Cél  nélkül  menni  valamerre,  amiről  csak  akkor  derül  ki,  hogy  hol  van,  amikor
megérkeztél. Kevés ehhez fogható dolog van az életben. A mostani is egy ilyen alkalom volt. – Csak
cirkálok itt a városban, és élvezem a vezetést. Persze üvöltő zene és izompóló nélkül.

- Az nem is igazán hiányzik – jegyezte meg Nicole.

- Szóval, hova vigyelek? – ismételtem meg a kérdést.

- Rád bízom az úti cél kiválasztását – mondta legnagyobb meglepetésemre.

- Ahogy akarod – feleltem, majd elindultam, mivel időközben zöldre váltott a lámpa.

Jó darabig szótlanul ültünk egymás mellett a kocsiban. A motor csendesen, éppen a hallásküszöb
alsó határán duruzsolt. Sosem hajtottam az autókat, amiket vezettem, inkább finom, lágy vezetési
stílust tettem magamévá az évek folyamán. Nem mondom, hogy időnként nem bújt ki belőlem a
kisördög, aki rávett egy kis száguldásra és a többi autós porba tiprására. Azonban igyekeztem minél
kevesebbszer teret engedni neki. Úgy tartottam, nem attól lesz valaki vagány, sem pedig sportos, ha
széthajtja a kocsiját.  Ezenkívül  a kocsira is  vigyázni  akartam, szerettem volna,  ha jó sok ideig
állhatna a szolgálatomban anélkül, hogy komolyabb baja lenne.

Kereszteződéseken  haladtunk  át,  helyenként  megálltunk,  annak  megfelelően,  ahogy  a
forgalomirányító  lámpák  utasítottak  minket.  A  forgalom  gyér  volt,  hétvégének  megfelelően.
Hamarosan elhagytuk a toronyházakat, és kisebb, laposabb épületek között suhantunk. Ez már a
külvárosi rész volt, ahol a házak mellett egyre több udvar, vagy kerítéssel elzárt játszótér, park
határolta az út két oldalát. Úgy véltem, a beszélgetésben beállt szünet kezd túl hosszúra nyúlni,
ezért  elhatároztam,  hogy megtöröm valamivel.  A  téma kézenfekvőnek tűnt,  legalábbis  abban a
pillanatban.

-  Tudod… – kezdtem, ám ő is pont abban a pillanatban akart mondani valamit,  így egymás
szavába vágtunk. Egy pillanatra mindketten zavartan elhallgattunk. Közben a félhomályban még
láttam, hogy mosolyog.

- Kezdd te – mondtam, miután ismét komolyságot erőltettem magamra.

- Nem, nem – tiltakozott. – Mondd csak te.

- Hölgyeké az elsőbbség – hárítottam el a lehetőséget egy közhellyel.



- Ez egy nagyon hülye mondás – állapította meg némi bosszankodással a hangjában.

- Lehet – értettem egyet vele. – De nagyon népszerű. – És kapóra jön ilyen helyzetekben, tettem
még hozzá magamban. Időközben arra az elhatározásra jutottam, hogy a téma, amelyet fel akartam
hozni, még nem biztos, hogy időszerű.

- Sajnos az – ismerte be.

- Szóval mit is akartál mondani? – kérdeztem, meggátolva abban, hogy kibújjon a válasz alól.

-  Csak az jutott eszembe, hogy elég fura fickó vagy te – felelte, miután belátta, hogy nincs
választása.

- Miért? – kérdeztem.

- Mert csak úgy felveszel ismeretlen embereket.

- Ilyen szempontból nézve nagyon hasonlítasz rám – vágtam rá azonnal. – Vagy talán egy kicsivel
rosszabb is vagy nálam.

- Valóban?

- Csak úgy beülsz egy ismeretlen kocsijába – ismételtem meg az ő szavait kissé kifordítva. – Akár
egy sorozatgyilkos is lehetnék. Vagy szatír.

- Na persze – mondta nevetve. – Nem vagy kimondottan olyan alkat.

- Egy szatír sem kimondottan olyan alkat – érveltem. – Ezért tudnak a gyanútlan áldozat közelébe
férkőzni. Ha már messziről felismernéd őket, nem lenne munkájuk.

- Ez igaz – mondta Nicole, miután megfontolta válaszomat. – Szóval akkor szatír vagy, aki éppen a
kegyeimbe próbál férkőzni?

-  Természetesen nem –  feleltem mosolyogva.  –  Biztosíthatlak,  hogy  semmilyen veszély  nem
fenyeget ebben az autóban.

- Akkor jó. Nem szeretek aggódni.

A beszélgetés fonala ismét elakadt köztünk. Időnként oldalra néztem, és figyeltem, ahogy az utcai
lámpák sárgás fénye időről időre megvilágítja az arcát. Az utcákon sétáló gyalogosokat figyelte.
Időnként elejtett egy-egy megjegyzést, de csak azért, hogy felhívja a figyelmemet néhány különös
szerzetre.

Aztán kiértünk a városból. Közvetlenül a város mellett dombok húzódtak. Köztük nem egy elég
magas  volt,  már-már  hegynek  is  beillett.  Az  országút,  amelyen  haladtunk  ezeknek  az  oldalán
kanyargott felfelé.  Alacsony sebességi fokozatban, lassan haladtunk előre.  Egyikünk sem sietett
sehova, inkább a nyugalom, a hétköznapokból való kiszakadás igénye vezérelt mindkettőnket.

Útjelző táblák suhantak el mellettünk, hirtelen előbukkanva a sötétből, majd egyre fényesedve a
lámpa fényében, végül eltűntek mögöttünk. Sebességkorlátozásra,  veszélyes kanyarra és előzési
tilalomra figyelmeztettek egymást váltogatva. Piros, fehér és fekete színek alkottak rajtuk különféle
mintákat, mígnem a sötétből egy kék színű tábla bukkant elő, nagy P betűvel a közepén. Ugyanabban
a pillanatban a fejemben felvillant egy emlék erről a parkolóról. Hirtelen ugrott be, én pedig szinte
gondolkodás  nélkül  a  fékpedálra  léptem,  és  bekanyarodtam  a  parkolóba.  Lassan  a  térség



legtávolabbi végébe gurultam a kocsival, majd megálltam közvetlenül a parkolót szegélyező alacsony
padka előtt.

- Miért álltunk meg? – kérdezte Nicole.

- Mindjárt meglátod – feleltem titokzatosan.

- Becsukjam a szemem? – kérdezte pajkosan.

- Nem szükséges – mondtam. – Sőt, inkább nyisd ki jó nagyra.

Ezzel kiszálltam az autóból. Nicole egy pillanatig értetlenül nézett utánam, majd ő is kinyitotta az
ajtaját, és kiszállt. A kocsi orra elé invitáltam, majd hagytam, hogy saját maga fedezze fel azt, amiért
idejöttünk. Ez a következő pillanatban be is következett.

- Milyen gyönyörű a kilátás – mondta, és egyben vetett rám egy elismerő pillantást. Olyan fajtát,
amitől a kisebb jégkockák biztosan megolvadtak volna.

-  Valóban  az  –  értettem  egyet  vele.  Az  alant  elterülő  város  éjszakai  fényei  egyedülállóan
varázslatos tájjá változtatták a nappal olyan komor környéket. Az épületek ablakait jelző milliónyi
apró  fényforrás  mint  megannyi  csillogó  gyémánt  alkotott  véletlenszerű,  ám  kis  fantáziával
sokmindent  megjeleníteni  képes  alakzatot.  Közöttük  pedig  kirajzolódtak  az  utak  vastag,  fényes
erekként,  ahogy  a  járművek  bekapcsolt  lámpáikkal  haladtak  rajtuk.  Mindez  egy  lüktető,  élő
szervezethez tették hasonlatossá a várost, amely most cseppet sem emlékeztetett arra a szürke
betonrengetegre, amit egyébként látni. Ráadásul telihold is volt, ami tovább fokozta a már egyébként
is csak nehezen leírható látványt, igazán festőivé téve azt.

- Korábban még sosem jártam itt – mondta álmodozó hangon. – Nem is tudtam, hogy ennek a
városnak ilyen arca is van. Pedig itt élek már elég régóta.

-  Én  is  csak  nemrég  fedeztem  fel  –  vallottam  be.  –  Viszont  mély  nyomot  hagyott  az
emlékezetemben.

- Akkor tehát nem véletlenül kerültünk éppen ide.

- Határozott célom volt ezzel – mondtam, majd hirtelen elhallgattam, mivel úgy éreztem, ez nem a
megfelelő gondolatsor arra, hogy kifejtsem valós mondanivalómat. Nicole azonban belekapaszkodott
ebbe a mondatba.

- Mi volt az?

-  Szerettem volna egy kis  örömöt okozni  neked –  jelentettem ki,  majd rövid hallgatás után
hozzátettem – És magamnak is.

- Azt hiszem, ez sikerült.

Pár másodperc csend következett, amit arra használtam fel, hogy összeszedjem gondolataimat. A
kocsiban még korainak találtam, most azonban úgy véltem, eljött a megfelelő pillanat ahhoz, hogy az
érzéseimről beszéljek egy kicsit.

- Tudod, nem hittem volna, hogy még egyszer az életben összefutunk – kezdtem azzal a mondattal,
amelyet még akkor kitaláltam, amikor megláttam a szálloda előtt.

- Ez a sors keze – mondta Nicole, és nevetett egyet.



- Talán inkább a szerencse.

- Attól függ, melyikben hiszel – felelte bölcselkedve, majd elkomolyodva hozzátette – Egyébként
melyikben?

- Ezen még nem gondolkodtam el komolyabban – mondtam kis fontolgatás után. – Egyébként
teljesen mindegy, a lényeg az, hogy megtörtént.

-  Szeretted  volna?  –  kérdezte,  és  tekintetét  az  enyémbe  mélyesztette.  Nem  álltunk  távol
egymástól, és a telihold fényénél tisztán láttam az arcvonásait. Az iménti pajkos kislány vonásait
egyik pillanatról a másikra felváltotta valami más, amit hirtelen nem tudtam meghatározni.

- Igen, határozottan – mondtam őszintén, majd úgy éreztem, folytatnom kell – Szóval, én úgy
gondolom, hogy …

- Csss – intett csendre Nicole, aki úgy látszik kitalálta, mire akarok kilyukadni. – Erről majd
később beszéljünk, jó? Most inkább csak élvezzük a kilátást.


