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Minden jog fenntartva!

Az a nap is úgy kezdődött, ahogy a többi.

Karl elindult dolgozni.

Már korábban is kezdett jó idő lenni, de ez volt az első olyan
nap, amire már azt lehetett mondani, hogy tényleg tavaszi lett az
időjárás.

Szépen sütött a nap, és a madarak bolondul daloltak még a
belvárosban is, ahol alig lehetett hallani őket az autók zajától.

Karl földalattival ment, ahogy mindig.

Amikor  belépett  a  metró  kocsiba  végigmérte  az  utasokat,
amúgy szokás  szerint.

Rögtön megakadt a szeme egy csinos szőke lányon, de az illem
kedvéért nem bámulta sokáig, hanem elhelyezkedett az ajtóban.

Sosem ült le.

Amióta látta a gyilkosságot, egy kissé paranoiás lett, de végül
sikerült beillesztenie a dolgot a többi közé.

Az ajtók bezárultak, és a szerelvény megindult. Csak egy olyan
fickó volt, akit nehéz lett volna kiütni, egy nagydarab kopasz, aki



egyszerű ruhában ült, és látszott a tekintetén, hogy komolyan veszi
az életet.

Első megálló.

Az ajtók kinyíltak.

Karl a látszat kedvéért időzött kicsit a felszállókon, de valójában
csak kihasználta az alkalmat, hogy megnézze magának jobban a
lányt.

Elegáns volt.

Az a fajta, aki titkárnőként dolgozik valami cégvezető mellett,
és soha nem áll szóba egy biztonsági őrrel.

Akárcsak a legtöbb nő, ő is rögtön kihasználta az alkalmat, hogy
nyáriasan öltözzön.

Fehér  rövid  ujjú  inget  viselt  fekete  csíkokkal,  és  sötét
miniszoknyát.  Magas  sarkú  cipő.  Formás  volt.

Karl bezzeg állandóan eljátszotta, hogy még napokig pulóvert
vett  fel,  amit  az  első  fél  óra  utazás  után  be  kellett  tömnie  a
hátizsákjába.  Az  átmeneti  kabátot  is  csak  két  hétre  rá  hagyta
otthon.

Bezárultak az ajtók, és a metró elindult.

Nagyon tetszett neki a lány, de hát ennyi.

Monoton zúgás.

Senki nem mozdul. Az emberek próbálnak nem nézni egymásra.

Karl belemerült egy plakát olvasásába.

Valami modern író könyvét reklámozták.

Szeretett olvasni, de ezt a könyvet biztos nem vette volna meg.



Második megálló.

Az ajtók kinyíltak.

Csak két ember szállt fel, de azok is másik kocsiba.

A percek óráknak tűntek.

Valaki  halkan  beszélni  próbált  útitársához.  Persze  ilyenkor
mindenki  hallhatja,  amit  mondasz.

Látott  egy  idős  bácsit,  aki  nagyon  elégedett  arccal  ült  ott.
Jókedvűnek tűnt. Talán mert egyedül ült a két férőhelyes részen.

Az ajtók bezárultak.

A szerelvény megindult.

Monoton zúgás.

Senki nem mozdul.

Az egyik fickó megnézi a telefonján az időt.

A metró eléri a sebességet, majd fékezni kezd.

Közeledik a harmadik megálló.

Óriási robbanás.

A  szerelvény  eleje  beleütközött  valamibe,  és  mindenki
előrelendült.

Karl  hiába  kapaszkodott,  a  csípőjével  mégis  nekiütközött  a
mellette lévő ülés fogódzójának. A fájdalom miatt eleresztette a
kapaszkodót, és ráesett a székre.

Ahogy felnézett, még látta amint az előttük lévő kocsit elborítja
a törmelék, aztán kialudt a világítás.

Nem volt biztos benne, de úgy látta, mintha nagyméretű beton



és fémdarabok hullottak volna le,  amelyek átszakították a tetőt
amott.

Az emberek sikoltoztak, jajveszékeltek odaát, aztán csend lett.
Lehet, hogy betemette őket a föld?

Már  csak  a  saját  kocsijából  hallotta  a  nyöszörgést,
nyögdécselést. Valószínűleg senki nem sérült meg komolyabban.

Bekapcsolt a vörös biztonsági világítás.

Csak néhányan voltak bent.

Ő, a szőke lány, a kopasz fickó, egy középkorú házaspár, meg a
kisöreg.

Nem volt komolyabb bajuk.

A házaspár férfi  tagja hisztérikusan magas hangon beszélt a
vészjelző mikrofonba. Görcsös pozícióban állt, és bal hüvelykujjával
lenyomva tartotta a gombot.

A kopasz rárivallt, mert szerinte feleslegesen kiabált, hiszen a
vezető valószínűleg már rég halott.


