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KUKORELLY END RE

Vasíz
Vo na to zás Szek szárd ról Pest re,

on nan To kaj ba, on nan vis  sza Pest re

Föl lé pek a há rom ko csi ból ál ló vi ci ná lis ra a szek szár di ál lo má son. És vis  sza zöt  tye nek negy-
ven évet. Több év ti ze des szag le ra kó dás, szí nek, dizájn, nem har mincéves, in kább ak kor 45, 
olyan hat va nas évek ele ji. Ir tó za tos zaj jal in dul, full be fû te nek, az ab la kot nem le het le húz ni. 
Jön a ka la uz, ke dé lye sen slam pos, mi lyen ké pet vág na, ha át ten nék az IC-re? Meg ál lunk Gör-
be fá nál, min den gör be fá nál, de hát azér’ vi ci ná lis. Áll a bak ter, tisz tá ra Szi go rú an el len õr zött 
vo na tok, ki csit a sza bály sze rû höz ké pest túl ki van gom bol koz va a jó em ber, ha nyag tár csa-
tar tás, bal ke zé vel in te get a moz dony ve ze tõ nek, szó ra koz ta tó. In du lás kor vi szont egyet len 
pil la nat ra tö ké le tes sza bály sze rû ség fo rog fenn, job bal a leg ha tá ro zot tab ban le fe lé ránt ja a 
tár csá ját. Szép moz du lat. Ked venc fil mem Buster Keaton Ge ne rá li sa. A vonat(ozás) meg fe le-
lõ adag ban szó ra koz tat. Max. más fél óra. Be zör günk Sár bo gárd ra, IC-csat la ko zás, a ko csi ban 
csönd van, nincs vasíz, épp jön a ka la uz, egy má sik.

Szép las san ki vi lá go so dik. Szin te so sincs így, mert át al szom. Haj nal ban, öt fe lé föl éb re-
dek, ki bo tor ká lok a sö tét ben, nem gyúj tok vil lanyt, hogy gyor sab ban vis  sza alud jak, gyor san 
vis  sza al szom, az tán meg, 7 után már nagy já ból vi lá gos van. Hét kor in dul a vo nat a Ke le ti bõl, 
ilyen kor egyet ne csi nálj, ne nézz ki az ab la kon. Bírd ki, bá muld in kább a szem közt ülõ, mu lat-
sá go san csú nya em ber párt, ol vass és aludj, bár mi jobb, ugyan is a vo nat sze mét hal mok kö zött 
ka nya rog. Sze mét, sze mét. Sze mét. Le pusz tult ipa ri táj, ro zo ga bo de gák, ös  sze fir kált ház fa lak, 
gyom, meg hök ken tõ ku pa cok közt ol da lá ra for dí tott au tó roncs. Ezt pél dá ul ide kel lett ke mény 
mun ká val hur col ni, út se hol, ko moly szál lí tá si tel je sít mény, ins tal lá ció. Fél nyolc kö rül el ka-
nya ro dunk a máriabesnyõi temp lom elõtt, par lag, bok ros, fás ré szek, sze mét hal mok itt is. 
Ja nu ár 22., pi ro sas fel hõk, er re fe lé még sem mi hó folt. Ott hon hagy tam a sap kám. Mel let tem 
a csá vó, meg az át el len ben, a má sik ol da lon ülõ negy ven kö rü li nõ is Blik ket ol vas. Alig hi he-
tõ. Tu dod, hogy ol vas nak Blik ket, mert meg je le nik, mert ha nem je len ne meg, nem ol vas nák, 
mert ha nem ol vas nák, nem je len ne meg, és még is. És még se. Oda megy a fa szi az új sá gosbó dé-
hoz, és jó na pot kí vá nok, ké rek egy Blik ket? Ami ben Zentai az el sõ ma gyar, akit meg ta lál tak 
a nácivadászok? És sze rel mé hez köl tö zött Stadler? És ma gát át koz ta meg a lampehli mú mia? 
És a boksz her ceg nõ bát ran fel fe di bá ja it? Négy ki öre ge dett fut bal lis ta-ko rú csaj he ves be szél-
ge tés ben, né há nyan tá tott száj jal bó bis kol nak, má sok üres te kin tet tel néz nek ma guk elé egész 
úton. Lá dát tegyé’ fé’re, har sog ja egy ür ge a mo bil te le fon já ba, vi gyo rog, bó lint gat hoz zá, a 
fe le sé ge bö kö di a kö nyö ké vel, hogy ne ki a bál jon. Disz ting vált lég kör. Nincs füst. Rit ká san 
la kott ré sze ken rit kás sze mét. To kaj fe lé cso dá san be ha va zott he gyek.

Zsú folt vá ró te rem, To kaj ál lo más, van egy bel sõ rész, két-há rom alak ül dö gél csak , be nyi-
tok, azon nal ki for du lok a bûz mi att. Egy na gyon öreg fér fi fek szik a pa don. Nincs me se, ki 
kell men nem. Be áll a vo nat, meg ke re sem a he lyem, le ülök. Szem közt egy lány, igyek szik úgy 
ten ni, mint ha nem vol nék ott, nem kön  nyû mun ka. Elég he lyes kü lön ben. Min den ho va néz, 
ha föl pil lan tok, eny hén gond ter hel ten el for dul, egy szer el ka pom a pil lan tá sát a vo nat ab lak ban. 
No, ez az ab la kot hasz nál ja tü kör nek a fi xí ro zás hoz! Va la mi ma got rág csál, oly kor be nyúl a 
zacsiba, meg csör ren ti, most lá tom, hogy ilyen kis sós keksz. Felsõzsolca fe lõl Mis kolc irá nyá-
ba elõ tûn nek a la kó te le pek, dur va lát vány. A lány föl áll, no ez le fog száll ni, gon do lom, de 
nem száll le. A Ti szai pá lya ud va ron gya kor la ti lag ki cse ré lõ dik a kö zön ség, meg áll egy né ni 
az ülé sem mel lett, ta nács ta lan kép pel ke res gé li a he lyét, rám pis log, ez az tán nem is me ri ki 
ma gát sze gény, gon do lom, csak ne öre gedj meg, ha ver. Köz ben, nem tu dom, mi ért, elõ ve-
szem a je gye met, és lá tom, hogy egy ál ta lán nem jó he lyen ülök, de egy ál ta lán nem, ha nem 
nyil ván a né ni he lyén! Aki köz ben el tûnt, át ment egy má sik va gon ba, vagy mi. Csak ne stb., 
na jó, át hur col ko dok a he lyem re, ba ro mi gáz, sze ren csé re a csaj nem lát ja, ki ment a pe ron ra. 
Rög tön el is fe lejt ke zem ró la, mert itt meg, a má sik ol da lon, egy amo lyan nem-törõdök-bele-
az-idõmúlásba tí pu sú negy ve nes nõ ül. Rö vid szok nya, túl zott ki fes tés, ko moly de kol tázs, egy, 
azt hi szem, Ro man ti ka cí mû fü ze tes re gényt ol vas. Né ha le te szi, iga zít ma gán, gond ter helt 
pil lan tá sok az ab la kon túl ra, ugyan az a tü kör já ték megy, mint az elõbb, an nak pi cit két ség-
beeset tebb vál to za ta, lát szik raj ta, hogy eh hez szo kott hoz zá. Az is lát szik, hogy már nem 
egé szen úgy megy ne ki, és ér zi is – bár nyil ván foly ton ki bú jik az ér zés alól –, hogy eb bõl az 
átnézek-rajtad já ték ból las sacs kán vis  sza kell vo nul nia. Még nem hol nap. Ap ro pó, vizs gál jam 
meg még egy szer a je gye met? Vagy alud jak el tá tott száj jal?



96

LACKFI JÁ NOS

Sze mély
Bodó Lí vi á nak

A vo nat mo no ton tes te
 Zö työ gõs es te
A vo nat be za bál min dent
 Meg emészt min ket
Te he nek ve re bek há zak
 Fel emészt szá zat
Hu zi gál ha ji gál fá kat
 Si e tõs ál lat
Sze me men li be gõ szem héj
 Hu nyo rog bent éj
Oda kinn pi ro san nap fej
 A ne on vak tej
Sü ke tít ez a zaj san da
 Ra ga dós vat ta
Ide néz oda néz pis lán
 Fe cse gõ kis lány
Mu to gat nyu la kat fel hõt
 Le sem én fel nõtt
Fe ke tén kö ze leg vá ros
 Ma ra dok ál mos
Sze ge csek zi ze gõ fé nyek
 Oda kinn gyûl nek
Ne ve tõ ki csi lány íme
 Mu to gat kint re
Fi gye lek fü le lek hát ha
 De csak õ lát ja
„Apu ka, apu ka” sik kant
 Csu pa kés kis hang
Hi de gen ka la pál hang ja
 Mil lió han gya
Szaladoz szivemen er re
 Ülök ott ver ve
Iri gyen ki fa csart rongy ként
 Ülök ott torz kép
So se szül meg ez a nagy test
 Ülök ott vesz tes
Ro bo gok az üres tér ben
 Ülök ott vér ben
Ko po nyám vo na tán al va
 Apu kám hal va 
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CSEHY ZOL TÁN

Vo nat
A vo nat be fut,
a min dig fá radt pá lya ud var
szin te be le re meg, de hát
az épü let, mi len ne más, a sí nek 
kis sé rap szo di kus foly ta tá sa,
az alap rárakodmánya,
mely ben csak az irány több szö rö zõ dik,
és a vas be te ges csá bí tá sa.

A sze rel vény ma már nem lé te zõ füst je
még min dig 
ta pad a ma már nem lé te zõ ké mény hez,
a rajz lap nyi, job bá ra
vil lany ol tott gye rek kor ba.

Vá rat la nul ha sí ta ni a tá ját,
a rajz lap di men zi ó já ban be szél tet ni
a hi ányt, hogy a ce ru za vo ná sok köz ti 
za ka to lás olyan le gyen, mint a fil mek ben:
szin te le be gõ, ero ti kus, rög höz kö tött ség bõl sza ba du ló
kezdjamitakarsz, keféldmeg sza bad ság,
per sze a havanrájegyed im pe ra tí vu szá val.

Ro bog ni bér ce-völ gyön,
idõt len hen tes bol ton, le hal kí tott gye rek tá bo ron át,
a sza go kon, a bó du lá so kon, sõt a ne me ken,
a pár sza vas, még is epi kus sze re lem ben,
de min de nek elõtt ezen a
konk rét rajz la pon, 
mely rõl, ha ki tar tó an né zed,
ha van tü rel med hoz zá,
ha el jön az ide je,
lát ni fo god, ho gyan
gör dül le a kék, pö fö gõ, ügyet len vo nat
a biz tos sem mi nyu godt talp fá i ra.

Szamódy Zsolt fotója
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MÉ HES KÁR OLY

Út ra kel lõk
Vo nat. Men ni kell a fõ vá ros ba. Va la hány óra se hol, se itt, se ott. Ez az 
iga zi mû vé szet tán, köz ben len ni. Inter City silent musae.
Fá zós ar cok a pe ro non. Mind aludt, mind ál mo dott, és ki kel lett tép je 
ma gát haj na li öt kor. Ce zú ra, erõ tel jes vo nás. In dul a vo nat.
Igen, min den ki itt van. A pro fes  szor úr (vagy fél tu cat), a báb szí nész, a 
fes tõ, a fõ osz tály ve ze tõ, az osz tály ve ze tõ, az osz tály fõ nök, a ré gi szom-
széd, a ré gi osz tály társ, a könyv ki adó, a ven dég lõs. Rég tu dom már, 
ha tár sa dal mi éle tet kí vá nok él ni, vagy egy szer vé gig kell gras  szál ni a 
Ki rály ut cán, vagy Pest re utaz ni. 

A han gos be szé lõ kö szön ti az uta so kat, ez olyan szép do log. Már re cseg 
a mil li omo dik be ját szás tól, mint ha Kabos Gyu la ha dar na egy har min cas 
évek be li film ben. A leg szebb, ami kor ugyan azt el mond ják an go lul is. 
Ahogy a ma gyar ka la uz el kép ze li, mi képp is ej tik ki ánglisul Sár bo gárd 
ne vét. Sáurbaugörd, va la hogy így. Ahogy mi is ügye lünk min dig, hogy 
fel sõ fo kú nyelv vizs gá zók hoz mél tó an Lánd’n-t em le ges sünk, il let ve 
Nújok le gyen a New York. De hát mit is aka rok? Azért csak jobb ez, 
mint ha az hang za na fel ér ces han gon, hogy Dobroe útro, távárisi. És 
nem is Inter City len ne, amin ülünk, ha nem Mézsdu Górádov.

Ma da rak nem csi ri pel nek így a haj na li er dõn, ami lyen kon cer tet ad nak a 
sebtiben be üze melt mobilok. Van itt min den, mi fül nek és lé lek nek in ge-
re. Pittyegés, ber re gés, Tor re á dor-dal, Tö rök in du ló, éles ka la pá lás, mint 
az ame ri kai vas út-ke resz te zõ dé sek ben, és po li fo ni kus bugy bo ré ko lás, 
mint ha fel vet ték vol na a Kurszk ban ful dok ló ten ge ré szek ha lál tu sá ját.
Na, mondjad… Mu cu sok, apács kák, nyuszifülek, Bé lák, Ancsikák, 
kisfiamok van nak a vo nal túl só vé gén. Hát sem mi, most indultunk… 
A csir két egyé tek meg nekem… Ott kell le gyen va la hol a té vé fö löt ti 
polcon… Ma má nak ne fe lejts el be vá sá rol ni, légyszi… Mit tu dom én, 
jö vök, ami kor végeztem… Na, szijja-szijja, csör gök majd!
Kat tog a vo nat ke rék, kat tog nak a haj na li sza vak.

Be ra kom a Best of Communism cédét, most kap tam, de rék em be rek sze-
ret nek ne kem örö met okoz ni. Fül hall ga tó, ahogy kell egy ilyen hos  szú 
úton. De sze ret nék, de sze ret nék Kun Bé lá val be szél ni... Hát Kosz to lá-
nyi és Kosztolányiné be szél tek ve le. Kér lek, mond ta a Bé la, fel lesz tek, 
kér lek, akaszt va, kér lek.
Su ha nunk.
Abaliget meg ál ló. A bak ter mint ha mo so lyog na. Egy vas utas ne is 
le gyen ál mos hat óra ti zen hét kor. Van ott egy ré gi lám pa vas fé le, be vil-
lan el su ha nó ban. De Kun Bé la azt ír ta a le vél be’, a le ány nak vörösbaka 
csók ja kell. Nem is rí mel.
Kí ván csi le he le tem el ho má lyo sít ja az ab la kot.

A nap ra for gó el fe ke te dett már, a ku ko ri ca még zöl den me re de zik. Fa lu, 
me zõ, völgy, domb, bir kák, fa lu. Koraõszi pá ra, mint ha a vi lág még nem 
kelt vol na ki a boly hos pap la nok kö zül.
Né ha em ber. Az em ber is ké pes táj len ni. Ahogy áll egy föld úton, tart ja 
a bi cik lit, egyik ke ze a kor má nyon, a má sik a mi ci sap ká val be hú zott ülé-
sen. Né zi az el ro bo gó vo na tot, ami meg se áll, az õ éle te nem meg ál ló. 
Kü lön ben is, ha ko mo lyan be le gon do lunk, meg le he tõs bo tor ság ez az 
egész, ez az utazásosdi. Ül nek bent a vo nat ban, és ezt hi szik, hogy. Min-
den kö ze le dés tá vo lo dás egy ben. Az tán ott va gyunk, ni.

Vé gig fu tott a cédé, mél tó képp az In ter na ci o ná lé val ért vé get. Itt az 
ide je, hogy e mai vi lág gal fog lal koz zak pi cit. Nem kell mást ten-
nem, mint hogy ki ve szem a fül hall ga tót, s ha gyom, hogy a fü lem 
hall ga tóz zék. A szom széd szé ken a né ni már jó ide je me sél, lát tam 
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az arc já té ká ból. …õ a Fe ri hú ga, tud ja, már em lí tet tem, hogy volt az 
a sú lyos ideg be csí põ dé se. Sze gény el is vált köz ben, il let ve, hát, ott 
hagy ta az ura, tud ja, hogy megy ez ma nap ság. Na, úgy is táp pén zen 
volt még, õ vál lal ta, hogy ak kor ki uta zik a Bandiékhoz, és vi gyáz a 
gye rek re, mert az any ja vis  sza akart men ni dol goz ni, ott né met ben 
nem az van, hogy egy anya csak úgy ott hon van, amíg jól esik. Meg 
hát azért is men tek ki, hogy ös  sze jöj jön ne kik va la mi kis ló vé, érti… 
És a Be ács ka jó pin cér...
Éle tek, me sék, sor sok, küz del mek. Sem mik vol tunk, amíg meg nem szü-
le ttünk, de utá na, egész éle tünk ben min den va gyunk.

Ez már a Du na. A nagy kultúrfolyó. Ami ös  sze köt. Egy a hang ja 
az Olttal, pél dá ul. Ke len föld, ami szin tén ös sze köt. Jól ös  sze bo goz. 
MÁV-szig nál sok szor, gyors egy más után ban. Ez már a vá ros, aho vá 
vágy tunk.
És új ból a ci ri pe lé sek. Ja, most fu tunk be… Nem tu dom, sze rin tem a 
De á kon, okses? Most ak kor még is ott lesz az ál lam tit kár? Ko mo lyan 
mon dom, kész rö hej, ami itt folyik…
Vé gül a bú csú re cse gés: Vellkám in Bjudöpeszt.
Lám, itt esik. Érez het jük: itt sok kal több min den esik meg.
Isz ko lunk a pe ro non, vár a vá ros, a fõ, a fel ada tok, a fõ ben já rók.

Móser Zoltán fotója
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GÁL FE RENC

Re túr
El férsz te is,
ezek táj le író köl te mé nyek.
Itt fog ha tod a fül ledt dél után ra,
ha rég óta ha lasz tott val lo más ból
an  nyi lesz, hogy el tûn tek a le gyek
teg nap óta. Mint ha szél tá mad,
vagy bal jós órák ke tyeg nek,
és a vé dõ szen tek sem tö rõd nek
már vá ro suk kal. Az át me ne ti
kor szak né pe azért to vább ál mo dik
a for ró ság ban tel jes át élés sel.
Az iro dal mi pos vány is csak hir de ti:
az in du lá si ol dal pe ron ján
jól me gyünk az el be szé lõ múlt hoz.
Napokba illõ já ró reg ge lén ká vét da rál tam,
te szõr te le ní tet tél. Ahogy a me net el ha ladt,
a csap ból ki folyt egy ma rék nyi víz
csak úgy ma gá tól, az utat meg nyi tot ták.
A tö ké le tes fel hí gu lás nap ján urunk
a szi get re ha jó zott, bér toll no kai far vi zén
ha lad tak kü lön de reg lyén. A vágánycsar nok ban
még hal lottad: a cir ku szi pár tokat
a su gár uta kon do bol ni, a fül kéd ben vi szont
a gyak ran meg éne kelt csend volt.

Vancsó Zoltán fotója
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KE LE MEN LA JOS

Át szál lás
Hogy tér ré nyílt kép ze le tünk szín re: 
õsz vé gi vi dék?  
csá lé ta nya? – kert kü szö bén, 
mint ha vál luk vo no gat va, mit sut tog nak át
egy más nak a fák?
nincs érv vi ga szul, csak kor ha dás van, 
s a töl té sen gyat ra gon do la tok anya ga ként 
szét szórt mo csok-szür ke sa lak,
ha nem tár nánk elõ: ki lát ná
s mit tud na ró la, hi szen majd évek múl va 
nem is kér dik:
ho gyan si ke rült ab ból a lel kü let bõl
át száll nunk; dob-ütés
jut eszünk be; a pá lya: csat to gott vál tó kon a vo nat,
s tán épp e tak tus ra hir te len tér ré nyílt,
esz me he lyett, 
egy élõ táj; so rom pó õre, kõ an gyal 
le vél fü zér-sze re lés ben, mert szen telt hely ez, 
ugyan itt is ká tyúk, ár kok a föld ar con, 
de nem volt gya nús,
hogy ron gyos a fû, 
ho vá te kint ke se rû szem gya nánt a tó;
vitt to vább a vo nat –
ké te lye ken át
a tá vol ság ígé re te. 

Vancsó Zoltán fotója
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LOSCHITZ FE RENC

Men  nyi út
Szem ben a ház zal, a szür ke pa lánk
mö gé a ta laj szint rez gé se ránt,
s a né zõ, hogy ha föl néz,

a sú gás nak hitt ára mok, erõk
után lát ja, hogy ér ke zik elõbb
a bõsz vo nat dü bör gés,

majd jön a las sí tó, ko pott vo nat
fan tom-alak ja, a tö mör anyag
ko nok koc ká ba önt ve.

Egy ér ke zés csak így le het ke rek.
Föl szállsz, su hansz a za jos föld fe lett,
majd lépsz megint a föld re.

S hogy jön a vo nat, lá tod, men  nyi tárgy,
em ber utas, he lyét ke res ve, lásd,
hogy men  nyi uta zás van

amíg rád vá ró cél pon tod hoz érsz,
men  nyi út van vi lág ló nap pal és
a saj gó éj sza ká ban.

Süli István fotója
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TARZAN ZÉ RÓ

Az evõ em ber
A pá lya ud va ron ál lunk. Max és én ide-oda ti pe günk a pe ro non, hogy el ûz zük unal-

mun kat. Hos  szan vá ra ko zunk a vo nat ra. Az idõ las san mú lik. A vá gány üres.
Meg szó lal a me ga fon. Max és én föl né zünk a me ga fon ra. Mit mond a me ga fon? A 

vo nat in dul, ezt mond ja.
A kép me zõ, mely ben nün ket mu tat a cso ma gok kal és az üres sí nek kel, ki tá gul. A 

vo nat a má sik vá gá nyon áll. Szí ve zi hál va lük tet, füst pa ma cso kat tüs  szent. A fe ke te vas-
ke re kek lus tán kör be for dul nak. A vo nat már in dul!

Sza la dunk a vo nat után. El do bál juk cso mag ja in kat és egy utol só len dü let tel még is-
csak fel ug runk a vo nat ra. Ek kor a sze rel vény meg áll. Max és én os to bán bá mu lunk. 
Szí vünk zi hál.

Le száll a ka la uz. El in dul vis  sza fe lé a sí nek mel lett. Már mes  sze jár, alak ja kis pont a 
tá vol ban. A ka la uz az órá já ra néz. A síp já ba fúj. A vo nat el in dul. A ka la uz meg for dul és 
fut a vo nat után. A tá vol ság mi att a ka la uz nak fut nia kell a vo nat után. A ka la uz utol éri 
a vo na tot és föl ug rik az utol só lép csõ re. Szí ve zi hál. Bu tán néz.

•

A vo na ton min den hely fog lalt. Az uta sok né ma csend ben ül nek. Ki bá mul nak az 
ab la kon, vagy egy mást für ké szik, vagy a ke zük kel szösz mö töl nek. Né há nyan ol vas nak. 
Szót lan ság ho nol, mé lyen és át ha tol ha tat la nul.

Ami kor el in dul a vo nat, min den ki be szél get ni kezd. Egy más sza vá ba vág nak és egy-
szer re be szél nek. A hang za var ból nem ér tünk sem mit, csak azt, hogy a tör té ne tek ben 
sze re lem és pénz sze re pel.

Alag út jön. A kép, me lyet Max-szal lá tunk, el sö té tül. Min den ki si kít a sö tét ben.
Nap fény jön. Éles vá gás sal ki érünk a va kí tó nap fény re. Hir te len csend lesz, mély és 

sü ket csend. Az uta sok né mán ül nek a he lyü kön. Ki bá mul nak az ab la kon, vagy a ke zük-
kel szösz mö töl nek. Ké tol dalt a sí nek mel lett sza lad nak a fák.

•

A mi va go nunk ban uta zott az evõ em ber. Az ab lak nál ült és evett. A nagy csönd ben 
jobb ra-bal ra for gat ta te kin te tét és gyor san a szá já ba tö mött va la mit. Egy fa la tot. Az tán 
megint egyet. És még egyet. Meg se rág ta, csak le nyel te. Ez így ment hos  szan, míg elöl-
rõl nem kezd te. Egy fa lat. Megint egy. És még egy.

Az evõ em ber jobb ra-bal ra for gat ta a sze me it és evett. Lát tuk, mit evett. Egy puncs-
tor tát, az tán sült krump lit hé jas tul, hat ham bur gert, sör rel és mû anyag tál cá val. A szom-
széd ön gyúj tó ját, egy fél ká posz tát, egy fé lig me leg va sa lót. Csir ke com bot ubor ká val, 
egy da rab ka saj tot disz nó bõr pénz tár cá val és a sap ka ró zsát a ka la uz fe jé rõl. El nyel te az 
ab lak te ke rõ jét és a „ki ha jol ni ti los” táb lát. A be tû ket le szo po gat ta és ki pök te az ab la kon. 
Ho gyan te ker te le az ab la kot, ez rej tély ma radt.

A sze rel vény ro bo gott. Max és én ki bá mul tunk az ab la kon. A tá jat lát tuk, a sí nek mel-
lett sza lad tak a fák. A sze rel vény üte me sen rin ga tó zott. Érez tük, hogy alat tunk a fe ke te 
vas ke re kek se ré nyen kör be for dul nak.

Az evõ em ber for gat ta a te kin te tét és evett. Föl ha sí tot ta az ülés hu za tot és a szá já ba 
töm te az af ri kot. El tö kél ten rá gott. Lát szott raj ta, hogy min den re el szán ta ma gát. Érez-
tem, hogy Max nyu gal mat szín lel, de szí ve, mint a vasfekete moz dony, úgy ka la pál.

•

A ka la uz meg állt mel let tünk. – Ké rem a je gye ket!
– Nem adom – fe lel te Max és meg sér tõ dött.
– Én va gyok a ka la uz. Az uta sok ne kem ad ják a je gye ket, el len õr zés re. Kezd jük új ra! 

– mond ta a ka la uz. – Ké rem a je gye ket!
Ami kor Max sér tõ döt ten oda nyúj tot ta a je gye ket, az evõ em ber ki kap ta a ke zé bõl és 

egy ha ra pás sal meget te.
– Fus sunk! – ki ál tot tam.
Max és én fel pat tan tunk a he lyünk rõl. Fu tot tunk. Fel rán tot tuk az aj tó kat, egyi ket a 

má sik után. Az aj tók ön mû kö dõ en be csu kód tak mö göt tünk, ab ban a sor rend ben, aho-
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gyan fel rán tot tuk õket. Elöl fu tott Max, mö göt te fu tot tam én. Max föl rán tot ta az aj tót, 
át fu tott raj ta, az tán jöt tem én, én is át fu tot tam az aj tón, és az ön mû kö dõ en be csu kó dott 
mö göt tem. Így fu tot tunk ko csi ról ko csi ra, ren ge teg aj tón ke resz tül.

Az utol só aj tó hoz ér tünk. Max hir te len meg állt. A há tá nak üt köz tem. Ki néz tünk 
a sí nek re, me lyek a vo nat alól szé le sen in dul tak és kis csúcs ban fu tot tak ös  sze a 
tá vol ban.

A vo nat las sí tott és meg állt. A fe ke te vas ke re kek nem fo rog tak már, csak lus tál kod tak 
alat tunk a sí ne ken. A vo nat meg állt.

Vis  sza néz tünk, jön-e a ka la uz. Vár tunk, aho gyan a vo nat is várt. Zi hál va vá ra koz tunk 
mind hár man a sí ne ken. Max, a vo nat, és én.

A vas ke re kek las san meg in dul tak. A sze rel vény el in dult. A sí nek tá vo lod tak, de le het, 
hogy csak mi lát tuk úgy, és a sí nek egy sze rû en ott ma rad tak a he lyü kön. Ki tud ja, mi 
volt az igaz ság?

Ki néz tünk az ab la kon. Mit lát tunk az ab la kon át? A sí nek mel lett az evõ em ber állt 
meg bi lin csel ve, két fegy ve res õr kö zött. Az egyik sap ka nél kül, mert az evõ em ber azt 
már meg za bál ta. Õk is tá vo lod tak.

Max és én sej tet tük, hogy ha ma ro san el jön az utol só kép. Úgy is volt: fe jünk fe lett 
egy gya lo gos híd úszott ke reszt be. A kö ze pén egy em ber állt és in te ge tett. Az in te ge tõ 
alak egy re ki sebb lett, vé gül el tûnt a tá vol ban.

Szamódy Zsolt fotója
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CZILCZER OL GA

Inter city
Vo nat ra száll tam in te get tek is me rõ sök
ké tol da li ga bo na táb lák egy ku ko ri cás
érett sze mei gom bo lód tak ki meg sem
ér kez tem mezítlen mel led re von tál
Az au gusz tus vé gi nap bo zó to sa
rej tet te a táb lát az el-el su ha nó ap ró
he lyi sé gek ne vé vel vagy ös  sze foly tak
ol va sat la nul a be tûk ál lo más ról ál lo más ra
zöty kö lõd ve min den szár le tö ren dõ
ter mett csõ mö göt tem lát lak-e még

Süli István fotója
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NECZ DÁ NI EL

Sem mi út
Fel szállsz egy vo nat ra
va la ho vá, va la ki elõl.
Mi nél mes  szebb vagy,
an nál kö ze lebb,
és hi á ba me ne külsz,
nem vé de nek meg sem a dom bok,
sem a he gyek.
A fáj da lom nak nincs úticélja,
csak úti tár sa, az pe dig te vagy.
Eszel, iszol, ol va sol –
úgy te szel, mint ha él vez ni akar nád
az utat.
Ci ga ret tá ra gyúj tasz, és hát ra dõlsz.
Szí ved a sem mi be za ka tol.
Va la ki ért min dig rossz he lyen
le szel va la hol.

Süli István fotója


