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Gianina Cărbunariu

Metro is everywhere

Szereplő

a nő – 30 fölötti

Valami csoda folytán... van szabad hely. Leülök. Nem gondolok semmire. Semmire se akarok 
gondolni. Elővehetném a telefonom és nyomogathatnám. Előveszem a telefonom és... (előveszi 
a telefonját, majd pár pillanat múlva): Nem igazán van mit néznem rajta. Úgyhogy előre nézek. 
Rátok nézek. Igazából ez csak egy kifejezés, mert a tekintetem olyan zavaros, hogy egyetlen 
arcot sem látok tisztán. Mozdulatlanul nézek előre. Tessék levegőt venni. Rendesen, mélyeket 
lélegezni.

Leveszem a nyakamból a kendőm... kigombolok néhány gombot a blúzomon...

Nincs is olyan nagy tömeg, mégis belélegezhetetlennek érzem a levegőt. Lélegzem. Egy, két, 
há’... Lélegzem.

Próbálok belekapaszkodni a látványba. A nyugodt és fáradt gesztusaitokba.

A lélegzésem rendeződik, közben a tekintetem az arcokat pásztázza. Belekapaszkodik a ruhák, 
cipők, pólók, táskák, napszemüvegek márkajelébe... Felismerem az összes márkát. Mert én is 
ezeket viselem. Olyan, mintha a saját gardróbomat látnám különböző kombinációkban. Egyik 
jobban sikerült, másik kevésbé. Mindegy, nem számít.

Megnyugtató érzés rátok nézni, lassanként magamhoz térek. Lassanként meg tudom különböz-
tetni az arcotok. Valahogy mind ismerős. Mindannyiótokat ismerem valahonnan. Valószínűleg 
ültünk már így egymással szemben máskor is.

Vagy munkába menet találkoztunk az utcán?

Egymás mellett ebédeltünk az irodaház vendéglőjében? 

Vagy a város más vendéglőiben? Nem feltétlen drága, de semmiképp nem olcsó vendéglőkben, 
ugye?

Vajon ugyanabban az All Inclusive szállodában töltöttük valamelyik vakációt?

Talán egymás mögött álltunk sorba a bankban?

Talán pont ugyanabban a bankban vettünk fel 25 éves lakáskölcsönt?

Ugyanazon a környéken, a város északi részében?

Akkor biztosan találkozott a tekintetünk, amikor reggel a parkban futottunk.

Vagy talán pont ugyanabban a tömbházban lakunk? Talán pont ugyanabban a lépcsőházban?

Vagy... talán régebbről ismerjük egymást, és azóta megváltoztunk kicsit?

Könnyen lehet, hogy együtt jártunk egyetemre...
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Talán évfolyamtársak voltunk, talán pont ugyanabba a csoportba jártunk...

Nem, egyáltalán nem lehetetlen. Ha az első félév után dolgozni kezdtünk, nagyon valószínű, hogy 
csak vizsgán találkoztunk.

Talán ugyanarra az állásra pályáztunk? 

Talán kollégák is voltunk egy adott pillanatban... jó, hát nem ugyanazon a részlegen, de talán 
ugyanannak a cégnek a 150−200 alkalmazottja közt voltunk?

Vagy talán a cégeknek, amelyeknél dolgoztunk, ugyanabban az épületben volt a székhelyük?

Akkor több mint valószínű, hogy pár másodpercig együtt ültünk a liftben, én a hatodikra mentem, 
te a kilencedik, tizedik vagy huszadik emeletre?

Vagy talán... nem, nem zárom ki annak lehetőségét, hogy... talán... pont én rúgtalak ki a leépíté-
sek első körében?

Olyan sok idő telt el azóta, több mint három év. Egész egyszerűen úgy tűnik, egy előző életben 
történt. És nincs miért haragudnod rám. Te is ugyanezt tetted volna.

Légy őszinte magadhoz és ismerd be, ugyanezt tetted volna: ha elkezdtem volna rinyálni, hogy 
lakásrészletem van meg kocsirészletem, azt mondtad volna, a cég olyan nagylelkű végkielégítést 
ajánl fel, hogy az elegendő lesz legalább hat hónapra, amíg új munkahelyet találok. Ha kicsit 
spórolok, talán egy egész évre.

Vagy talán a második körben rúgtalak ki? Meglehet. Vagy a harmadikban? Biztos nem a negye-
dikben, arra biztosan emlékeznék. 

Szeretném, ha tudnánk beszélgetni... szeretném, ha elküldenétek a francba.

Ha szólnátok hozzám...

Kiszállsz? Kiszállunk?

Igen, nagyjából az összes táska, szemüveg és márkacucc, amit ismerek, ennél a megállónál száll 
ki. Itt kellene nekem is kiszállnom. Innen indulok az irodába hétfőtől péntekig minden reggel fél 
kilenckor. 

Itt szállok ki hétfőtől péntekig minden nap. Ma azonban semmi sem késztet rá, hogy kiszálljak. 
Nem sietek. Nincs hova sietnem. Enyém az egész este. Az egész éjszaka.

Ráadásul úgy érzem, odaragadtam ehhez a helyhez. Hogy ez az én helyem. Hogy megtarthat-
nám egy időre. Egy vagyok az üléssel, amin ülök. Nem, eszemben sincs ilyen hamar átadni. 
Nyugodtan lélegzem, egyre jobban megy a lélegzés, sokkal tisztábban látok. Sokkal tisztábban, 
mint néhány órával ezelőtt. Sokkal tisztábban, mint amikor öt perccel ezelőtt leültem.

Jöhettem volna autóval, de elvileg nem az enyém már. És akkor jobb megszoknom anélkül. 
Jöhettem volna taxival. De kétszer annyi időbe telt volna, míg hazaérek. Sőt, talán háromszor. 
Beszélgetnem kellett volna a taxisofőrrel. Nem lettem volna képes rá. Itt jól vagyok. Egyre jobban.

Nézhetlek, és nem kell beszélgetnünk. Hallom a beszélgetésfoszlányokat. 

Most nem olyan zsúfolt. Szinte senkinek sem kell állni. Van levegő.

Velem szemben egy nő engem bámul. Állom a tekintetét. Lélegzem. Nem szeretem, ha fixíroz-
nak. A nő mozdulatlan és egyenesen engem néz. Kábé egyidősek lehetünk. Plusz-mínusz öt 
év. Inkább plusz. És egész biztosan öt kilóval több nálam. Farkasszemet nézek vele. Mígnem 
a szemem könnyezni kezd. Mígnem a kezem szorongatni kezdi a táskám. Az ő keze szintén. 
Elfordítom a fejem, és a szemem sarkából látom, hogy ő is. A nő az én visszatükröződésem a 
szemben lévő ablakban. Összerezzenek, összerezzen ő is.
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A kocsi megtelik emberekkel. Eltűnik a szemben lévő nő. De jó. Az Északi pályaudvar. Csomagos 
emberek, koldusok, munkából hazatérők, ki-ki megy a dolgára. Előttem lábak, a térfoglalásban 
összekeveredett testek. Minden centi fontos. Hangzavar. Eggyé válok az üléssel. Lélegzem. Is-
mét nehéz a levegő. Mindenféle szagok, vonatszag, az összezsúfolódó testek szaga.

A kendőmön át lélegzem. Kedvenc parfümöm illata megnyugtat, olyan érzésem lesz, mintha 
csak néző lennék itt. Tényleg néző vagyok. Nézem az előttem állók cipőjét. Nem látok egy ismert 
márkát se.

Lassan felemelem a tekintetem és... figyelmeztethetnélek, hogy valaki kotorászik a táskádban... 
A metróban mindenhol ezt írja: kérjük, jelezze, ha észreveszi, hogy... De ez a felszólítás olyan 
elvont. Már-már ironikus.  Magamhoz szorítom a táskám és lélegezni próbálok. Szeretném elfor-
dítani a fejem, de nincs hova.

Látom, ahogy kivágod a táskát. Egy örökkévalóságnak tűnik, olyan lassú minden mozdulat. Vé-
letlenül elkapom a tekinteted. Látom benne az igyekezetet, hogy észrevétlen maradj. Hogy más-
hol légy. De nagyon is itt vagy. A tekinteted azt mondja, maradjak veszteg a helyemen. Tartsam a 
szám. Rám nézel, és szavak nélkül mondod, jobb, ha tartom a szám és másfelé nézek. 

De merre?

Becsukom a szemem. Magamban hallom az ismert szavakat, úgy jönnek, mint egy megfékez-
hetetlen áradat: 

büdös cigány

rohadt gané

szemét állatok

ki kéne őket irtani

hogy ne szaporodjatok tovább, mint a patkányok

semmiházi tolvajok

büdös cigány büdös cigány büdös cigány büdös cigány büdös cigány büdös cigány

Ettől megnyugszom. Ismét tudok lélegezni. Sokkal jobban vagyok.

Nyílnak az ajtók, jön egy kis levegő. Előttem a lábak ellépnek az ajtó felé.

Egy kolduskölyök valamit kántál és felém tartja a kezét.

Így maradunk egy ideig anélkül, hogy bármi történne.

Nem adok semmit. Ki kéne irtani titeket. Az összest.

A kéz az arcomhoz közelít. Egyre közelebb van. Ösztönösen benyúlok a zakóm zsebébe és 
kiveszek 5 lejt, a visszajárót a cigiből.

A kéz megáll.

Odanyújtom az 5 lejt, mintha húst dobnék a tigrisnek a rácsokon át.

Remeg a kezem, a pénz leesik.

A kölyök felveszi és odébbáll.

Hallom, hogy körülöttem azt mondják: így adjuk alájuk a lovat, ha ennyi pénzt ad nekik, miért 
is mennének dolgozni? Nem ők a hibásak, csakis mi vagyunk a hibásak. Ez nem könyörület, 
hanem bűn. Hozzászoktatjuk őket, hogy nem kell megdolgozni a pénzért. Aztán csodálkozunk, 
hogy fejbe ütnek. Megérdemeljük. 

A kezem a térdemen, remeg. Mintha nem is az enyém lenne. Nem nézek rá, megtagadom. A 
kezet, amely félelemből adta az 5 lejt. Mégis mi történhetett volna? Bármi. 
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Ismét nyílnak az ajtók, akár ki is szállhatnék. Taxiba ülhetnék, hazamehetnék, megfürödhetnék...  
csinálhatnám, amit munka után mindig szoktam. Egy újabb munkanap előtt.

Felállok. De a távolság az ajtóig túl nagynak tűnik. Visszaülök, mielőtt az előttem álló terhes nő 
félrelökne.

Büntetésből az orrom elé tolja a hatalmas hasát. Büntetésből a homlokomhoz ér a hasa. Bünte-
tésből szinte hallom, ahogy a hasában hordott kis élet szitkozódik.

Eszemben sincs átadni a helyem.

Mert nem akarok a helyedben lenni.

Mert nem vagy az én helyemben. 

Mert nem hiszek a női szolidaritásban. A tíz év irodai munka megtanított rá, hogy ilyen nem 
létezik.

Mert nem hiszem, hogy az anyaság a legcsodálatosabb dolog a világon.

Mert nem hiszem, hogy gyereket csinálni hazafias cselekedet. Még akkor se, ha maga az elnök 
mondja. Még ha a világ összes elnöke is ezt mondja. Vagy majdnem az összes. Amikor a hozzád 
hasonló nőkről beszélnek: akik spórolnak, dolgosak, és nem kívánnak többet, mint ami könnyen 
elérhető.

A gyerek a legjobb esetben biztosítás a jövőre. És pontosan tudod, miről beszélek. 

B terv arra az esetre, ami több mint valószínű, hogy nem lesz nyugdíjunk.

Hogy halálra dolgozzuk magunk 65, 75, 95 éves korunkig. Amíg bele nem döglünk. 

De a dolgok pont fordítva is történhetnek, mint ahogy terveztük. És pontosan tudod, miről be-
szélek...

Megijesztenek az ilyen nők: a hasukban rejtik a jövőt. A jövőt, amelyben mi betegek, öregek, 
magányosak leszünk, és majdnem biztosan szegények.

Egyszer csak feláll a mellettem ülő férfi. Nem mintha át akarná adni a helyét, hanem mert a kö-
vetkezőnél kiszáll.

Valami nők szinte a lábamra teszik a szatyraikat. 

Nők, akik egész nap dolgoztak.

Nők, akik munka után nem mennek egyenesen haza, hanem útba ejtik a piacot.

Legutóbb mikor voltatok fodrásznál? Fogadok, hogy az esküvőtök napján.

Legutóbb mikor vettetek magatoknak cipőt?

Legutóbb mikor vásároltatok magatoknak ruhát, de újat, nem turkálóból?

Legutóbb mikor pofozott meg a részeges férjetek?

Az Egyetem téren felszállnak valami fiatalok, biztosan diákok.

Kurzusról jönnek. Kurzusokról, klubokról, kajáról beszélgetnek.

Pénzről. Hogy nem elég.

Álláslehetőségekről.

Hogy milyen kicsi a fizetésük.

Semmi új. 

Vidáman beszélgetnek.

Mintha vicc volna.
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Mintha nem is velük történne.

Van egy rossz hírem. Tulajdonképpen több rossz hírem is van, de ez az első: az időtök és a pén-
zetek vesztegetitek a tanulással.

Ugyanolyan vidáman szállnak ki, ahogy beszálltak.

Csak hátráltatni fog a diploma. Miatta nem fogjátok elvállalni a rosszul fizetett munkát. Méltósá-
gon alulinak fogjátok találni. És amikor mégis elvállaljátok, napról napra frusztráltabbak lesztek. 

A jobb időknek annyi. 

Vége. Az a néhány év, amikor minden lehetségesnek látszott, eltűnt, mintha soha nem is lett 
volna.

Szálljatok csak ki ugyanolyan vidáman, ahogy beszálltatok. 

Turisták térképpel kezükben, fényképezőgépekkel felfegyverkezve.

Lepjétek el a régi városközpontot, töltsétek meg a bárokat, amelyek olyan drágák, mint még 
soha.

Nem szállhatok ki a központban, ebben az órában nem találnék szabad taxit.

Nem bírom elviselni ezt a pörgést. 

Egyesek szórakozni mennek, mások a munkából tartanak hazafelé. Jó, hogy van nekik, honnan. 
Egyelőre még van.

Zsúfoltság, szagok, fáradt arcok, merev tekintetek, a zakók, ruhák egyre elnyűttebbek, szappan-
operákról beszélgetnek, jelen nem lévő emberekről, az árakról.

Egy idegen nő.

Látszik az arcodon, hogy idegen vagy.

Talán a hasad nem is has. Láttunk már ilyet.

Talán a bomba nem időzített, hanem nagyon is azonnali. Láttunk már ilyet. Pontosan tudjátok, 
miről beszélek. 

Semmi sem az, aminek látszik.

Minden sarkon egy tucat bomba van. Egyik már ketyeg, másik csak később robban.

Nincs több „terülj, asztalkám”. Miért nem mentek haza? Egész egyszerűen más elveket vallunk. 
Semmi bajom veletek, de szerintem mindenkinek jobb lenne a saját hazájában.

A ti férjeitek, a ti fiaitok erőszakosak. Már az utcára kimenni is félünk. Volt az a nő, akit egy ilyen 
erőszakolt meg... mindennek van határa. Csodálkoztok, hogy dühösek vagyunk? Ez még sem-
mi. Pontosan tudjátok, miről beszélek.

Valami fiatalok szállnak be. Egy banda. Itt már egész másak az arcok. A város déli részéből valók. 
Milyen furcsa, meg lehet különböztetni az északi és a déli részen utazókat az arcuk alapján. Ők 
ritkán találkoznak a központban. Itt én vagyok a furcsa. Jobb lenne kiszállnom. De ha kiszállok, 
többé nem leszek biztonságban. Sőt. Évek óta nem jártam ezen a környéken. Csak autóval. Az 
más.

Kérdőn néztek rám. What’s a nice kid like you doing in a place like this? Biztos erről sugdolóztok. 
Erősebben fogom a táskám. A másik kezem a zsebemben. A telefonom szorongatom.

Csak mi maradunk a kocsiban. És a terhes nő. Mellettem.

El fogják venni a táskám, kiszedik belőle a pénzem, a bankkártyáim, az irataim... mi az ördögért 
kellett nekem idáig eljönni? Már otthon sajnálhatnám magam. Ebben az órában már nagyon 
részeg lehetnék.
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Mit sugdolóztok ott?

Múlt héten megerőszakoltak egy nőt az utcán. Igaz, egy bevándorló csinálta. Hátha csak a tás-
kám veszik el. Érjünk már a végállomásra, hogy visszaindulhassak. Egy örökkévalóságig tart, 
hogy odaérjünk a következő megállóhoz, az utolsóhoz.

Avoid eye contact. Avoid any eye contact. De engem néznek. Engem néznek. Engem nem véd 
semmilyen has. Nem fognak egy terhes nőt kirabolni. Aki még idegen is. Mi a francot lehet elvenni 
egy ilyentől? Az északi arcom csinál belőlem áldozatot.

Már nem sugdolóznak. Engem néznek. Valamit dúdolnak. Provokálni akarnak. Ugyanazt az éne-
ket dúdolják. Ez egy rémálom. Rémálom. Behunyom a szemem. Ami elkerülhetetlen, megtörté-
nik. Egyre hangosabban énekelnek. Honnan ismerem ezt a dalt? A fejemben csak ezt hallom. 
Az ő hangjukon. Honnan ismerem a dalt? Nem veszek levegőt. Várom az ütést. Leengedem a 
kezem a táskámra. Nem szabad ellenállást tanúsítanom. Milyen ellenállást tanúsíthatnék?

A dal közeledik felém.

Valaki megragadja a karom. Valaki megszorítja a karom. Kiejtem a táskám a kezemből. Vigyétek 
és hagyjatok békén.

„Büdös kurva.”

„Húzzál haza, rohadék!”

Rándul egyet a karom. Kinyitom a szemem: a nő a karomba kapaszkodik.

Az egyik megragadja a fejét. 

Elrántom a karom, miközben az egyik rám ordít: Együtt vagytok? Elhúzom a karom. 

Ezzel a szeméttel vagy? 

Egyedül vagyok. Egyedül vagyok. Egyedül vagyok.

Egyedül vagy és semmit sem láttál, megértetted? 

Semmit se látok. Semmit se látok. Semmit se látok. Becsukom a szemem és semmit se látok. 

Csak hallom. Az üvöltéseket. A puffanásokat. Az állati üvöltést. 

Hasba vágják. Üvöltés. Hasba vágják. Üvöltés. Nem vagyok itt. Nem lehetek itt. Épp abban a 
pillanatban, amikor a ki nem mondott gondolataim valósággá válnak. Delete-et szeretnék nyomni 
az összes ilyen gondolatomra. Ha Delete-et nyomnék, talán eltűnne mindaz, ami előttem törté-
nik. Ami előttem történik, azt nem lehet kimondani. Ami előttem történik, az nem lehetséges. 
Nem emberi. Három tigris elkap egy vemhes zsiráfot. Széttépik. Úgy nézem, ami előttem törté-
nik, mint egy jelenetet a Discoveryn. Másképp soha többé nem tudnék felállni innen. Vércseppek 
a földön. Az üléseken. A trikóikon. Elfojtott nyögések. 

Nyílnak az ajtók. Ezek négyen elhúznak. Mielőtt elhúznak, ugyanaz a kölyök odasziszegi: Nem 
láttál semmit. Különben...

A nő a földön fekszik. Mozdulatlanul. Az ajtók nyitva maradnak. Végállomás. A szerelvény tíz 
percig állomásozik.

Nem tudok megmozdulni. Nézem őt és várom, hogy valami történjen. Hogy felemelje a fejét. 
Hogy felálljon és kilépjen az ajtón.

Fordította: Boros Kinga


