
Míg besötétedik

Rögtön arcba vág a pesti forróság, ahogy kilépek a repülőből. Elképesztő, hogy lehetett ezt
kibírni régen, pedig itt éltem vagy negyven éven át. A tányérsapkás vámos valamit motyog,
mikor az útlevelem visszaadja. Talán a harsogó hangosbemondó teszi, de értelmetlen
zagyvaságnak tűnik, amit bajsza alatt odavakkant. Mindenesetre barátságosan biccentek,
csomagomat fogva a lépcső felé veszem az irányt.

A reptéri buszt valószínűleg áthelyezték, nem ott van, ahol lennie kell. Nincs jegyem,
előveszem a pénzt, a vezető értetlenkedik, mögöttem mozgolódás támad, nyilván feltartom a
sort. Sűrűn elnézést kérek, biztos külföldinek néz a tömeg, a fejem felett átkiabálnak a
sofőrnek. Valami furcsa szlenget használhatnak, nem tudom hova tenni ezeket az új
kifejezéseket. Fáradt vagyok, lehuppanva az egyik ülésre, arcom az ablakhoz tapasztom.
Évek óta nem láttam a várost. Csak találgatom merre járhatunk, annyira megváltozott
minden.

Furcsák ezek az reklámok a falakon. A szavakat külön - külön el tudom olvasni, elvégre az
anyanyelvem, összerakva mégis idegen az egész. Végülis, aki nem idevalósi, nehezen tud
eligazodni a finom utalások között. Úgy döntök, megnézem azt a régi klubot, ahol annak
idején annyi estét töltöttem. A menetrend a fejem felett világít, persze átkereszteltek
mindent, ezek nem azok a nevek, amiket ismerek.

Megkérdezem egy útitársam, merre van a tér, ahonnan elérhetném kedvenc helyem. A
kedvesnek látszó fiatal srác zavartan lesüti szemét, azért ennyire nem lehetek ijesztő. Biztos
a szakállam teszi, győzködöm magam. Megnyomom a gombot, leszállok, végülis nagyon
nem nyúlhatok mellé. Nagyon más a környék. Hasonló, mégis ismeretlen. Sétálok tovább, itt
a sarkon, igen erre kell lennie. De valahogy az út is másfelé kanyarog. Lehet, a
következőnél kellett volna jeleznem.

Úgy érzem, elvesztem, ám ekkor egy elhaladó autóban meglátom Gábort, régi
osztálytársam. Kiáltásomra odafordítja fejét a vezetőülésből, arca zord, egyáltalán nem néz
barátságosan. Hékás, nem ismersz meg, nevetek. Gázt ad, zöld a lámpa. Még
utánafütyülök, de már csak kopasz fejét látni. Lehet, tényleg nem is ő volt, pedig eléggé
hasonlított.

Az jut eszembe, ha valami örök, az a rántott hús. Eléggé éhes vagyok, idejét se tudom mikor
ettem egy jó hazait. Bemegyek egy étterembe, biztos drága, nem baj, csak jó magyarosat
rakjanak elém. Nem tudom, mi van ezekkel a pincérekkel, nem képesek normálisan
kommunikálni. Mutatom az étlapon, bécsi szelet. Kikérem, hatalmas adag, petrezselyem,
krumpli, káposztasaláta. De az ízek, valahogy mások, nem olyan mint amire emlékeztem.
Hihetetlen, mit szerethettem ebben. Végül hazamegyek anyámhoz, ülünk egymással
szemben a lakótelepi konyhában. Elmesélem a napom, bólogat, talán egyetért, de nem
derül ki. Csak nézzük a padlót csöndben, míg besötétedik.


