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Budapestenszülettem1983-ban.A BárdosLajos ÁltalánosIskola és Gimnázium
diákja voltam 1989és 2001 között, itt kezdtemaz általánosiskola elsõ osztályát,és itt is
érettségiztem12 évvelkésõbb.Nagyonszeretteme zárt, összetartóközösséget.Jártamegy
évetaz ELTE BTK-ra németszakra,és 2002õszeótaa KülkereskedelmiFõiskolaNK szakos hallgatójavagyok.
Nagyon szeretekolvasni, színházba,mozíba,operábajárni, a barátaimmallenni.
Novellákat,verseket12 éveskorom ótaírok. A médiábanszeretnékelhelyezkedni:érdekel
a televízió,az újságírás,a filmek világa.
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A metró
Késõ volt. Penelopedideregveálldogáltamegállóban.
-Már jöhetne. -gondolta dühösen.
Az órájáranézett.10óra. Végre bedübörgötta szerelvény.Penelopefölszállt. Négyen
voltak a kocsiban,egynõ, két férfi és egykisfiú. Penelopegyorsanleült.
Victor unatkozvalógáztaa lábát. Az utóbbi idõbenáltalábanunatkozott.Két hónapja
mást semcsinált, csak szórakozott;moziból diszkóba,színházbóléjszakailokálba ment,
napról napra.Most semmimásranem vágyottannyira,mint valami rendeselfoglaltságra,
például egy kis munkára.El is határozta,hogy másnapnekilát, és egy érdekesmunkát
keres.Rögtönjobban éreztemagát,életkedvevisszatért,és óvatoskiváncsisággalhallgatta a vele szembenülõ idõs hölgy és a kisfiú beszélgetését.
-DeNagyi! A Mama tudni fogja, hogy hol vagyunk?
-Igen,Bernard,persze.Kérlek, ne beszéljolyan hangosan!
Georgine idegesenpillantott körül. Rettenetesenfélt. Mert végül is amit tett, az
törvénybeütközõ.Gyermekrablás.Összerázkódott.Nem, nem õ nem követett el gyermekrablást,csak azttette, amit tenniekellett. A menyerosszanyavolt, gyakrannapokig
egyedülhagytaszegénykicsi fiúcskát.
-Halkabbanbeszélj,Bernard! Ne zavardezt a bácsitaz olvasásban!
Philippe fel semnézettaz újságból.Nem mintha nagyonérdekeltékvolna a hirek, de
valami mögéel kellett bújnia. Talántúl messzirement.Talán mégsemkellett volna
megölni azt a fickót. Elég lett volna csak együtésa bordái közé. Mi lesz,ha valaki
rájön? Nem. ezképtelenség,senkinemlátta. Vagymégis?Ez az alak itt szembenúgy
néz,mintha mindenttudna.
Victor megrémült, amikor Penelopefelszállt. Hirtelen azt hitte, ez a tegnapi lány.
Annak is pont ilyen haja volt, és ilyen szemei.Kár volt, igen nagyonsajnálta,amit tett, de
hát részegvolt, és nem tudott magánuralkodni. Szegénylány hogy fenyegetõzött!De
nem.ez nemaz a lány.
Penelopefázott. Jaj de rossz ötlet volt így eljönni otthonról, még egy pulóvert sem
hozottmagával.Kicsit lehiggadt.Milyen kár, hogy mindig olyan hamarelveszítia fejét!
Nem kellett volna ilyen csúnyánösszevesznianyával.Most aztán mit csináljon,egyedül
az éjszakában?Nyugtalanulérezte,hogy a fIatal férfi lopva rápillant. Megborzongott.
A metró beérkezettegy állomásra,de új utas nemszállt fel. Maradtakbennõk öten.A
metró továbbgördüit,zakatolvavetve magáta föld sötétgyomrába.
Hirtelenkialudtak a fényeka kocsiban,a szerelvénymegállt.
-Mi az ördög történt?-kérdezte Philippe.
Felállt, letetteaz újságját,és tapogatózvaa kocsi eleje felé indult. Itt-ott megbotlott
valamiben,káromkodottés menttovább.Bernardnagyanyjaölébehúzódott.
-Nagyi, miért oltódottle a villany?
-Nem tudom,kicsim, biztos mindjárt visszajön.

De nemjött. Victor idegesenpillantgatottPenelopeülésefelé. Lehet,hogy ezmégisaz
a lány? Lehet. Lehet, hogy õ. Kényelmetlenülgondoltvisszaa lány tegnapiszavaira.
-MegölIek, egyszerbiztos, hogymegölIek!
Nem sok mindenreemlékezetta tegnapéjszakából,de ezt nem tudtakiverni a fejébõl.
Philippe igyekezettminél messzebbrekerülni a többiektõl, akik ösztönösenközelebb
húzódtakegymáshoz.Most már biztosantudta, hogy azaz alak látta õt tegnap.Mindent
tud, és fól fogja adni õt a rendõrségen.
-Ki kell jutnominnen! -morogtaaz orraalá. -Talán át tudok mennia szomszédvagon-

ba
Georgine szorosanmagáhozölelte Bernard-t. Szegénykisfiú, mennyire meg lehet
rémülve! Pedignincsensemmibaj. Vagyis...Az azújságosemberteljesenoly~ mint egy
rendör. Lehet, hogy mindent tud, és máris az elfogásukongondolkodik! Penelopea
sötétenkeresztülis érezte,hogy nézik.
-Istenem,csak ezt éljemtúl! Miért kellett éjszakaígy elrohannomhazulról! Az a
fiatal pasi úgy bámuh,majd' kiesetta szeme!
Victor fölállt. Kabátja zsebébõlvaskospénztárcájahalk puffanássala földre esett.
Leguggolt,hogymegkeresse.
Vakontapogatózotta feketeéjben,éskezevalamitmegérintett.
-Ne érjenhozzám! -sikoltott fel Penelope.
-Ez az a lány. És meg fog ölni. Tudom,érzem.Meg fog ölni.
-Látott. Látott. Fel fog jelenteni. Ki kell jutnom innen, merttudja, mertlátott!
-ÉdesIstenem,segíts! Könyörgömhozzád,segíts!
-Meg fog ölni.
-Látott.
-Ne érjenhozzám!
-Látott!

-SegítsIstenem!
-Meg fog ölni!
-Nagyi! -kiáltott fel Bernardhirtelen. -Nagyi.
Ebbena percbenkigyulladt a világítás,és megindulta metró. Az utasokzavartan
egymásramosolyogtak.
-Ez nemaz a lány.
-Nem láthatott. Senkinemláthatott.
-Nem lehetrendõr.És ha az is, honnantudhatná?
-Egészhelyesez a srác,de kicsit félénknektûnik. Biztos nemtudna semmi rosszat
elkövetni.
-Ne félj, kicsim. -mondta Georgineésmegsimogattaa kisfiú fejét. -Már nincs semmi
baj
A metró pedig vágtatotta föld alatt,mintha mi semtörténtvolna. Egyáltalán,történt
valami?

