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Otthon járunk, rokonokat látogatunk, Bajorországról képeket 

mutogatunk nekik, az itteni életükről képeket mutogatnak nekünk, 

fogászatra megyünk (én kozmetikushoz is), egy kiállítást és egy 

koncertet is megnézünk, a férjemmel hazai kulturális élményeket 

gyűjtünk, hogy a lehető legtöbb honi hatással feltöltekezzünk,  

szombat estére már kimerülünk, ágyba borulunk, másnap reggel 

kapkodva, de rutinosan összepakolunk, délelőtt tízkor Újpesten 

ismeretlenekkel randevúzunk, egy zsúrkocsit veszünk tőlük, és 

izgulunk, hogy jót néztünk-e ki, 

villamosra, metróra és buszra szállunk, hogy a találkahelyre eljussunk 

(és hogy egy kicsit szemlélhessük a várost, mi minden változott), aztán 

örömmel látjuk, hogy jó lesz a vétel, ez az, amibe az interneten 

beleszerettünk, sakk-kockás a teteje, anyuéknak is ilyen van, úgyhogy 

hálásan meg is köszönjük a fizetségen felül, 

és elégedetten megyünk haza, a buszmegállóban azonban váratlan 

találkozásban van részünk: egy kisfiú hajt arra oldalkerekes 

gyermekbiciklijén, szerzeményünk láttán megáll, megveti mind a két 



lábát, mintha egy motor nyergében ülve parkolna félre az országút 

szélén, hogy megbámuljon valamit, valamit, ami az ízi rájdnál is 

fontosabb vagy érdekesebb, és nagy, kerek szemekkel kérdi tőlünk, mi 

ez; 

először is az édesanyja válaszol neki („Nem tudom, ez egy ilyen tálaló, 

gyere már, kisfiam!”), beéri és sietősen vonszolja is tovább, én a kérdésre 

mégis, ösztönösen felelek („Zsúrkocsi!”), mire a kisfiú még mindig 

felénk bámulva, kitekeredve, lábát öntudatlanul is a földön húzva, az 

édesanyja vonta biciklit lelassítva ismétli, tagoltan, hogy „Zsúrkocsi!”, és 

a szóösszetétel összetevőinek határánál nyel egy kicsit, mint a szomjazó, 

aki oázisról hall a sivatag mélyén, 

micsoda jó dolog már ez, zsúr is, meg kocsi is, emberek ennyire menő 

dolgokkal művelnek mindenféle izgalmasat ebben a világban, előtte meg 

csak elhúzza a sors a mézesmadzagot, el, az orra előtt, igazságtalanság, 

már viszik is előle, elveszik tőle, érzi fájdalmasan, noha ő távolodik a 

vágya tárgyától egy járgány hátán a fizikai valóságban, 

minket pedig furdal a lelkiismeret emiatt, még akkor is, délután, amikor 

az autóba már zsúrkocsistól bepakoltunk, mert olcsó fogásként 

megszereztük és elvisszük magunkkal a világ legjobb zsúrkocsiját, el 

ebből az országból, 

és ezzel valami a múlté lesz végérvényesen. 

 


