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GARAMVÖLGYI ATTILA 
 

Egy autó keserve 

 

  Ejnye, megöregedtem! Most vagyok 25 éves. Nálunk, autóknál 

ez már elég öreg kor, igaz, még nem matuzsálemi. Még kell egy 

jó pár év, hogy retró legyek. De azt sajnos már nem hinném, 

hogy megérem. Emlékszem, milyen szép hetyke kis jármű vol-

tam anno. Büszkén róttam az utat, vittem az aktuális gazdácskám.  

  Ritkán betegeskedtem, mindig figyeltek rám, megkapjam a 

szükséges olajcserét, fékbetéteim. A kerekeim, ha kopottak let-

tek, azért sokat mentem ám, cserélték. Télre is, nyárra is megfe-

lelő gumik lettek rám adva. Ha kicsit koszos lettem, megfürdet-

tek, olyankor csak úgy csillogtam! De néha hiába vigyáztak 

rám, mások nem voltak rám tekintettel. A madarak lepottyantot-

tak, bogarak rajtam kenődtek el. Brrrr! Olyan nem jó volt ak-

kor! Némely más autó sem, nekem jöttek, pedig én csak pihen-

tem a parkolóban. Behorpasztottak! De sajnos valamely gazdám 

sem állt néha épp a csúcson, ő is néha sebeket ejtett rajtam. Hi-

ába lett megjavítva, de bennem ez törést okozott, és nemcsak 

lelkileg. Sajnos egy darabot még cseréltek is rajtam, nekitolat-

tak egy oszlopnak, úgy fájt! Kicsit pityeregtem is. De szépen 

meg javítottak, már begyógyult. Újra boldog voltam, újra szép 

vagyok. Igaz nem hiú, de jólesik, ha megnéznek, és nincs sem-

mi hibám. Akkor büszke vagyok.  

  Belsőm is mindig szép volt, szőnyegeim, ha kicsit sárosak let-

tek, azonnal kimosták. Műszerfalam szépen fényezve szilikon-

nal. Ez is oly felemelő érzés. Gazdáim sokat költöttek rám, szép 

legyek, egészséges és fitt.  

  De ez sajnos a múlt. Most szomorú vagyok, nem kicsit. Azért 

az idő vasfoga engem is megrágott, pontosabban a rozsda. 

Utóbbi sebesüléseim már nem lettek megjavítva, pár helyen ott 

a horpadás. Az alvázam elég csúnya, nagyon rozsdás, de már 

nem költenek rám, öregecske vagyok. Már nem éri meg, mond-

ják. A küszöböm is kilyukadt, az is a fránya rozsdának köszön-

hető. Elektromos rendszerem is egyre inkább kezd kontakthibás 
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lenni. Pedig a szívem, illetve a motorom nagyon is tökéletes, 

majd nem olyan, mint fiatalkoromban. Izzóim fáradnak, cserélni 

kell őket, jó lenne pedig, ha valami LED-szerű fényforrásokat 

betennének, egy kicsit felvidítana.  

  Már nem vagyok fürdetve sűrűn, csak sajna ritkán. Nemrég 

kaptam új akkumulátort, a régi már elfáradt nagyon, nem tudott 

elindítani. Hogy szeretem én a pörgést, még most is fickándo-

zok olyankor, ha megyek valahová! De már félek ilyenkor, a 

fránya rozsda, nem okoz-e valami problémát. Futóművem is ki-

csit rosszalkodik, szerintem a csuklóim koptak el. Valószínűleg 

azért, mert nincs szervóm, mint az újabb társaimnak. Hogy 

irigylem őket! De ők is eljutnak ilyen korba, ők se fognak büsz-

kélkedni, mint most. Viszont jó érzés is valahol ezen évek szá-

ma, vigyáztak rám, óvatosak voltak a gazdáim. Hány társam 

van, aki már igen fiatalon bontásra kerültek, totálkárosra törték 

őket! Nem érték meg ezt a szép kort. Na, jó, ez nem vigasztal, 

csak úgy megemlítettem.  

  De jó lenne újra fiatalnak, szépnek, csillogónak lenni! Ez már 

csak álom. Most jelenlegi gazdám eladósorba tett. Nem nagyon 

tolonganak értem, sőt, határozottan nem nagyon kíváncsi már 

rám senki. Fránya idő! Volt érdeklődő, de az is a rozsdám lát-

tán, csak húzta a száját, pedig nem is vagyok olyan drága.  

  Azóta csend van körülöttem, most pihenek egy parkolóban és 

várok. Tudom, más lesz helyettem, de jó volt kiszolgálni a gaz-

dámat, de a többit is említhetném. Mintha hálátlanok lennének, 

használtak, és amikor meguntak, lecseréltek. Ez a mi, az autók 

sorsa. Kicsit most jobban érzem magam, elmeséltem történe-

tem. Várok, hátha még valaki boldogan fogja meg a kormá-

nyom, és a sebeim is begyógyítja, már amennyire csak lehet. 

Nem akarom még a roncstelepen végezni, száguldok még, ha 

kell. Engedje meg valaki, hogy be is bizonyítsam!  

  Te, kedves ismeretlen, köszönöm, hogy meghallgattál, jólesett. 
 

*** 
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