
Csapucha Rudolf

Csak egy kis baleset

Az idős úr és a nő úgy ment egymás mellett az
utcán, mint két vékony kérdőjel. Lassan, minden
lépést meggondolva emelgették lábaikat.
-  Fázom  –  szólalt  meg  a  nő,  és  a  férfi  felé
fordította a fejét. Szemében félelem és rettegés
volt. Párja nem szólt vissza, gyöngéden megfogta
a kezét és szinte húzta magával tovább.
A  hideg  januári  szél  nem  ismert  lehetetlent,
igyekezett a ruhán keresztül beférkőzni azokon a
pontokon, ahol eléri az idősek bőrét. Elérje, majd
kegyetlen  szúrásokat,  éles  vágásokat  okozva
fájdalmat csikarjon ki a testekből. Ruhájuk kopott,
szakadozott  és  émelyítően  büdös  volt.  Ők  már
nem érezték ezt az illatot, megszokták. Ahogy azt
is, hogy messziről kerülik őket az emberek, mikor
rájuk  néznek.  Végigmérik  a  párt,  és  hol
szánakozó,  hol  megvető  tekintettel  sietnek
tovább. A férfi őszbe hajló, zsíros, csapzott haját
a  gallér  fejközépig  takarta.  Borostás  arcát
azonban nem védte semmi. Savós szemeiből néha
ki-kigurult  egy-egy  könnycsepp,  amit  a  hideg
északi szél csikart ki. A nő vállig érő, kócos, zsíros
haját  mindenfelé  lökdöste,  dobálta  a  szél.  Egy
buszmegálló felé közeledtek. 
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-  Itt  egy  picit  megülünk  –  szólalt  meg  a  férfi.
Behúzódtak  a  több  helyen  sérült  üvegparaván
mögé,  majd  nagyon  lassan  a  padra  is  leültek.
Kosz és mocsok vette őket körül, de itt legalább
nem tombolt  a  természet  kegyetlen  kedve.  Két
fiatal  nő már ott  ácsorgott.  Megvető pillantások
után  arrébb  húzódtak.  Pöfögve,  nagyot
szisszentve  megállt  egy  autóbusz.  A  két  nő
gyorsan felugrott  a nyitott  ajtón,  míg hátul  egy
hangos fiatalakból álló társaság szállt le. A padon
a férfi a nő felé fordult, hangját megemelve, hogy
a motor zúgását túl tudja harsogni megszólalt:
-  Még  két  sarok  és  ott  leszünk.  Az  a  kedves
fiatalember  azt  mondta,  hogy  ma  menjünk  be.
Még  azt  is  hozzátette,  hogy  nem  is  kell  majd
sokat  várnunk,  van  hely  bőven,  és  megoldódik
talán a sorsunk végre. Nagyon jóravaló embernek
néztem. Meglásd  drágám,  jó  helyünk lesz  majd
ott az otthonban.
- Majd meglátjuk, csak legyen igazad – válaszolt a
nő.
A  fiatalok  akkor  értek  oda,  mikor  a  férfi  újra
megszólalt, ezúttal is hangosan:
- Az a baj, hogy…
- Mi van öreg? Beszóltál? - fordult felé az egyikük.
- Be hát – nevetett egy másik – Ráadásul éppen
neked Tomi.
A fiatal  közel  lépett  a férfihoz,  ugráló lépéseket
tett  jobbra-balra,  majd  hatalmas  erővel  ököllel
megütötte  a  férfi  halántékát.  Az  zavaros
tekintettel nézett rá, és lassan oldalra dőlt, majd
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lecsúszott a földre. A buszmegálló újra feltöltődött
dolgukra  siető  emberekkel.  Már  vagy  nyolcan,
tízen is lehettek. A nő nehezen lehajolt párjához
és szólongatta:
-  István,  István  –  fejét  karjai  közé  emelte  és
tovább próbálkozott – István, szólalj már meg.
Néhányan odanéztek, de fejüket hamar elfordítva
a várva-várt autóbuszt kémlelték.
- Megölte a férjemet – zokogva, ordítva nézett fel
a nő. – Hívjanak már segítséget – folytatta tovább
kétségbeesetten.  -  Megölte  a  férjemet  –  már
sikításba csapott át a hangja. Könyörgő tekintettel
forgatta fejét, várva a segítséget.
Távolabb egy középkorú férfi  kivette zsebéből  a
telefonját,  és  gyorsan  belehadart  valamit.
Közeledett a pad felé, majd megszólalt:
- Már úton van a segítség! Hívtam a rendőröket is
– szúrós tekintettel nézett a fiatal Tomi szemébe.
Lassan,  egyre  többen  torlódtak  össze  a
megállóban, Tomi barátai  látva, hogy itt tényleg
komoly  lehet  a  baj,  finoman  araszoltak  egyre
távolabb  a  helyszíntől.  Pár  perc  elteltével  már
egyikük sem volt  ott.  A fiatalember édesapja is
most  közeledett  a  többi  várakozó  felé.  Az  utca
végén  hangos  vijjogással  megjelent  két  segítő
autó. Tomi megszeppenve tekintett körbe és nagy
lendülettel szaladni kezdett. Kiugrott az útra, ahol
egy  autó  füstölgő,  csikorgó kerekekkel  fékezett,
de  már  nem  tudta  elkerülni  a  balesetet.  A
mentőautó  személyzete  látta,  hogy  egy  test  a
járdára csapódik, majd mozdulatlanul fekszik ott.
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Kiugorva  a  kocsiból  azonnal  odarohantak.  A
tömegből a telefonáló ordítani kezdett:
- Ide, ide, itt kell segíteni! - a földön fekvő öreg
férfira, és a még mindig nyöszörgő nőre mutatott,
majd odalépett a kiszálló rendőrökhöz és nekik is
mondott  valamit.  Az egyik mentős odaszaladt a
buszmegállóban fekvő sérülthöz.
A tömegből többen kiabálni kezdtek:
- Hagyják őket, büdös kéregető alkoholisták ezek.
- Már botrányos, ahogy viselkednek – kiabált egy
másik férfi is és a rendőrök felé nézett.
A földről a mentőorvos lassan felállt, majd halkan
megszólalt:
- Ennek az embernek ez volt az utolsó botrányos
viselkedése.
Tomi édesapja aggódva futott oda fiához.
- Mi történt? Hogy van?
- Semmi uram, nyugodjon meg – válaszolt  egy
másik orvos – Csak kisebb karcolások.
- Mi történt fiam?
- Hallottad apa, csak egy kis baleset volt.
A feléjük közeledő rendőr lassan kihúzta bilincsét
a tokjából. 
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