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Balassa Péter 

 

Egy füst alatt 
 

Már megint esik az eső! Lehetetlen, hogy ennyi vízzel 

elbírnak a csatornák, de komolyan! Fázom! Amikor 

elindultam, még ragyogott a Nap, és minimum 30 fok 

volt! 

Mikor is lehetett? Nem emlékszem. Egyáltalán, mikor 

borult be az ég? Legjobb lesz haza indulni! Már nem is 

emlékszem, hova indultam… Hol vagyok most?  

Mindenféle gondolat háborúzik a fejemben. Ettől 

felfordul a gyomrom! De komolyan! Szédülök! 

Elindulok haza, és kész! Haza… 

A szemem sarkából látom, ahogy egy csuklyás kabátos 

kisgyerek beleugrik páros lábbal egy jókora pocsolyába. 

Élvezi. Valahogy észlelem az örömét. A gondolatait. 

Büszke a szép új, virágokkal sűrűn telefestett 

gumicsizmájára! Szinte kedvem lenne elnevetni magam, 

csak épp nem találom az útkereszteződést, ahol be kell 

kanyarodnom! 

Az eső meg csak esik… 

Zuhog! Folyik végig az arcomon, és az orromról 

lecsepeg. Valamelyik ablakból hangosan egy régi sláger 

robban az eső monoton hangjai közé. A 67-es út…  

Erre valahogy emlékszem… 

De mit keresek én a Baross utcán? Ráadásul úgy tűnik, 

mindenki lelépett! Csak én tocsogok a hömpölygő 

esővízben… 

Hatalmas villámlás fénye vakít el. Tudom, a robaj sem 

fog váratni magára, de ahogy ezt így végiggondolom, 
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hatalmas hangrobbanástól rándulok meg egész 

testemben. Csaknem elestem! A kézitáskámat el is 

ejtettem! Na, tessék! Most aztán eláznak a szerződések, 

amiket cipelek… 

Milyen szerződések is ezek? 

BAAAMMMM 

Ez durva volt! Nagyon durva! Minimum egy buszt kell 

találnom, ami hazavisz! Most, azonnal! 

Gyorsabbra veszem a lépteimet. Futni nem tudok, mert 

Isten bizony remegnek a térdeim! Őrület! 

Ahogy magamra szorítom az esőkabátomat – mikor 

vettem én ezt fel? – surrogó neszt hallok magam mögött! 

Mi a fene? Mindegy. Sietek. Mindenki hagyjon békén! 

Már majdnem az egykori Skála Áruházhoz érek, amikor 

meglepetéssel nyugtázom a látottakat: ebből mikor lett 

étterem?  

Megnyugtató végre látni, hogy érkezik az én 

megmentőm: egy sárga angyal… A helyi járat! Most már 

akár sétára is foghatnám, de én elsőnek akarok felszállni 

a buszra!  

Nem értem a saját késztetésemet, hiszen a buszváróban 

egy teremtett lélek sem áll. De nem baj! Fő, hogy 

felszállhassak végre!  

BAAAAAAAAAM   DURRRRRR 

Istenem, érjen már ide ez a busz!  

A nagy igyekezetemben megbotlok a szegélykőben, és 

csaknem az érkező megmentő elé hasalok. Még 

szerencse, hogy egy táblába bele tudok kapaszkodni. 

Éjszaka van.  

Legalábbis ez a röpke információ fut át a gondolataim 

között. Mindez abban a pillanatban, hogy elkapom a 

tábla tartóoszlopát. 
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Ahogy felnézek, mint a cunami, vagy fél köbméternyi 

pocsolyavíz tart felém, amit a busz kerekei segítettek az 

irányomba… 

Még látom a sofőr kaján mosolyát, amikor fizikailag is 

reakcióba lépek a kijózanító igazsággal… 

A vízsugár szinte fellök. Természetesen telibe talált, 

ahogy illik… 

Hatalmas harag támad bennem! Muszáj elordítani 

magam, hogy a sofőr nőági felmenőjét a megfelelő 

jelzőkkel körülírva bizonyos fizikai tettlegességre 

buzdítsam a valószínűleg még mindig röhögő 

elkövetőt… 

DUUURRRRR   BBBAAAANNNGGG 

Na, ez lehűtött! Gyorsan behúzódok a fal tövéhez. 

Kicsit sikerül magamhoz térnem… Amint körülnézek, 

csak az eső párás-ködös függönyét látom mindenfele. 

Szeptember van? Húúú! A víz teljesen átáztatott… Sehol 

egy lélek az utcán… El kell indulnom, gyalog. Nincs más 

megoldás, mert hiába keresem a mobilomat, nincs a 

zsebemben… Talán a táskában?  

Nem. Ott sincs. Hol vannak ilyenkor a Taxik? Hiszen itt 

is kellene, hogy parkoljon néhány! 

Ez nem az én napom… Talán a Városháza-téren nagyobb 

szerencsém lesz… 

Na, gyerünk!  

Ahogy elindulok, érzem, hogy valaki a karom után nyúl! 

Jéghideg zsibbadtság járja át az egész testemet, de 

egyszerűen nem bírok megfordulni! 

Amennyire az erőm engedi, szaladni kezdek. Csak 

néhány pillanattal később esik le, hogy rossz irányba 

indultam! Mindegy! Most a bőrömet kell mentenem! 

Hiszen megtámadtak! 
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Mögöttem hallom, ahogy cipőtalpak cuppognak a vízben. 

Tehát, nem adja fel a támadóm! Ez bizony komolyan 

gondolja! 

Nem nézek hátra. Összeszedem minden erőmet, és 

menekülök! 

Már nem is tudom, hol vagyok! Egyszer jobbra 

fordultam, aztán balra, aztán… 

Mindegy! Futás! Már a nyomomban lihegnek!  

Teljesen elzsibbadt már mindenem! Egyre nehezebb az 

esővíztől ázott ruha rajtam! Hideg, és alig tudok benne 

mozogni! 

Lassulok! Lépésről lépésre lassabban tudom mozgatni a 

végtagjaimat! Már szinte csak vánszorgok… 

A lépések zaja csak közeledik… Közeledik… 

Nem merek megfordulni! Teljesen magába nyel a 

rettegés… 

Összerogyok a Kossuth híd lábánál. 

Nem bírom tovább… Feladom… 

Felnézek: a híd túlsó vége a sötétbe vész… Az eső 

ömlik… Hallom a Mosoni Duna csobbanásait, és azt a 

megnyugtató hangot, amit akkor hallat, amikor monoton 

eső dagasztja a kedvét… 

- Bácsi, keljen fel! 

Tessék?  

Nem erre számítottam. 

A hang irányába fordulok; az a gumicsizmás, csuklyás 

kabátos kisgyerek áll mögöttem, akit néhány perce (vagy 

éve? Ki tudja már?) még megmosolyogtam… 

Nem értem az egészet! 

- Még jó, hogy a bácsi megállt pihenni! – Mosolyog a 

hangja a gyerkőcnek, mert az arcát nem látom… 
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- A téren elejtette a táskáját, amiből kiesett a pénztárcája 

és a mobiltelefonja! 

Próbálok az arcra fókuszálni, de egyre kevésbé sikerül. 

Ahogy a gyerekarcot nézem, azt mintha belűlről fehér 

fénnyel kezdenék megvilágítani. Az arcról szétterjed a 

fény, és egy szempillantás alatt az egész test szinte 

világít! Egyre erősebben, egyre fényesebben… 

- Ébredj fel! Ébredj fel! – És csak mosolyog, de ezt már 

csak érzem… 

- Ébredj fel, Laci! Elaludtál már megint a kádban! 

Mi van? – Alig térek magamhoz… A fehér fényt látom 

még mindig… 

Mi van? 

- Ne szórakozz velem, Laci! Azt hittem készülsz a 

fürdőben, te meg a kádban alszol! El fogunk késni! 

Istenem, már megint el fogunk késni! 

Azt hiszem, felébredtem… 

Hazaérve úgy terveztem, hogy a pihenést és a fürdést egy 

füst alatt elintézem. Jó ötletnek tűnt! 

Gondoltam, mi baj lehet? 

Ma este vacsoravendégek leszünk Schweigeréknél. A 

lányunk vőlegényének sznob szüleinél... 

Csak sejtem, de Juli hangjából ítélve, szinte biztos, hogy 

el fogunk késni. Miattam!  

 

 

 

 

 

 

 

 


