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A biztonságos út

Mikor az aluljárón ment át, a gyalogút több helyen
már sérült volt. Csakúgy, mint a mellette haladó
két sávos út. A kisebb-nagyobb kátyúk nem kis
bosszúságot okoztak az áthaladó járműveknek. Jó
kedve  volt,  hiszen  főnöke  fizetésemelést
emlegetett,  de  hasonló  örömet  okozott  neki  a
másnapi születésnapi buli gondolata. Izgatottan –
akárcsak kisgyermek korában – várta már, hogy
vajon mivel  lepik  meg őt  szerettei.  Kis  táskáját
lóbálva  ugrálta  át  a  járda  repedéseit.  Jókedvét
kissé  fátyolozta  az  úton  haladó  autók  zaja,
dübörgése. Az aluljáró felül és két oldalról átölelő
betontömege  bezártság  érzetet,  tehetetlenséget
árasztott, csak az járt a fejében, hogy „mi van, ha
ez épp most szakad le, attól a több tonna vonat
szörnyetegtől,  ami  most  dübörög  el  felette?”  A
gondolatok tovább morzsolták agyát. „Igen. Akkor
itt több száz halott, sebesült, talán az élete végéig
béna ember lesz.” Szaporázni kezdte lépteit, mert
már  kimondottan  idegesíteni  kezdték  az  autók
zajai,  torkában  érezte  a  büdös,  semmihez  sem
hasonlítható gázokat, amiket a kipufogók okádtak
ki magukból. „Ki, csak ki innen, minél előbb. Ki a
szabadba, a friss levegőre, ahol a zaj is tompábbá
válik.”  Nagy  igyekezettel  haladt  az  alagút  vége



felé.  Ebben a pillanatban megbotlott  egy kisebb
kátyúban.  Feje  előre  nyaklott  és  alig  sikerült
megtalálnia az egyensúlyát. 
Másodpercekkel  később  az  úton  egy  teherautó
kerekei  az  egyik  kátyú  széléből  egy  kisebb
törmeléket hánytak ki a járda felé. A nagy zajtól,
az éles, sivító hangot nem is lehetett meghallani.
Azt  viszont  annál  inkább,  mikor  a  törmelék  a
betonfalba csapódott, majd néhány pillanat alatt a
fiatalember  lába  elé  pattant.  Döbbenten,
lecövekelt lábakkal, kikerekedett szemekkel nézte
az  előtte  heverő  követ.  Először  fel  sem  fogta,
hogy  valójában  mi  történt.  A  következő
másodpercben egy újabb becsapódás követte az
előzőt. 
Izzadtan,  idegesen,  remegve  ült  fel  az  ágyon.
Felesége  már  fent  volt,  de  úgy  gondolta  kicsit
még  fekszik,  mielőtt  nekivág  a  napnak.
Csodálkozva nézett férjére. 
- Rosszat álmodtam – mondta akadozó hangon –
Az  aluljárónak  soha  többet  nem  jövök  haza  –
folytatta  tovább,  s  közben  felesége  továbbra  is
csodálkozó tekintettel meredt rá.
Másnap,  mikor  a  fiatalember  ment  hazafelé,
valóban elkerülte  a  veszélyesnek vélt  útvonalat.
„Lehet,  hogy  erre  kerülök,  de  legalább
biztonságos” - nyugtatta magát.
Egy felújítás alatt álló épület előtt sétált a járdán.
Azt azonban nem vette észre, hogy egy fél tégla a
cserépen lefelé zötyögve elindult a járda irányába,
ahol ő éppen, táskáját lóbálva gyalogolt. 


