
Balázs Laura: Ami igazán számít 

 

- Miért jöttünk fel ide? – Egy sziklaszirten álltak. Egy sziklaszirten, mely ugyanúgy nézett ki, mint az 

alatta elterülő, sivár vidék: elhagyatottan és üresen. 

- Csak. – felelte egyszerűen a másik. Ketten álltak odafent. Tekintetük a távolba révedt, a sok-sok 

sziklára, és a magányos világra. Az előbbi neve Hoop volt, míg a másiké Duisternis. De a nevek itt 

már mit sem számítottak. Nem volt már rajtuk kívül senki más, akit nevén lehetett volna szólítani. 

- Tudom, hogy most szomorú vagy… - szólalt meg Hoop. – De talán csak nem voltunk elég alaposak! 

Duisternis dühödten fordult hátra a férfihoz. 

- Mindenhol körbenéztünk! Sehol sem volt életnek jele! Lehetetlen, hogy rajtunk kívül bárki is túlélte 

volna! – Magában ezt már rég tudta, de így, hangosan kimondva méginkább valóságosabbnak hatott. 

Ettől a gondolattól tekintete elhomályosult. Hoop nagyokat pislogva nézte a férfit. 

- Túl borúlátó vagy. – dünnyögte ő, majd elindult lefelé a szirt lejtős oldalán. Duisternis 

érzelemmentes arccal nézett utána, aztán figyelmét újra a halott tájnak szentelte. A nemrégiben hullott 

savas eső járatokat vájt a száraz talajba, ezért a sziklás vidék még járhatatlanabb lett. 

- Nem mintha lenne értelme bármerre is menni már… - sóhajtotta, majd leült a szirt peremén. Lábai a 

mélybe lógtak, a férfi unalmában lassan lóbálta őket. Felnézett az égre és eltűnődött. – Régen, amikor 

elképzeltem, milyen lehet vajon a világvége, akkor az eget pontosan ilyennek képzeltem el. A felhők 

kuszák, az ég tüzes színekben, ameddig csak a szem ellát. A Nap fénye alig jut át ezeken az alaktalan 

ál-felhőkön. – Eddig jutott elmélkedésében, ugyanis ekkor Hoop kiáltása félbeszakította 

gondolatmenetét. 

- Duisternis! Találtam valamit! – A hang a szirt alól jött. Hoop lent álldogált a göröngyös terepen és 

valamit lóbált a kezében. A férfi föntről nem tudta kivenni, mi lehet az a valami, de Hoop nem sokáig 

feszegette türelmét. – Egy amerikai dollár! Sose láttam még ilyet élőben! Amott a távolban pedig látok 

valamit csillogni! – mutatott a lenti egy sziklafal oldalára. 

Duisternis a homlokára csapott. 

„Úgy viselkedik, mintha ezek még bármit is számítanának… Ma már nincsen értéke semminek sem. 

Ami csillog a távolban, valószínűleg egy gyémánt. De most már az sem ér semmit sem. Bárcsak 

inkább vizet találna ez a szerencsétlen, végtére is hamarosan kifogyunk belőle.” – gondolta Duisternis. 

Amíg Hoop össze-vissza szaladgált mindenféle holmik után kutatva, addig Duisternis hátradőlt és fejét 

a poros talajra fektetve bámulta az eget. Reménytelen helyzetükre gondolva szemeiből könnyek törtek 

elő, egy idő után pedig elnyomta őt az álom. 

 

Arra ébredt, hogy iszonyatosan ki van száradva. Ránézett palackjára, ami üres volt. Álmában kiitta 

belőle azt a kevés vizet is, ami volt benne. Felült és körülnézett. Szerencséje volt, hogy alvás közben 

nem gurult le a szirtről, végtére is a szakadék szélén aludt el. 

"Vagy inkább szerencsétlenség. Attól függ, honnan nézzük." - gondolta kelletlenül a férfi. Aztán tágra 

nyitotta a szemeit. - Hol van Hoop? 

- Hoop!! - kiabálta bele a levegőbe. 

- Itt vagyok mögötted, te! - szólalt meg mögüle a másik. Duisternis hátrafordult, aztán megforgatta 

szemeit: Hoop ott ült mögötte, körülvéve hihetetlenül sok kacattal. 



- Minek hoztál ide ennyi szemetet? - kérdezte morogva Duisternis. 

- Szemét!? Tudod, mennyi érdekes cuccot találtam? - Hoop szemei felcsillantak. - Például találtam egy 

elektromos grillsütőt! Most már tudunk sült húst is enni. És unatkozni sem fogunk, ugyanis találtam 

egy jó kis tollaslabda-szettet is! 

Duisternis összeszorította a fogait, majd szomorúan lehajtotta a fejét. 

- Mondd csak, beléd mégis mi ütött? - Hoop furcsálló tekintettel bámulta őt. - Ugye tudod, hogy 

semmi értelme ennek az egésznek? Ketten maradtunk. Semmi esély arra, hogy újra benépesítsük a 

bolygót. Miért van az, hogy te mégis ilyen vidám vagy? 

- Azért, mert a szomorkodással nem lesz jobb a helyzetünk. - Hoop arca most először komoly volt. - 

Ha reménykedünk egy szép jövőben, talán végül a vágyaink teljesülnek! 

- "Talán." Ez itt probléma. Én nem akarok valami olyanra várni, ami valószínű, hogy nem jön el. 

Hoop elgondolkozva meredt maga elé, aztán a szirt szélén álló férfira nézett - vagyis inkább mögéje. 

Ezt Duisternis is észrevette, ezért megfordult. Hoop melléje lépett. 

- Látod ott az eget? - mutatott nyílegyenesen maga elé. - Ott olyan világos. Mintha Isten is arra 

bíztatna bennünket, hogy legyen tele reménnyel a szívünk és egy nap akkor beléphetünk azon a fényes 

kapun. 

Duisternis felmordult. - Az csak a Nap, nagyokos. Ott vékonyabb a felhőréteg, így át tud rajta hatolni 

pár fénysugár. Isten, még ha létezik is, már nincs itt. Már nem érdekli ez a világ. És az sem érdekli, 

hogy mi élünk-e, vagy halunk. - A férfi tett egy apró lépést a szakadék felé. Hoop megragadta a karját. 

- Honnan veszed, hogy elhagyott minket!? Miért nem hiszed, hogy még mindig itt van, és tartja 

bennünk a reményt!? 

A megszólított lehunyta a szemeit. 

- Mert nem volt ínyére az, amiket az emberiség tett. Egymás vérét ontottuk. Minden fegyvert 

bevetettünk egymás ellen. Tönkre tettük az összes növényt, kipusztítottuk az összes állatot, 

leromboltuk az élőhelyünket! - Rámutatott a sok holmira, amit Hoop felvitt a szirtre. - Miért 

halogatnánk ilyen hülyeségekkel azt, ami elkerülhetetlen? A végzetünk az, hogy utolsókként haljunk 

meg és itt hagyjuk a Földet magányosan. Úgyhogy...engedj el, Hoop. Te nyugodtan áltasd magad, de 

én nem maradok tovább. Megnézem magamnak most, hogy mit tartogat nekem a túlvilág. 

- Nem teheted ezt! Tudod, hogy így sosem láthatod meg a mennyek kapuját! 

- Nem bánom. A pokol csakis jobb lehet, mint ez a reménytelenség. - suttogta Duisternis, aztán kitépte 

karját Hoop szorításából, majd kitárva karjait ugrott. A savas eső által vájt járat törmelékes 

sziklapadlóján szállt ki belőle a lélek. 

- Duisternis!!! - kiáltotta teli torokból Hoop. Könnyei megállíthatatlanul hullottak alá a hatalmas 

mélységbe. - Miért kellett ezt tenned!? Miért hagytál itt engem egyedül!? Hiszen-- 

Szavai ekkor elakadtak. Hitetlenkedve nézett fel az égre. A felhők, amelyek eddig vöröses színben 

pompázva borították be az egész eget, úgy látszott, szétszélednek. A sötétség és sivárság, amely addig 

uralkodott, elvesztette dominanciáját. A felhők között rés nyílott, amelyen át a Nap beeresztette 

fénysugarait, ezzel arany és sárga színekben fürdetve meg a tájat. Valahogy a felhők is olyan máshogy 

néztek ki: formásak és szépek lettek. 

Hoop mindezt szájtátva figyelte. Szíve hevesen dobogott. 



- A sötétség meghalt. Helyét a remény vette át. - szólalt meg háta mögött valaki. A férfi megpördült. 

Az iménti felszólaló elmosolyodott. Hoop még inkább csodálkozott. Az előtte álló illető ugyanis egy 

gyönyörű szép leányzó volt, akinek szőke haján megcsillantak a Nap sugarai, ezzel arany színt 

kölcsönözve frizurájának. 

- Te...ki vagy? - nyögte ki nagy nehezen a férfi. 

- Engem Isten küldött hozzád. Hittél abban, hogy minden rendbe jöhet, igaz? - A lány Hoop-hoz lépett 

és végigsimított annak arcán. - Duisternis, a reménytelenség megtestesítője meghalt. Te pedig 

kitartottál. Gratulálok. 

- Duisternis ostoba volt. Csak egy kicsit kellett volna kitartania. - csóválta a fejét Hoop. 

- Rengeteg mindent gyűjtöttél. - nézett a lány a halom holmi felé. - Ezeknek mind hasznát vehetjük. 

Egy nap pedig az utódaink is. 

Hoop és a lány egymásra mosolyogtak, aztán megcsókolták egymást. 

Hogy hogyan töltötték aztán földi éveiket, nem tudni. De az biztos, hogy Hoop egy nap végül tényleg 

átléphette a fényes kapu küszöbét, amit Duisternis oly kishitűen csak a "Nap sugarának" titulált. 


