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Az eltávozott mosoly

avagy: mese a karmáról
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Élt egyszer a földön egy Józsua. Ez a Józsua már nem volt fiatalember.

De ez a Józsua elgondolta, hogy neki kell egy család.

Miért is kell család a Józsuának ?

 
Gondolta Józsua: lesz feleségem, aki mos, főz, takarít rám. Lesz egy szép fiam, aki folytatni tudja

az én mesterségemet és lesz egy lányom, aki tovább viszi azt amit a nőnek kell csinálni a családban,
mert a nő a házicseléd – gondolta Józsua.

 
Aztán az élet úgy hozta, hogy megismerkedett a szomszéd falu Máriájával, aki szintén nem volt

már fiatal lány, de elég szemrevaló teremtés volt és Józsua feleségül vette. Mária átköltözött hozzá a
házába.

Szinte azonnal terhes maradt és 9 hónap múlva megszületett Amália kislányuk.

Józsua ugyan fiút várt volna, de hát lány lett. Nem baj – gondolta - , akkor majd a következő lesz a
fiú.

 
Közben Józsua nem igazán szerette Máriát. Mária sem igazán szerette Józsuát.

Így van ez már azok többségében, aki nem a fiatalság hevében találkoznak össze, hanem idősebb
korban. Mert ekkor már mindenki elgondolja magának, mire is kell neki a másik ember és arra
koncentrál és nem arra, hogy kiteljesedjék az ember ebben a kapcsolatban.



 
Teltek – múltak a napok, az Amália szépen cseperedett, aranyos, cserfes kisleány lett belőle,

mindenki szerette.

 
Aztán ismét terhes lett Mária. A terhessége alatt többször érzett szúró ,  feszítő fájdalmat a

hasában, alig bírt menni, majd kiszakadt a hasa alja. Csodálkozott is eleget, mert az Amáliával
semmi gondja nem volt a terhessége alatt, most pedig mik ezek az események? De a csodálkozáson
kívül más nem jutott eszébe. Elment ugyan az orvoshoz, hogy mi lehet az oka, de az csak annyit
mondott neki, hogy „egy kismama ne siessen” – mert amikor ment az utcán a munkába járás közben
érezte, hogy a hüvelykimenete végéből majd kipottyanik a kis bébi.  „Ne siessen, ne siessen” –
zohorál magában Mária, amikor nemhogy sietni nem tud, de menni is alig. De mivel a doki nem
tulajdonított az egésznek jelentőséget, így hát Ő néma türelemmel viselte a sorsát. Reggel korábban
indult munkába és úgy andalgott az utcán, mint más a randevún, de csak azért tette így, mert a hasa
alja nagyon fájt. Így tellett a terhessége java része.

Szülés előtt 2 hónappal Mária kifestettette a lakást, hogy szép tiszta lakásba érkezzen a kis
jövevény.  De a  festés  utáni  nagytakarításban,  pakolásban Józsua nem vett  részt,  mert  az  neki
méltóságon aluli volt: „ez a nő dolga” – gondolta fensőbbségesen.


