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Minden jog fenntartva!



A várva várt fiú
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csendes tanya, ott lakott

egy szegény ifjú pár. Igen boldogan éltek, mert nagyon szerették
egymást,  csupán  egyetlen  pici  felhőcske  árnyékolta  be  az
életüket…

Nem született gyermekük…

Évekig próbálkoztak, imádkoztak, mindent megtettek, hogy a
gyermekáldást siker koronázza, de mégsem jött össze.

Kettesben töltötték mindennapjaikat, s már nem is beszéltek a
gyermekről.  A  szegény  asszony  néha  még  elképzelte,  hogy  a
csendes zugot hogyan tölthetné be új élettel egy vidám gyermek
sírása,  kacagása  öröme,  bánata  és  mozgékonysága.  Ám  a  sok
sikertelen évtized után végleg feladta.

– Drága jó uram, bocsáss meg nekem, hogy képtelen voltam
betölteni asszonyi feladatomat, hogy nem váltam anyává és nem
örvendeztettelek meg egyetlen fiú utóddal sem…

- Semmi baj… - legyintett az ember.

- Arra gondoltam, talán ez a büntetésünk, amiért csak egyetlen
gyermeket szerettünk volna…

- Meglehet… - dünnyögte az orra alatt.

- Sajnos azonban most már végképp kifutottam a korból, már
nem lehet gyermekem, ha mégis, az bizony nagy-nagy csoda lenne!
– szabadkozott.

– Drága jó asszonyom! Miért ne lehetne egy nagy-nagy csoda?
Igaz, szeretlek, szeretjük egymást, jól kijövünk, s bár valóban csak
egy utódot szerettem volna, csupán egyetlen egyet, de már azt sem



bánom, hogy nincs, beletörődtem! Nekünk ez volt a sorsunk… ez
volt megírva, hát ez jutott…

– Igazad van, meglehet… én is feladtam már…

- Jól van, drága feleségem, nem számít, hol és kik vagyunk, az
sem, hogy szegények vagyunk, mint a templom egere, továbbra is
szeressük  egymást,  akkor  semmi  nem  számít.  Itt  vagyunk  mi
egymásnak!

– Így igaz! – mosolygott az asszony.

Az új esküjüket egy szeretetcsókkal pecsételték meg.

Ám az ember másnap útra kelt és csak három nap múlva tért
haza.  Az  asszony  azt  hitte,  a  gyermektelenség  miatt  végleg
elhagyta, ezért nagyon megörült neki, mikor megérkezett, az sem
érdekelte, merre járt addig, nem kérdezősködött.

Telt-múlt az idő és a beszélgetés után három héttel az asszony
egy éjjel  furcsa álmot látott.  Egy aranyfényben ragyogó tündér
jelent meg neki, aki azt ígérte:

-  Örömhírt  hoztam,  te  szegény asszony!  Mához egy évre  …
születik! De jól vigyázz, úgy neveld, hogy … meg mi az igazi érték
az életben, különben…

Erre riadt fel a szegény asszony.

Torkában dobogott  a  szíve,  levegőért  kapkodott  és  alig  tért
észre az álomból. A férje ura nem győzte kérdezgetni, mi történt.
Jó időbe tellett, mire képes lett elmesélni az álmát.

– Hahaha! – kacagott a férje.

– Miért nevetsz ki jó uram?

–  Ne  ijedj  meg,  nem  téged  nevetlek!  Pusztán  az  álmaid
képtelenségén kacagok… hahaha! – közben sejtelmes arcot vágott,



mintha többet tudna annál, mint amit elárul.

- Ahogy gondolod, de mi van, ha igaz?

– Ugyan, már nem a mesékben élünk, ahhoz már túl öregek
vagyunk! – hahotázott tovább a szegény ember.

– Csak azt nem értem, mit mondott még a tündér, mert a végére
nem emlékszem… „De jól vigyázz, úgy neveld, hogy … meg mi az
igazi érték az életben, különben…” Ez nem jut eszembe, mi az,
hogy különben, miért akkor mi történik?

– Nem tudom és nem is érdekel,  mi már rég lemondtunk a
gyermekáldásról, most a fiatalokon a sor! Engem már nem érdekel
a téma!

– Annyira azért még nem vagyok öreg…

- Nem, de az évek során egy dolgot alaposan megtanultam, ha
valami nem megy, nem kell  erőltetni,  akkor jöhet az elfogadás,
végtére is minden így van jól!

– Igen, ezt értem… De…

- Hagyd már, asszony!

-  Ó,  jó  Uram,  mit  nem  adnék  érte,  ha  legalább  csak  egy
icinke-picinke  fiam  születhetne!  Tejben-vajban  füröszteném,
megmutatnám neki, milyen az élet! Ha látnám benne a párom és
önmagam… hm…

- Jól van, most,  hogy már felébredtél,  nyugodj meg! Gondolj
szépen másra!

– Igazad van, jó uram, megpróbálom, de az álom nem hagy
békén…

- Felejtsd el! Gyere, készíts valami reggelit és kezdjünk neki a
munkának! Mit is terveztünk mára? – ugrott ki az ágyból, mint



akibe a bolha csípett bele.

– Mára? Azt, hogy leszedjük azt a kis uborkát, eltesszük télire és
magokat is gyűjtünk belőle, hogy legyen jövőre is elvetni való…

- Na, ugye-ugye? Van nekünk mit csinálni, mi még a jég hátán is
megélünk!

– Úgy, ahogy… - kontrázott az asszony.

Azzal felkerekedtek s sok szeretettel végezték a munkájukat.

Nem sokára  az  asszony  elkezdett  gömbölyödni,  amin  együtt
nevettek,  mert  azt  hitték,  idősebb  korban  lerakódik  rá  némi
zsírpárna.

– A nem jóját,  legalább van mit  fogni  rajtad! –  kuncogott  a
szegény ember.

Ám a  szegény  asszony  nagyon  megijedt,  amikor  a  hasában
megmozdult valami. Előbb nem merte elmondani a férjének, mert
nem volt biztos benne, hogy mi az.

Egyre többször érzett  kisebb rúgásokat,  miközben a pocakja
csak nőtt, növekedett, de még mindig nem sejtette, mi lehet az oka.
Azzal együtt olyan érdekes érzelmek ragadták magukkal, amilyet
addig sohasem élt át.

Egy éjjelen a férjét hátulról átölelte, mikor a szegény ember is
megérezte a rúgásokat.

– Te asszony! Te babát vársz! – ült fel meglepetten.

– Ugyan, dehogy…

- De bizony, hogy! Éreztem, a pici megrugdosta a hátamat!

– Az lehetetlen, ötvenöt éves vagyok, biztos csak a gyomrom
korgott… farkaséhség gyötör…



- Na, látod? Észrevettem, hogy mostanában jóval többet eszel,
mint kellene, nem is kettő, hanem három helyett, meg aztán az a
sok ecetes uborka… hej, de boldog vagyok! Ha ez igaz… Hát mégis
csak igaz? – ugrott ki az ágyból és táncot járt a szoba közepén.

–  Nagyon  remélem,  hogy  tényleg  annak  örülsz,  aminek
gondolod…  -  dünnyögte  a  felesége.

Bármennyire is kételkedett, az álomhoz egy évre valóban fia
született…

Történt akkor még valami más, de ne rohanjuk ennyire előre…

Elég az hozzá, hogy a legénykét Eugenésznek nevezték, mert
már kiskorában úgy nézett ki, mint egy királyfi.

Nevették is a faluban őket.

„Még, hogy Eugenész! Mit képzelnek ezek magukról? Azt sem
tudják,  mit  jelent!  Az  Eugenész  jó  születésűt,  jó  családból
származót  jelent,  ők  meg a  falu  legszegényebb emberei!”

A szegény ember és a szegény asszony azonban nem törődött a
pletykákkal, kezdetben a boldogságuk minden rosszat félresöpört.
Később azonban…

Legszívesebben mindent megadtak volna a gyermeknek, ha lett
volna miből…

Szörnyen  sajnálták,  hogy  egy  ilyen  csodálatos  emberi  lényt
kacatokban  kell  járassanak,  s  vacak  ételeken  kell  neveljenek.
Ennek  ellenére,  mindennél  jobban  szerették,  imádták  és
megtanították a jóra. Ám mégis többre tartották maguknál, úgy
hajbókoltak előtte, mint egy fűúr előtt, sokszor saját szájuktól is
megvonták a falatot, csak hogy neki jusson mindennek a java.


