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Minden jog fenntartva!



Az elvesztett álmok
Hol  volt,  hol  nem volt,  volt  egyszer  egy meseszép kisváros,

annak a szélében, egy domb tetején, ahonnan pazar kilátás nyílt a
környező  hegyekre  és  a  kerek  tóra,  álldogált  egy  mézeskalács
házikó. Abban a házikóban éldegélt Flóra a szüleivel. A lány olyan
gyönyörű  volt,  hogy  a  Napra  lehetett  nézni,  de  rá  nem,  a
környéken  párja  nem  akadt.

A szülei imádták, s mindig a legjobbat szerették volna neki, bár
nagyon szegények voltak, mégis remélték, hogy egy szép napon
biztosan eljön érte a királyfi fehér lovon…

A királyváros azonban olyan távol volt tőlük, hogy jóformán csak
a nevét ismerték az uralkodó családnak, de még soha életükben
nem látták őket.

– Ez a lány egyszer még királynő lesz! – mondogatták neki.

– Ugyan, dehogy… - szabódott a lány.

- Flórácskám, hisz egy ilyen világra szóló szépséget kár lenne
bújtatni az ismeretlenség sötét homályában.

– Ugyan drága szüleim! Egy ilyen szegény lányért nem jön el a
királyfi!

– Dehogynem, jön az, ha itt az ideje! – bíztatta az édesanyja.

– Hát persze, és pont fehér lovon, igaz? – kacagta Flóra.

– Miért ne? – mosolygott az édesanyja.

– Á! Ilyen, csak a mesékben van… igaz édesapám? – kérdezte a
lány.

– Botorság… - legyintett az édesapja.



Ám hiába kérdezgették, mire gondolt, a királyfira, a fehér lóra,
vagy egyáltalán az egész ötletre, nem felelt. Az öreg a bajsza alatt
mormogott valamit, és inkább kiment a mezőre szénát forgatni.

Anya és lánya jót mulattak az ötleten, s valahol a lelkük mélyén
remélték, hogy egyszer tényleg eljön az a nap…

- Milyen szép is a remény, amikor az ember bizseregve várhat
olyan nagy csodára, amilyet nem hinne el senki…

- Bizony…

Boldogságban,  békességben,  szeretetben  töltötték  napjaikat,
azt  hitték  ennek az  idillnek  sohasem lesz  vége.

Ám egy napon hirtelen meghalt az édesapa, majd rá két napra
az édesanya is. Flóra épp eladó sorba került, és rögtön olyan teher
hárult reá, amelybe majdnem beleroppant. Mire mindent elintézett,
teljesen kimerült. Szívében mélységes bánattal feküdt el az ágyon
és a mennyezetet bámulva várta, hogy történjen valami.

Mire várok, mire várok,

mikor elhagytak az álmok,

szeretném, ha szeretnétek,

hogyha újra itt lennétek!

Sóhajtozta.

Rajtuk kívül az ég egy adta világon nem volt senkije.

Teljes szívéből, lelkéből hitte, hogy egy nap újra látja majd a
szüleit, akiket mindennél jobban imádott. És valóban, azon kapta
magát,  hogy arra vár,  hátha a szülei  még egyszer visszatérnek
hozzá.

„A  halál  visszafordíthatatlan,  mégis  olyan  hihetetlen,  olyan



elképzelhetetlen, hogy minden percben azt hiszem, csak álmodom,
s ha felébredek, minden olyan lesz, mint annak előtte.” – gondolta.

Aztán elkezdett képzelődni…

Sokszor még nappal  is  látta őket,  ugyanazt  a tevékenységet
végezték,  mint  életükben,  de  ha  meg  akarta  fogni  a  képet,
szertefoszlottak a levegőben. Így inkább békésen üldögélt a padon
és nézte, amint az édesanyja serényen tüsténkedik a konyhában,
vagy,  ahogy  az  édesapja  a  kinti  munkákat  végzi.  Este  azután
közösen elköltötték a vacsorát, utána pedig meséltek.

„Hej, amíg így történt, minden rendben volt,  természetesnek
vettem, sohasem gondoltam, hogy a boldog hétköznapok ennyire
hiányozhatnak,  nemcsak az ünnepek.  Boldog voltam, és nem is
tudtam róla… Most pedig… Óh, drága jó szüleim! Bárcsak még
egyszer  láthatnálak,  még  egyszer  ölelhetnélek  benneteket,  és
elmondhatnám,  milyen  földöntúli  örömöt  okoztatok  nekem!”  –
kívánta.

Ám hiába sóhajtozott, nem változott semmi. Egyedül maradt a
mézeskalács házikóban, nem volt sem édesapja, sem édesanyja.

Árva vagyok árva,

világnak árvája,

sem apám sem anyám,

ajtót nem nyit reám!

Hiába kiáltozott, sírt, zokogott: „Miért hagytatok el?” - Senki
sem válaszolt.

Aztán egy napon szörnyű dologra ébredt rá. Nem látott többé
álmokat,  sem jelenéseket.  Már  nem figyelhette  meg,  amint  az
édesanyja serényen tüsténkedik a konyhában, vagy az édesapja a
kinti munkákat végzi.



Csend lett… örök és néma csend.

És ez a csend őrjítően zúgott a fejében.

Ahogyan este lefeküdt, úgy ébredt reggel, közben se nem látott,
se nem tapasztalt semmit.

Bánatában keservesen itatta az egereket.

Hetek múltán felfigyelt a sarokra, ahonnan egyszer csak egy
igazi  kisegér  bújt  elő.  Furcsának  találta,  hogy  amikor
megpillantotta, nem ijedt meg tőle és nem szaladt vissza a lyukba.
Sőt! Inkább érdeklődve közelített hozzá és egyenesen a szemébe
nézett.  Flóra tovább könnyezett,  s a sós nedűből egy kis patak
keletkezett, mely elindult az ajtón kifelé, onnan kifolyt az utcára és
a dombról lefelé végighömpölygött a kisvároson. Mindenki tudta,



hogy Flóra bánatának folyama sodródik  a  tó  felé,  onnan pedig
Fürge  patakkal  lecsörgedezik  a  Fehér  Tengerig.  Tudták,  de
senkinek  sem  sikerült  vigaszt  nyújtania,  vagy  valami  olyasmit
mondania,  amellyel  új  erőre  kaphatott  volna.

A kérők is elijedtek tőle, pedig addig alig lehetett lerázni őket.
Úgy  hemzsegtek  körülötte,  mint  a  méhek  a  virágokon.  Most
azonban elpártoltak…

- Kinek kell egy szomorúfűz?

- Még a végén olyan utódokat hoz világra, akikkel egész álló
nap sírhatunk, ríhatunk!

- Egy ilyen búbánatos virágszál bármilyen gyönyörű is, nem kell
senkinek! – hangoztatták.

Ám a kisegér nagy érdeklődéssel szemlélte a történteket. Pici
gombszemei  bölcsen  ragyogtak,  ráadásul  egyre  közelebb
merészkedett  a  lányhoz.

– Kedves Flóra, elmondanád, miért keseregsz?

– Jaj, te kedves kisegér, ne is kérdezd! Nagy az én bánatom,
hisz mindenki elhagyott, a világon senkim sem maradt. Sem apám,
sem anyám, se hozományom, de ez nem bántana annyira,  mint
inkább az, hogy már az álmaim is örökre elillantak… Reggelente
úgy  ébredek,  mintha  nem én lennék én… mintha  nem élnék…
sokszor azt hittem, a szüleim után én is meghalhatok, de ha jól
értelmezem,  még  mindig  itt  vagyok!  Itt  vagyok  egyáltalán?  –
kérdezte  az  egeret.

– Igen itt  vagy, a könnypatak jelzi,  hogy élsz! – mutatott az
áradatra.

- Látom… - szipogta, de nem bírta abbahagyni.

-  Te  jóságos  ég,  jaj,  miket  beszélek,  és  kihez?  Bizonyára



hallucinálok,  ez  nem lehet,  egy  beszélő  egér?  –  sopánkodott.

– Hallucináció ide, vagy oda, én bizony beszélek! – felelte az
egérke.

– Akkor most álmodom? Téged álmodlak?

– Nem, én igazi vagyok, csípj a karodba, hogy érezd, te is az
vagy!

– Hát jó, nem bánom, legyen… ki vagy te? – kérdezte, mikor jó
alaposan belecsípett a karjába.

– Aú! Hát mégis élek… ez nem álom… - állapította meg.

– Szóval, ki vagy te?

– Én Cifike vagyok… az Inci-Finci Egérkirályság királyának a
legkisebbik leánya… sorsunk hasonló, megértelek…

- Sorsunk hasonló? Miért neked is meghaltak a szüleid?

– Nem, csak én sem tudok álmodni! Elvesztettem az álmaim,
akárcsak te!


