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Minden jog fenntartva!



Nem feledlek!
 

Az égen úszó rózsaszín felhőkön pihentetve könnyektől áztatott kis szemét, azon gondolkodott,
vajon melyiken ülhet szeretett édesanyja, hogy óvó tekintetével az ő lépteit fürkéssze. Csak áll ott
némán és a messzire, most a lábai előtt elterülő látóhatárt nézi, mellette sírhant domborodik ki az
anyaföldből. Minden nap kisétál ide és hoz egy szál fehér virágot, finoman leteszi és közben úgy
mesél az elmúlt napokról, mintha tudná, hallgatja valaki. Olykor, még énekel is. Az idő gyorsan
repült tova, könyörtelen, szélsebes szilaj paripa hátán érkezett a kaszás otthonukba. Egyik nap még
vidáman szaladgáltak a kertben,  le egészen a kristálytiszta vizű tóig,  melyen apró,  fenyőfákkal
tűzdelt sziget lebegett. – Fussunk, gyere, fussunk, kapjuk el a manókat! Kiáltotta kacagva hátra
azon a napon is, amikor hiába várta édesanyját a partra érve. Hiába, mert nem követte őt. Megijedt
és gyorsan visszaszaladt. Megállt, egy pillanatig mereven, akár egy márványszobor, azután térdre
rogyott és sírva édesanyjának élettelen testére borult. Késő este talált rájuk az édesapa, aki amint
megpillantotta  őket  a  távolból,  rémült  testének  minden  erejéből  rohanni  kezdett  feléjük,  majd
megtorpant és szeretteit átölelve keserves zokogásban esett össze. A tragikus nap után sok ősz jött
és tél után tavasz. Most megint nyár végére jár, az ősz közelít vészjóslóan, s az elmúlás halovány
fátylát hozza a szellő, amely szép lassan ráterül a világra. A természetben mindennek megvan a
rendje,  így  a  halál  is  okkal  lesz  kísérője  majdan  mindennek.  Egy  fájdalmas,  őszinte  sóhajtás
hallatszik a csöndben, Eva továbbra is a felhőket fürkészi, közben arra gondol, különös, hogy pont az
ősz volt anyukája kedvenc évszaka. Oly örömtelien mesélt mindig a neki örömöt nyújtó ezernyi
színről, ami az erdőket díszíti, mert, hogy az ősz ilyenkor a fákat gyöngéd leheletével arany, és vörös
pizsamába öltözteti. Ezt mondta mindig. Ősz volt, amikor elment. Senki sem tudta mennyire beteg,
még ő sem. Szeméből egy árvácska könnycsepp gördült le bársonyos arcán, melyet egy langyos
szellő  érintése  rögtön  felitatott.  Összeszorult  a  szíve,  olyan  ismerős  érzés  volt.  A  következő
pillanatban, finom érintést érzett a vállán és meg magyarázhatatlan nyugalom, békesség költözött a
szívébe hirtelen.  Kezét  a  vállára  tette  és  elmosolyodott.  Szeretlek!  Sosem feledlek!  Suttogta  a
feltámadó szélnek, ami aranyszínű levél takaróval borította be az előtte lévő utat. Felnézett az égre
és csókot dobott a legnagyobb felhő felé. Megyek már! Mondta, s elindult haza. A hegytetőről,
szerető  tekintetével  végig  kísérte  lépteit  egy  áttetsző,  hófehér  jelenés,  majd  egyetlen
szárnycsapással  eltűnt  a  fellegek  között.

 



Első pillantásra
 

Amerre a szem ellát aranyló búzamezők terülnek el a végtelen magas hegyek előtt melyek csúcsai
a felhőket csiklandozzák és mind magasabbra törni igyekszik mint a mellette magasló, évezredes
versengés az idő homályába vész. Az aranyló tengert néhol magányosan álló fák tarkítják, nem
messze odébb terül el az a hatalmas zöld erdő, ami csak ránézésre is sok-sok titkot rejt. Olyanok
ezek a magányos fák is akárcsak a gyerekek, akik messzire szaladtak a szüleiktől és most ők is
versengenek, ki jut messzebb. Az erdő mellett rohanó kis patak, melybe most szemlélődő hősünk a
lábait lógatja, egészen a faluig tart, s ott kicsit az utolsó háztól feljebb a folyóba csordogál ahol az
asszonyok most is szorgalmasan mosnak. Közben énekelnek, felé hozta a szél röpke szárnyán a
hangokat. Az égen magasan, hogy szinte csak két kergetőző pontot látott az, aki nem ért hozzá,
egerészölyvök táncoltak a napsütésben. Nagyot sóhajtva, arra a szép hosszú fekete hajú, barna
szemű lányra gondolt, akit az előbb látott egy ló vontatta szekéren. A város felé baktatott és mikor
elhaladt mellette látszólag mit sem törődött vele, hogy tátott szájjal bámulja őt. Ám mikor kicsit
odébb járt már bájosan visszapillantott és kuncogott. Még az a fűszál is ki esett szája szegletéből,
amit addig a pillanatig ott pörgetett. Ejha, micsoda szép látvány volt! Ahogyan a nyári szellő az erdő
felől kacagva a lány felé szaladt, felborzolta szép haját, ami úgy hullott vissza gyönyörű arcára, hogy
annál szebbet ő bizony isten még sosem látott életében. Ki lehetett ő? Még egyszer sem látta az előtt.
Hanyatt feküdt a patakparton és a felhőtlen eget kémlelte miközben úgy sóhajtozott, mint akinek
szívét egy pillantással elrabolták. Sóhajtott még párat és azzal a mély meggyőződéssel, hogy az ő
élete attól a pillanattól kezdve bizonyosan megváltozott, elszenderedett. Kis idő múlva, pontosan
nem tudni mennyi, hiszen olyan jóízűt szunyókált, hogy azt is elfelejtette hová volt útban mikor
mindez történt vele, egy szekeret hallott közeledni. Pontosabban hallotta a nyikorgó kerekét, no meg
a némileg előtte haladó ló prüszkölését. Felnézett szemébe tolt kalapja mögül, merthogy kalapja is
volt ám, nem is akármilyen! Az egész faluban olyan senki másnak nincsen és ismét ritmust váltott
ifjú szíve. Menten kettőt, sőt négyet vert egy helyett egy ütemben, hiszen ott haladt el ismételten
ama gyönyörűséges leány. Feltápászkodott a földről, leporolta magát, és elindult elébe. Mindezt
olyan határozottsággal és lendülettel tette, hogy azt hinnénk valami szándéka akadt. Tulajdonképpen
az akadt is neki, több is, de mire félútra ért nem maradt egy szál se, sem gondolat se akarat hová lett
az a szándék? Akart ő valamit, de mit is tenni? Ej a cudar mindenségit ilyet hogy lehet megélni?
Odaért eközben a leány. – Szia, hát Te meg ki vagy, s miért állod utam? Kérdezte bársonyos hangján,
de választ nem, csak újra, mint azelőtt, tátott szájat kapott.

– Hát legalább állj félre, ha néma is vagy, sosem érek haza akkor aztán lesz, kapsz! – Nevetett.

Odébb állt a néma lovag, ő pedig a lova farára csapott, aki rendes jószág révén újra útnak is
kapaszkodott.  Figyelte,  ahogy távolodik és úgy érezte magát,  mint egy ökör,  ha még csak egy
alkalomból gazdálkodhatott volna, de mindjárt kettőből és ezt is elszalasztotta, hát mi lesz így?
Természetesen imigyen semmiféleképpen sem maradhat.  Gondolta,  majd eldöntötte utána oson.
Elindult  a  szekér  nyomában  lépésről  lépésre,  persze  tisztes  távolságban,  ki  ne  derüljön  mi  a
szándéka, vagy mi éppen a terve. Jó pár sóvár pillantás és némi gyaloglás után a porban, elérte az
erdő szélét. Visszanézett, haza se fog érni estig. Sebaj, egy dorgálás még megéri. Íme, ez lenne egy
szép nap rövidke története, befejezéséül pedig legyen elég annyi, hogy valóban megérte.


