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Ajánlás
Négy csodálatos gyermeket hozhattam erre a világra. Én most mégis egy ötödiknek ajánlom

soraimat, akit ajándékba kaptam az élettől – ő talán tudja, miért született meg ez a könyv.

A többiek pedig remélem, soha nem fogják érteni…

Kiss Ágnes



I. fejezet : Kisvirág
 

Mottó:
Az út mindig előre visz. Hogy hova vezet? Ki tudja…

De ha rajta vagy, akkor az a Te utad! Járj békével!

 

Bevezető helyett
Egyszer volt, hol nem volt – kezdhetném a történetet… Csakhogy ez nem egy mese, amely szájról

szájra  terjedve  járja  be  a  világot,  hanem  maga  a  megtestesült  valóság.  Egy  igaz  történet  a
nyolcvanas évek végéről, mely sajnos akár ma is történhetne, hiszen sok dolog változott azóta, de az
emberek ugynazaok maradtak – ha nem még közönyösebbek a másik iránt.

A történetek egy ifjú leányról szólnak, aki tizenöt évesen útnak indult a nagyvilágba, egyedül, és
aki meg akarta mutatni az egész világnak, hogy nem érdemli azt a sorsot, melyet ifjú életében addig
rámértek.

A lány időközben megnőtt. Mostanra már talán azt is megtanulta, hogy sem neki, sem másoknak
nem a világ előtt kell bizonyítania, hanem csakis önmagának. Már nem érdekli, ki és mit gondol róla,
hogyan ítélik meg tetteit. De úgy érezte, mindig akad valaki, akinek egy-egy történettel elmondhatja:
nincs egyedül bajával a világban! Hogy megmutathatja: bárhonnan fel lehet, és fel is kell állni!
Őszintén hitt benne, hogy mindig lesz valaki, aki talán erőt tud meríteni ehhez a történeteiből, hogy
mindig akad, akinek jókor jön egy kis megerősítés.

Én is hittem ebben, ezért születhetett meg ez a gyűjtemény. Nem napló, nem beszámoló, csupán
néhány fejezete egy életnek. Vágjunk hát bele, kezdésként pedig álljon itt egy kedvenc imám:

 

„Uram!

Adj erőt, hogy megváltoztassam azokat a dolgokat, amelyekre képes vagyok!

Adj türelmet, hogy elfogadjam azt, amit nem tudok megváltoztatni.

És adj bölcsességet, hogy felismerjem e kettő közötti különbséget!”

Kisvirág
Mi más is lehetne a neve… nyiladozó bimbó, apró és törékeny. Mégis valami furcsa erő járta át.

Egy erő, amely a kis virágokat védi a hatalmas viharban.

Márpedig vihar az volt körülötte bőségesen! Még nem volt tizenöt éves sem, épp az utolsó évét
végezte az általános iskolában. Hogy régóta élt-e már benne az elvágyódás, vagy csak egy hirtelen
gondolat volt – már nem lehet tudni. Sokáig természetes volt számára mindaz, ami körülvette, de
most úgy érezte, mennie kell!



Tudta, hogy nem lesz könnyű. Tudta, hogy bármit tesz, mindenki csak annyit fog látni, hogy ő, a
hálátlan gyermek eljött otthonról. És eddigi tapasztalatai alapján azt is tudta, hogy az okot úgysem
fogja látni senki. Ahogy nem látták, amikor hat évesen már egyedül járt bevásárolni, cipelte az
italokkal megrakott szatyrot. Ahogy nem vette észre senki, amikor kisiskolásként reggel 6 órakor
már nyitásra várva a bolt előtt állt sorba – és még véletlenül sem a családnak kellett reggelit vigyen.
Azt  sem látta  soha  senki,  amikor  a  fakanalak  törtek  ketté  vékonyka  testén,  vagy  amikor  egy
véletlenül összetört pálinkásüveg miatt a vitrin üvege repedt szét a hátán! Valahogy ilyeneket nem
látnak és nem is hallanak az emberek. De ha egy tizenéves lány elköltözik otthonról, akkor mindenki
tudni véli, hogy egy erkölcsileg leírható, elveszett lélekkel van dolga.

Hát ő bizonyítani akart! Bizonyítani az egész világnak, hogy ez nem így van. Hogy ő igenis
megmarad!  És  igenis  ember  marad,  a  szó  legnemesebb  értelmében!  „Embernek  lenni  minden
körülmények között”  –  visszhangzott  ezerszer  a  fejében.  Pedig néha ez  a  legnehezebb feladat.
Jöhetett volna már végre valaki, aki azt is észreveszi, hogy őt is látja. Hogy megpróbált ő jónak lenni!
Jónak és engedelmesnek… De a világ már csak ilyen: vak, süket – és előítéletekkel teli.

Elindult hát az úton, amelyről még csak annyit tudott, hogy elvezeti valahová. Mindegy volt, hová
megy, nem a cél, csak maga az indulás érdekelte. Csak elkerülni innen! Nem félt az ismeretlentől,
hiszen fiatal kora ellenére alig volt olyan rossz dolog, amellyel még ne találkozott volna eddigi
életében. Megalázottság, fájdalom, éhezés, magány… Mindben volt már része bőséggel, mi rossz
jöhetne még?

Jött! Mindjárt az első lépésnél, pedig még a kilincset sem merte megfogni. A lelkiismeret eddig
mindig jó barátja volt. Mint a mesebeli Pinokkió Tücsökje, úgy súgta fülébe, ha rossz útra tévedt.
Apróbb hazugságok ugyan előfordultak életében, de csupa olyan, amelybe sorsa kényszerítette bele.
Szükséges rossz volt, amiről tudta, hogy nem helyes, de a túléléshez kellett.

Most azonban azzal kellett szembenézzen, hogy sorsukra hagyja őket,  akik eddig a családot
jelentették számára. Szülőként belegondolva azt gondolhatnánk, hogy talán az anyja miatt furdalta a
lelkiismeret, de ő nem a szülei miatt aggódott. Két testvére számára azonban ő testesítette meg
mindazt, amit más gyerekeknek az anya jelentett. Ő készítette az ételt nekik, ő hordta óvodába őket,
ő tanítgatta számolni, olvasni… Ő védte meg, ha épp repült a fakanál – és ő vigasztalta őket, amikor
megvédenie nem sikerült.

És most arra készült,  hogy sorsukra hagyja őket! Fura, hogy bár minden oka meg is volt a
menekülésre,  ő  mégsem azért  vágott  neki  az  ismeretlennek,  mert  otthon pokoli  volt  az  élete!
Csakhogy végre eljött az a nap, amikor elindulhatott volna élete álma felé… Orvos akart lenni, mióta
csak emlékezete volt. Hogy a másokon való segítési szándéknak, vagy az alkatából is adódó sok
betegségnek köszönhetően alakult  ez  ki  –  már nem is  tudta.  Csak azt,  hogy orvos akar lenni,
mindenáron. Éjszakánként tanult, mert akkor volt otthon nyugta. Hazudott otthon, bevállalva érte a
hatalmas  balhét  és  a  pofonokat,  csakhogy  ott  lehessen  a  vöröskeresztes  versenyen…  Még  a
Tamásnak sem húzott be, amikor az csúfolta – csak nehogy intőt kapjon, vagy a jegyeit lerontsák!
Hiszen ő orvos akart lenni… És most itt állt a következő állomás küszöbén, már csak a jelentkezési
lapot kellett volna aláírni a továbbtanuláshoz.

– Nekem nem telik arra, hogy te álmokat kergess! Így sem győzöm anyagilag! Tessék szépen
elmenni dolgozni, legalább majd megtudod, hogy milyen az élet!

Forgott  a  világ  körülötte!  Hirtelen  nem tudta  felfogni  a  szavakat!  Miért  fáj  másnak  az  ő
boldogsága? Hogy lehet, hogy pont a tulajdon anyja veszi el tőle az álmait? Miért? A sok kérdésre
csak egy választ ismert: elmenni! Messzire. Nem visszanézni, nem gondolkodni csak menni, menni
minél messzebbre!



Hogy nem volt hová? Ez már részletkérdésnek tűnt…

Generációk, ha találkoznak
– Hát te? – kérdezte a nagymama. Természetesen tisztában volt vele, hogy milyen a lánya, a

család tagjai többnyire már figyelembe se vették. Karácsonykor küldtek egy lapot legfeljebb, de
általában még ennyire sem méltatták.  Már a saját  testvére sem tárgyalt  vele.  Csak a nagyapa
látogatott el Kisvirágékhoz rendszeresen, a nagymama jó, ha évente egyszer járt arra. Hogy van ott
három gyerek is?

– Hát most mit lehet tenni? Az ő gyerekei! – kiáltott fel mindenki, kezét széttárva. Érdekes, hogy
a felnőttek néha milyen egyformák. Az ember csak nézi őket, és hirtelen olyan érzése lesz, mintha
egy burleszkfilmben élnének.

– Nincs hova mennem… – felelte halkan és szégyenkezve Kisvirág. Kezdett benne tudatosulni,
hogy  döntésének  következményeként  tulajdonképp  hajléktalanná  vált.  Ezt  még  manapság  sem
mondhatni dicsőségesnek, de a nyolcvanas évek elején különösen nagy szégyenként kezelték.

Kisvirágnak a nagyanyja gyermekkorának fénypontját  jelentette.  Néha ugyan itt  is  utolérték
furcsa helyzetek, hiszen mindazt, amit az anyjának nem mondhattak el, azt valakinek azért csak meg
kellett mondaniuk. Mégis az ittlétek a boldogságot, a szabadságot, az igazi gyerekkort jelentették
Kisvirág számára. Játszhatott, szaladhatott, barátai lehettek – itt végre egy kicsit ő is gyerek lehetett.
A  reggel  első  napsugara  már  a  lakótelep  házai  közötti  réteken  találta.  Kopott  kis  pokrócán
végigheverve olvasott,  rajzolt,  labdázott,  várta  a  többiek ébredését  és  közben gyönyörködött  a
természet ébredésében. És ami a legfontosabb: senki nem kiabálta ezalatt, hogy „Mi van, kisasszony!
Nincs dolgod?”

– Itt maradhatok nálatok?


