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Gőg 
Amikor megszülettem, első gondolatom az volt: 

Miért vagyunk mi egyformák? Én egyéniség akar-
tam lenni. Nem akartam zöld lenni, mint a többi 
fűszál. Nem akartam kicsi, földhöz ragadt és né-
ma lenni. 

Sokat küzdöttem azért, hogy más legyek, mint 
a többiek. Gyökereimmel messze elnyúltam a ta-
lajban, hogy minél több vizet szívjak magamba. 
Nyújtózkodtam, hajlongtam, hogy engem érjen a 
legtöbb napfény. A körülöttem lévő fűszálak las-
san kifakultak, elszáradtak. 

Én növekedtem; már tízszer magasabb voltam 
társaimnál. Egy reggel végre megszólaltam. A ma-
gasból beláttam az egész mezőt, és énekem halla-
tán a madarak elbújtak szégyenükben. Egyéniség 
voltam. 

Egy nap óriási szél kerekedett. Belekapott hosz-
szú, karcsú testembe, és magával vitt. Kitépett a 
földből. Sikítottam, de ő nem figyelt rám, csak vitt 
fel a magasba. Aztán leejtett. Fűszálak közé es-
tem. Még láttam, ahogy közel a talajhoz, szorosan 
egymásba kapaszkodva ellenállnak a szélnek. Kö-
zülük nem vitt magával senkit.  

Kőszegi Dalma 
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