
Csapucha Rudolf

Szürke és Deres

Lágyan, gyöngéden kezembe tartalak
Mint tört szárnyú madarat.

A szőke fiú  nagy izgalommal  nézte,  amint  nagyapja
készítette a lovakat az útra. Deres és Szürke is érezte,
hogy talán ez a mai nap kicsit más lesz, mint a többi.
-  Azért  jöttél  ide,  hogy  tátsd  a  szád?  Ha  segítesz
hamarabb kimegyünk – dörrent rá az öreg.
- Én is mehetek? - kérdezte a fiú.
- Hát persze – nyugtatta meg a papa.
- Hová megyünk? - érdeklődött még mindig izgatottan.
- Ki a kertbe – zárta le a mondatot a nagyapja.
A fiú szája egy kicsit lebiggyedt.
- Na utána persze a tánc-placcra – nyugtatta meg az
öreg  a  gyereket,  akinek  szája  azonnal  nevetésre,
derűre váltott.
- Az jó. Nagyon jó – tapsolt örömében.
Nagyapja  mellett  olyan  büszkén  ült  a  bakon,  mint
valami király, amikor bevonul a meghódított város falai
közé.  Szinte  lenézően,  pökhendin,  egyenes  derékkal
figyelve az utcán játszó – és persze irigyen őt figyelő –
többi  fiút.  Néha-néha  intett  és  kipottyant  egy-egy
köszönés is.
Mikor  aztán  elhagyták  a  falu  utcáit  a  gyeplőt  is
megkapta.  Kipirosodott  arccal  adta  az  amúgy
felesleges utasításokat a tapasztalt lovaknak.
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A kertben – mely nem volt nagy – hamar végeztek. Itt
egy  kis  kapálás,  ott  locsolás,  amott  meg  vágás,
sarabolás. A fiú gyakorlott mozdulatokkal segített. Már
a  tánc-placcon  jártak  a  gondolatai.  A  nagy  erdő
közepén lévő,  csodás  réten,  ahol  mindig  sok ember
összejött,  pihent.  Nevezetes  ünnepeken  szinte  az
egész falu ott volt. Jöttek búcsúsok, kiállítók, árusok,
zenészek.  Így  hétköznap  is  voltak  elég  sokan.
Megpihentek, megálltak a sörözőnél, a gomba szedés
hajlongásai  után  egy kis  ücsörgésre,  megbeszélve a
napi gondokat, bajokat. De a környék favágói is ide
jöttek.
A szőke fiú nem őket leste. Nagy izgalommal forgatta
fejét. Kereste ismerősét, hogy jobban lásson fölugrott
a  bakra.  Ott  van.  Meglátta  őt.  Kavarogtak  a
gondolatok a fejében.
„Most  mit  csináljon?  Hogyan  menjen  oda?  Mit
mondjon?”
Távol  a  barna  lány  fölemelte  a  fejét  és  meglátta  a
bakon álldogáló fiút.
„Mikor  jön  már  ide?  Miért  nem  jön  már?  Mire  vár
még?”
Gondolatai  elindultak  felé.  Lágyan,  csöndesen,
gyöngéden megérintették. 
Ő  leugrott  a  földre.  Szürke  és  Deres  prüszkölve,
fejbiccentéssel jelezte számára a helyes irányt.

Karjaimban tartalak
Eljött a pillanat

- Vége -
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