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Tündérszárny
(részlet)

A kora reggeli napfény lopakodva tört utat magának a
park fái között eloszlatva az utolsó félhomályt is.
A  férfi  már  hajnal  óta  az  egyik  padon  ült,  s  most
széttárta hosszú kabátját, hogy a melengető sugarak
átjárhassák elgémberedett tagjait. Az éjszakákat még
a  hajléktalanszállón  töltötte,  ám  amint
lehetett,igyekezett kiszabadulni onnan. 
A  tavasz  lassan  megérkezett,  és  tudta,  hogy
hamarosan visszaköltözik a parkba,  ami az év nagy
részében otthont adott neki. Magányos farkasként élt
minimális  igényekkel.  Maradék  büszkesége  nem
engedte,  hogy kéregessen,  amire  szüksége lehetett,
azt alkalmi munkával elő tudta teremteni. A zsebében
most is volt néhány szendvics, a pad mellett egy üveg
bor,  társaságnak  pedig  ott  voltak  a  gondolatai.
Mostanában már nem  olyan kínzóan keserűek, mint
két  évvel  korábban,  amikor  kényszerből  vagy
gyengeségből ezt az életformát választotta. 
Tisztában volt vele, hogy ez csak egy hibernált állapot,
ami nem tarthat a végtelenségig, de  nem akart ezen
tűnődni, egyszerűen élvezte a napfényt és a langyos
levegőt.
A  sétányon  megjelentek  az  első  járókelők.  Vetettek
egy  pillantást  viseltes  ruhájára,  őszülő  hajára  és
szakállára,  majd  továbbsiettek,  akadt  olyan  is,  aki
nagy ívben elkerülte a padot, ahol ült. 



A  legemberibb  emóció,  amit  le  tudott  olvasni  az
arcukról,  a szánakozás volt.  Régebben még bántotta
ez  a  lenézéssel  vegyes  sajnálkozás,  de  idővel
hozzászokott.
Nyüzsgő  gyerekcsapat  érkezett  a  játszótérre,
valószínűleg  a  közeli  óvodából.  Szomorkás  „déjavu”
érzéssel  figyelte  önfeledt  játékukat.  Egykor  az  ő
gyermekei is ezen a helyen játszottak, és talán éppen
erről a padról figyelte őket. 
Annyira  elmerült  a  gondolataiban,  hogy  észre  sem
vette a kislányt, aki letelepedett melléje. Csak akkor
tudatosult  benne a jelenléte, amikor már másodszor
tette fel neki ugyanazt a kérdést.
- Mit csinálsz itt, bácsi ?
Tűnődéséből felriadva oldalra nézett és egy hatalmas
szőke copfokkal keretezett, mosolygós  arcot pillantott
meg tágra nyílt, kíváncsi szemekkel.
- Örülök a tavasznak - mondta ki az első gondolatot,
ami eszébe jutott.
- Annak én is - helyeselt a kislány.
Néhány  percnyi  csend  után  a  kislány  közelebb
húzódott.
-  Fanni  vagyok  és  hat  éves  múltam.  Téged  hogy
hívnak? - nyújtotta a kezét, mint a felnőttek.
-  A  nevem  Költő  -   rázta  meg  a  játékban
összepiszkolódott kezecskét. Önkéntelenül azt a nevet
használta,  amit  a  hajléktalanok  közösségében
ragasztottak rá, ahol szinte mindenki valamiféle gúny-,
vagy  ragadványnév  álcája  mögé  rejtőzött.  Őt  azért
hívták  így,  mert  fogékonyabb  pillanataiban  szívesen
idézett klasszikus és modern költőket, elszórakoztatva
ezzel társait.
A kislány felvonta a szemöldökét.



- Ilyet még nem hallottam. Biztosan van rendes neved
is.
-  Igen,  eredetileg  Ralfnak  hívnak,  de  ezt  ritkán
használom.
- Ez már sokkal  jobb - nyugtázta a kislány, majd a
gyerekes  naivitás  és  az  érett  gondolkodás  különös
elegyeként  ható  kérdések  újabb  özönével  árasztotta
el.
Eleinte óvatosan válaszolgatott – keresve a megfelelő
szavakat - azután mintha egy lezárt zsilipet nyitottak
volna  ki,  előtört  belőle  minden.  Őszintén  és
szégyenkezés  nélkül  mesélt  újdonsült  ismerősének
elrontott életéről és hibáiról, amelyek ide juttatták.
A kislány nem vágott közbe, csak néha bólintott és a
helyzet  furcsasága  mellett  a  férfinak  volt  egy  olyan
érzése,  hogy  nemcsak  hallja,  de  meg  is  érti,  amit
mond neki.
-  Ha  tudod,  hogy  rosszul  csináltad,  miért  nem
próbálod  meg  helyrehozni?  -  hangzott  a  következő,
teljesen logikus kérdés.
- Azzal már elkéstem. - mondta csüggedten.
Fanni  megrázta  a  fejét,  hogy  csak  úgy  lobogtak  a
copfjai.
-  Szerintem  tévedsz.  Soha  nincs  későn,  ha
megbántad,  amit  tettél.  -  jelentette  ki  azzal  a
magabiztossággal,  amivel  csak  a  gyerekek
rendelkeznek,  és  nem  várva  meg  a  tiltakozást,
folytatta,  mintha   példával  akarná  igazolni  az
igazságát.
-  Tudod,  nekem  most  nincs  apukám,  mert  sokat
veszekedtek az anyukámmal, ezért egy időre elment
tőlünk.  De  vissza  fog  jönni,  ha  megérti,  hogy
megbántott  bennünket,  és  akkor  megint  együtt



leszünk, úgy mint régen.
Ezen  a  ponton  a  hangja  elvékonyodott  és  a  férfira
pillantott,  talán  arra  várva,  hogy  megerősítse  a
meggyőződését.
Ralf gombócot érzett a torkában, annyira megható volt
a  kontraszt  a  gyermeki  lélek  két  megnyilvánulása
között. Az elbűvölő kisember, aki az imént felnőtteket
megszégyenítő bölcsességgel mondott véleményt az ő
problémájáról, most hozzá fordult segítségért.
- Igen, biztosan így lesz, hiszen egy ilyen nagyszerű
kislányt nem lehet csak úgy elhagyni. - mondta végül
rekedtesre sikerült hangon.
A  biztatástól  hálás  mosoly  ragyogott  fel  a  parányi
arcon.
- Elárulok valamit, ami biztosan neked is segíthet.  -
hajolt közelebb.  Valamit súgott  fülébe, majd kérdőn
nézett rá.
- Értem – mondta a férfi rövid gondolkodás után.
A  sétányon  szomorú  tekintetű  fiatal  nő  közeledett.
Bocsánatkérő mosolyt küldött Ralf felé és kézen fogta
a kislányt.
- Későre jár Fanni, indulnunk kell.
Az  ösvény  kanyarulatánál  a  kislány  még  egyszer
visszanézett  és  búcsút  intett.  Mint  egy  kis  tündér,
gondolta  Ralf és  lelki  szemeivel  még  az  apró
szárnyacskákat is látni vélte a hátán, mielőtt eltűnt a
fák között.
Újra  egyedül  volt,  ennek  ellenére  határtalanul
könnyűnek  és  felszabadultnak  érezte  magát.  Talán
valóban egy tündér látogatta meg a kislány képében,
és szárnyának gyengéd érintése lesöpörte lelkéről az
évek  alatt  rákérgesedett  bánatot  és  önmarcangoló
bűntudatot. A megtisztulás és remény érzete járta át.



Még nem volt  egészen biztos  abban,  hogy helyesen
értelmezte  a  jeladást,  de  a  jóleső  zsongás  vele
maradt,  szívében pedig visszhangot vetettek a bölcs
emberke  titokként súgott utolsó szavai.
”Mindent jóvá lehet tenni, csak akarni kell.”
Az  este  nesztelenül  osont  be  a  parkba,  hosszúra
nyújtva az árnyékokat és megváltozott látásával ismét
képes volt érzékelni az alkonyat valódi színeit. Hosszú
idő  óta  először  nem  félt  az  éjszakától  és  a  sötét
gondolatoktól,  amik  lefekvéskor  kirajzottak
lélekbörtönükből,  fenyegetően  ránehezedve  az
álmaira. 
Maradék kételyei hirtelen szertefoszlottak. Megértette,
hogy ha változást akar, követnie kell a jelet. Tisztában
volt azzal is, hogy egy ideig visszafelé kell mennie, de
a rá váró nehézségek tudata most nem félelemmel,
hanem várakozással töltötte el.
Egy  régen  olvasott  gondolat  motoszkált  a  fejében,
mely szerint a múlt nem tekinthető egyetlen nagy és
véglegesen megírt könyvnek. A sors könyörtelensége,
hogy  bizonyos  részeit  már  valóban  nem  lehet
megváltoztatni,  mindig  marad  azonban  néhány
fejezet, amely tiszta szándékkal és kellő akaraterővel
módosítható. 
Egyszerű, hétköznapi dolog hozta vissza a valóságba,
a gyomra figyelmeztette, hogy egész nap nem evett
semmit. Elmajszolt egy szendvicset, majd ösztönösen
a  borosüvegre  pillantott,  ami  reggel  óta  érintetlenül
állt a pad mellett. Furcsamód most sem vágyakozott
arra, hogy kortyoljon az italból. Az érzés, ami átjárta,
teljesen  új  keletű,  mégis  valahogy  nagyon  ismerős
volt.  Nem annyira  fizikai  szükséglet,  inkább  a  lélek
szomjúsága,  amely  megízlelte  a  tisztaságot  és



csodálkozva  ismerte  fel  újra  annak  csodálatos
zamatát.
A  borosüveget  a  fény  felé  tartva  kereste  a  benne
lakozó  szfinx  tekintetét,  ami  annyi  éven  át  fogva
tartotta. Még egyszer farkasszemet akart nézni vele,
de  a  démon  most  elrejtőzött,  talán  megérezte  a
vereséget. A palack visszakerült a helyére, és  a férfi
ajka körül játszadozó öntudatlan mosoly már az első
győzelemről szólt.
Nagyot  nyújtózott,  miközben  érezte,  hogy  a  belső
késztetés,  a változás utáni  vágy lüktetve erősödik a
szívében, minden mást háttérbe szorítva. 
Hűvös szél támadt a fák között, csípősen meglegyintve
az arcát.  Ideje  hazamenni,  gondolta  magában,  és a
szót ízlelgetve, annak valódi jelentésén töprengett.
Ma még visszamegy hajléktalantársaihoz - döntötte el
végül  -  de  holnap  elindul,  bármilyen  hosszú  és
keserves lesz az út.  
A  létezés  törvényszerűsége  testét  még  az  adott
pillanat fizikai valóságához láncolta, de képzelete már
a holnap ösvényein kalandozott.
És valahol mélyen, ahol az igazán nagy elhatározások
születnek, az első lépéseket is megtette.


