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Csak az apát kerestem 

A mentősök alig értették, hogy a hat vagy hét év körüli
fiúcska mit beszél. Össze volt zavarodva. Legalább is így
gondolta  még  az  orvos  is.  Talán  azért,  mert  kezdett
kihűlni,  hisz  hideg  volt  az  éjszaka,  és  csak  most
hajnalban,  mikor  kivilágosodott,  akkor  találtak  rá.  Az
édesanya ott  ült  mellette és csak hüppögött.  Már  ő is
kapott egy nyugtatót, így nem zokogott és nem kiabált
kétségbeesve,  mint  amikor  megtalálták  a  fiát.  Lassan
abbahagyta a szipogást is, és merően nézett maga elé.
Erre  mondják,  hogy  csak  bambul.  Pedig  az  agya
dolgozott. A halántékán kidagadt erek láthatóvá tették,
ahogy  lüktetve  viszik  a  vért.  -  Miért,  miért?  Tette  fel
ezerszer  is  a  kérdést,  de  maga  sem  tudta  a  választ.
Végre megérkeztek a kórházhoz és kiszállhatott. A kisfiút
is  kiemelték  a  hordággyal  és  bementek  az  épületbe,
végig  a  kanyargó  folyosókon.  A  gyereket  bevitték  a
vizsgálóba, és csak jó félóra után került elő, akkor meg
betolták egy kórterembe. Az anyja ment utána. 
Mikor  már  mindenki  kiment  és  ketten  maradtak  a
gyerekkel,  leült  az  ágy  szélére.  Hosszan  nézte  a  fiát,
végre érezte, hogy meg tud szólalni és kijött az első szó
a torkán, ami nem sírás és artikulátlan üvöltözés volt. -
Petikém! Ezt miért csináltad? Megijedtem nagyon, nem
tudtam mihez kezdjek! Kicsi vagy még! Azt sem értem,
hogyan  tudtad  kinyitni  a  kaput.  -  Anya,  kérlek,  ne
haragudj rám! Peti kinyúlt a takaró alól és szorongatni
kezdte  az  anyja  kezét.  -  De  be  volt  riglizve  a  kapu,
hogyan  mentél  ki  mégis?  A  kisfiú  elkezdte  mondani,
hogyan is történt, hogy ő eltűnt és főként, hogy miért. -



Tudod,  anya,  nekem  azt  ígérted,  hogy  apa  eljön  a
születésnapomra  és  én  hiába  vártam.  Pedig  még  a
tortámból  is  tettem  el  neki.  Bedugtam  az
iskolatáskámba,  hogy  ha  találkozok  vele,  akkor  oda
tudjam  adni  neki.  Hisz  azt  is  mondtad,  ne  legyek
szomorú, majd jönni fog, csak biztosan sok a dolga. Én
pedig még az iskola előtt is vártam, csak mikor a tanító
néni rám szólt, hogy rég el kellett volna indulnom, akkor
jöttem  haza.  Te  kimentél  a  konyhába  főzni,  hogy
melegítsd az ebédet én meg csak sírtam, de nem azért
mert  a  fegyelmezetlenségem  miatt  beírást  kaptam,
hanem azért, mert a torta összenyomódott. Mondd meg
nekem  anya,  de  őszintén,  hogyan  adhattam  volna
apának egy nyomorodott tortát? A kisfiú itt megpihent,
látszott  rajta,  hogy elfáradt,  ami nem is  volt  csoda az
erdőben  töltött  éjszaka  után.  Ráadásul  olyan  hévvel
kezdett  beszélni,  hogy édesanyja nem győzte  csitítani.
Most  viszont  azt  látta,  hogy  Petinek  lecsukódnak  a
szemei. Elszenderedett. 
Mária ismét a gondolataiba merült. Nagyon fáradt volt ő
is, és ráadásul még egy félelem is nyomasztotta a lelkét.
A titok, amire most talán fény kell, hogy derüljön. Ettől
félt igazán. Vajon Peti mit szól majd vagy hogyan fogadja
a hírt? Hisz idáig még nem árulta el, hogy az apukája
soha többet nem fog hazajönni, mert azon az estén csak
a  rendőrök  jöttek  a  szörnyű hírrel.  Ketten  voltak,  egy
magas vékony és egy szintén szép szál férfi kis szakállal
és bajusszal. Egy 
fehérköpenyes  nő  is  volt  velük,  a  doktornő.  Még nem
szóltak  semmit,  de  arcukról  le  lehetett  olvasni,  hogy
rossz hírt hoztak. A szakállas szólalt meg elsőnek. Még
talán remegett is a hangja, ahogy bemutatkozott. 
-  Asszonyom! Kovács  százados vagyok.  Szeretném, ha
leülne. – kezdte a mondókáját. Köszörülgette a torkát,
majd így folytatta. - Az ön férjét a munkahelyén baleset



érte.  Az orvosok és mentősök, amit tudtak és lehetett
megtettek, de a férje sajnos belehalt a sérüléseibe. Egy
hang  sem  hagyta  el  a  száját,  mert  nem  tudott
megszólalni, mint aki sokkot kapott, csak nézett a férfi
arcába, mint aki azt akarja tudni, hány szőrszálból van az
a szakáll a rendőr arcán. Egyszer csak felszakadt a gát és
folyt  a  könnye,  miközben  üvöltött  a  fájdalomtól.
Szerencsére a fia a nagyinál volt. A doktornő nyugtatót
adott neki és hagyott ott még két tablettát, hogy azt egy
óra múlva vegye be. Idáig jutott a gondolataiban, mikor
a  kisfiú  megmozdult.  Ám  mégsem  ébredt  fel.  Milyen
szerencse, hogy akkor a kisfiam nem volt otthon!- fűzte
tovább a gondolatait. A temetés előtt nem vett feketét
magára, Petit meg egy távolabbi rokonához vitte, akit jól
ismertek,  mert  nyaranta  és  az  iskolaszünetekben
tavasszal,  vagy  éppen  ősszel  sokat  voltak  nála.
Megtehették, mert Marikának nem kellett dolgoznia. Az ő
munkaadója a családja volt. Ezt örömmel és büszkén fel
is vállalta! Most még ez a teher is nyomasztotta. Hová
fog  elmenni  dolgozni?  Miből  fognak  élni?  Hogyan  tud
majd ugyanúgy mindent megadni a kisfiának, mint idáig
mindig?  Eddig  olyan  természetes  volt,  hogy  amit  kért
megkapta.  Bár  soha  nem  volt  nagy  igénye,  és  a
különlegességek  vagy  márkás  játékok  sem  nagyon
érdekelték. 
Tovább nem jutott gondolataival, mert Peti megmozdult.
Lassan  kinyitotta  a  szemét  és  anyukáját  szólította.  -
Tudod, anya, odavittem egy vödröt, ráálltam, és mikor a
reteszt ki tudtam nyitni, akkor a vödröt visszatettem a
helyére, hogy apa ne legyen mérges a rendetlenségért.
Utána elindultam a falu felé. De olyan sokat mentem és
még mindig nem értem a házak  közé.  Azután sok fát
láttam,  azt  gondoltam,  ott  már  jó  felé  fogok  menni.
Aztán elfáradtam és álmos lettem, de hallottam hangokat
és  beszélgetést,  ezért  gyorsan  futni  kezdtem.  De



elhalkultak a hangok, és már nem tudtam hol vagyok. Ne
haragudj! Ugye nem haragszol? Szólj már anya! Kérlek
ne  hallgass!  Ám  hiába  volt  a  kedves,  majd  a  síró
könyörgés,  a  gyermek  anyja  nem  szólt.  Hallgatott  és
nyelte a könnyeit. Nem tudta mit is tegyen. Akkor Peti
lassan, kicsit nehézkesen felült. Odahajolt az anyjához,
megölelte és vigasztalni kezdte. - Anya! Kérlek, mondd
mi a baj, hisz én már itt vagyok, és hidd el, jól is vagyok.
Már nagyfiú vagyok, hiszen az erdőben sem féltem, pedig
annyi félelmetes hangot hallottam, és képzeld, ott volt
apa! Eljött  hozzám és vigyázott  rám. Ugye te küldted,
mikor nem találtál  az ágyamban? Azt is  mondta,  hogy
neki el kell menni hosszú, nagyon hosszú útra és majd
én fogok 
vigyázni  rád.  Lehet,  hogy  majd  nagyiskolás  leszek  és
csak akkor fogok találkozni vele újra. Anya, ez mit jelent?
Kérlek, mondd el nekem, mert így nem mindent értek,
de én ígérem, nagyon fogok rád vigyázni, hogy apa ne
csalódjon  bennem!  Mária  nem  bírta  tovább  hallgatni,
amit a fia mondott. Magához húzta a gyermeke fejét és
remegő hangon belekezdett abba, ami rágta, mardosta a
lelkét.  -  Tudod  kicsim,  most  elmondom  neked,  hogy
miért is sír annyit anya és azt is, hogy hol van az apukád.
Hangosat  sóhajtott  és  azonnal  a  rendőröknél  kezdte.
Elmondta,  hogy  mikor  Peti  nem volt  otthon,  akkor  az
apukája a  munkahelyén meghalt.  Baleset  érte  és  nem
volt  segítség.  Halkan,  de  ennek  ellenére  érthetően
beszélt.  Peti  néha  megpróbált  közbeszólni,  miközben
sírva fakadt, de Mária olyankor a szájára tette kezét és
csitította.  Mikor  végre  túl  volt  mondókája  legnehezebb
részén,  két  keze  közé  fogta  Peti  fejét  és  a  szemébe
nézett. Egy kissé zavarodott és könnyes arcú Petit látott.
Akkor  a  kisfiú  újra  megszólalt.  -  Anya!  Én  ezt  nem
tudtam  és  nem  is  lehet  igaz,  hiszen  ott  volt  nálam.
tudod,  hisz  már  mondtam!  -  Kisfiam!  Apukád  csak



álmodban volt ott nálad, a lelke volt, ami vigyázott rád,
mert  ő  nagyon,  mindennél  jobban  szeretett.  Te  most
lettél  nagyfiú,  és  nem  úgy,  mint  álmodban.  Te  leszel
mostantól  az  én  támaszom,  és  az  a  hosszú  út  a  te
életedet jelenti. Két hét telt el Peti eltűnése óta és anya
is  fia  is  megváltoztak.  Peti  a  nagyfiúk  komolyságával
lépdelt  anyukája mellett,  aki  bár megtört volt,  de már
színesebb volt az arca. A szívét mardosó titok elmúlt, és
ettől megkönnyebbült.  Ez volt az, ami ha nem is tette
vidámmá,  de  könnyebbé  tette  napjait.  A  temetőbe
mentek,  ezt  azonnal  látni  lehetett,  mert  a  fiúcska
kezében egy csokor virág volt. Peti felnézett anyukájára,
mikor megálltak a sír előtt. A kisgyerek a fejfához tette a
csokrot,  megsimogatta  a táblát,  amin a Csendes Péter
név  és  az  évszámok  voltak.  Lassan  felnézett  Máriára,
azután elkezdett beszélni a fejfához, mintha ott állna az
édesapja.  -  Apukám!  Ne  félj!  –  kezdte  halkan  a
mondókáját.  Én  megígértem  anyunak,  hogy  mellette
leszek,  és  nagyon  jól  fogok  viselkedni  mindig.  Soha
többet  nem fogok elcsavarogni,  mert most  már tudom
hol  vagy,  és  eljöhetek  hozzád,  megígérte  anyu,  és  a
nagyi is  el fog kísérni.  És nem fogok ám rosszalkodni,
drága  ruhákat  sem  kérek,  mert  most  az  anyu  fog
dolgozni, és képzeld, a ruhásoknál fog varrni. Te tudtad,
hogy ilyen ügyes? Tudod apukám, azért az olyan jó volt,
mikor éjjel az erdőben ott voltál és vigyáztál rám. Anyuci
mondta,  hogy  nem  te  voltál,  csak  a  lelked,  de  én
éreztem,  ahogy  simogattál,  és  amikor  el  akartam
mondani,  hogy  a  torta  amit  neked  tettem  el
összenyomódott,  te  megpusziltál.  Olyan  jó  illatod  volt.
Most el kell mennem, mert még sok a dolgom, de mindig
visszajövök és elmesélem, hogy mi történt velem. Mária
megsimogatta  Peti  buksiját  és  elindultak  hazafelé.
Mindketten érezték,  hogy ez  egy  rendkívüli  és  nagyon
különleges nap mindkettőjük számára. 




