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A csúcs

A kórházi  szoba ablakán vékonyan sütött be a most
ébredező  Nap.  Néha-néha  árnyékot  lökött  a  falra  a
negyedik emeletig  felérő tölgy lombkoránja.  Különös
tánc volt  ez  az ágyban fekvő beteg számára is,  aki
fáradt,  félig  nyitott  szemmel  figyelte  a  falat.  Sok
mindent  belelátott  és  beleérzett  ebbe  a  különleges
táncjátékba.  Hol  lovakat,  hol  erdőt,  hol  madarakat
látott  száguldani  a  végtelen  mezőn,  melyek  földig
hajoltak  az  őrülten  tomboló  széltől,  és  kegyetlen
iramban  lebegtek  a  végtelen  térben.  Ő  maga  még
fáradt  volt,  az  esti  rohama  után  beadott
fájdalomcsillapítóktól.  Nehezen  és  egyre  lassabban
nyitogatta  szemeit.  A fáradt  test  pihenni  kívánt,  így
álomba  merült.  Először  a  hatalmas  hegyeket  látta
meg,  csúcsaik  szinte  a  végtelenbe  értek.  Mindent
tiszta,  szűz  hó  borított.  Csodálattal  nézte  az  előtte
elterülő tájat, és most érezte igazán, hogy milyen kicsi
törékeny is ő. Egy serpa fogta meg a kezét, és halkan,
felé fordulva, töredezve szólt hozzá:
-  Innen  már  egyedül  kell  menned.  Csak  így  fogod
majd  érezni  igazán,  hogy  test  és  lélek  tökéletes
összhangba kerül.
Mezítláb  lépkedett  felfelé,  de  nem érzett  fájdalmat.
Lábát minden lépésnél térdig ellepte a tiszta, hűs hó.
Feltekintett  és  látta,  hogy  a  csúcs  annyit  távolodott
csak  tőle,  mint  amekkora  távot  idáig  megtett.  Kis
fáradtságot érzett, de újból  nekivágott,  és taposta a



puha,  friss  hóréteget.  Vékony  csíkban,  izzadság
folydogált lefelé a homlokáról. Letörölte kezével, majd
újból  felnézett.  A  hőn  áhított  csúcs  megint  olyan
messzinek tűnt,  mintha  ezidáig  egy lépést  sem tett
volna. Ide vágyott, a végtelen hó, a hatalmas hegyek
közé, és arra, hogy meghódítsa a csúcsot. Most már
kellemetlenné  vált  a  fáradtság,  de  nem  adta  fel.
Érezte, hogy lábai gyengülnek és zsibbadnak. Tüdeje
és  szíve  vas  marokkal  kezdte  szorítani  őt.  Ebben  a
pillanatban felért a csúcsra. A hegy tetején magával
találkozott,  és  bambán  nézték  egymást.  A  szorítás
csak  fokozódott.  Éles,  fájdalmas  görcs  rázta  meg  a
testét. Kinyitotta szemét és felébredt. A kórházi szoba
ajtaja  kinyílt,  fia  és  egy  ápolónő  lépett  be.  A  nő
gyakorlott  szeme látta,  hogy itt  nagy a baj.  Sarkon
fordult  és  kiszaladt  a  szobából.  A  közelebb  lépő  fia
karját megragadta, majd görcsösen maga felé húzta
és akadozva szólalt meg:
-  Tibetben  jártam,  meghódítottam  egy  csúcsot  és
találkoztam a lelkemmel.
A  fia  szeméből  lassan  legurult  egy  könnycsepp  és
halkan apja fülébe súgta:
- Jól van, édesapa, semmi baj, csak most pihenjél egy
picit.


