
Csapucha Rudolf

Tíz vödör
- részlet az Érdekes történetekből - 

Kimerülten és éhesen ballagott a két fiú az erdőben, a
kitaposott úton. A hatalmas tölgyek ölelő karjai között
folyton hallották azt a halk szuszogást, amit ezek az
óriások  suttogtak  a  fülükbe.  Dani  felpillantott,  és
meglátta az erdő végét. Felemelte karját, és hosszúra
nyúlt  szájjal  mutatott  abba  az  irányba.  Szaporázni
kezdték lépteiket, mintha ez a gyors tempó magával
hozná a várva várt  csodát.  Mind a ketten már csak
ebben reménykedtek. Az út végét lesték, így a szőke
fiú  nem  vette  észre  a  keresztben  fekvő,  leszakadt
faágat. A következő lépést már a levegőben végezte
el,  oldalasan  az  avarra  zuhant.  Ahogy  elfeküdt,
azonnal bokája felé lendült keze:
- Fáj a lábam! - ordított fel kétségbeesetten.
- Mi történt? - fordult vissza barátja, aki már vagy 5
méterre elhagyta őt.
- Tomi – tapogatta tovább bokáját Dani – azt hiszem
eltört a lábam.
Tomi  visszafordult  és  leguggolt  mellé.  Nézegette,
vizsgálgatta a sérült végtagot, majd nyugodt hangon
megszólalt:
- Danikám, nyugi! Ez csak húzódás!
- De iszonyatosan fáj – fakadt ki a még mindig földön
fekvő szőke fiú.
Nehezen feltápászkodott, majd bicegve indult az ismét
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sietős  tempót  diktáló  Tomi  után.  Kiérve  az  erdőből
valóban  –  talán  éppen  azért,  mert  annyira  hittek
benne  –  a  csodát  pillantották  meg.  A  meredek
domboldal  alatt,  a  völgyben,  kis  ívben  kanyargó  út
mellett, több tucat kis házikó hivalkodva jelezte nekik,
hogy  talán  megtalálták  a  szerencséjüket.  A  látvány
széles mosolyt csalt arcukra is. Dani azonban hirtelen
elszomorodott:
-  Én  így  nem  tudok  lemenni  –  és  a  bokája  felé
mutatott.
-  Nyugi,  nyugi!  Majd  én  lemegyek,  és  hozok
mindenféle  finomságot.  Te  csak  maradj  itt.  De  itt!
Innen  ne  mozdulj,  hogyha  visszaérek,  akkor
megtaláljalak.
Dani helyeslően bólogatott, majd halkan megszólalt:
- Nehogy bot vagy karó legyen a vége!
- Nyugi, semmi baj nem lesz – ütögette meg barátja
vállát,  s  közben  Tomi  elindult  lefelé  a  lejtős
domboldalon.
Mikor leért az útra, rendbe szedte ruházatát. Leporolva
magáról a homokot, a kis sár foszlányokat és a levél
darabkákat. Az első ház rozsdás kerítésénél megállt,
és  bekukkantott  az  udvarra.  Bent,  az  udvaron  egy
fiatal lány a kútból húzta fel a vizet. Nagyon lassan és
nehezen mozdult mindkét karja. A ház előtt is hallotta,
ahogy a lány liheg és nyögdécsel. Gondolkodás nélkül,
határozott, nagy léptekkel indult meg befelé. A vödör,
a  kútból  felfelé  evickélt,  negyed  részét  már  meg  is
tette útjának úgy, hogy közben jobbra-balra csapódott
a  kút  falának,  nagy  vízfoltokat  hagyva  maga  után.
Mikor  Tomi  megmarkolta  a  kötelet  és  nagy  erővel
húzni kezdte felfelé, a lány nagy barna szemeit a fiúra
emelte, de a döbbenettől  nem tudott megszólalni. A
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fiú a kút szélére rakta a vödröt, és ránézett a lányra.
- Tomi vagyok.
-  Én  meg  Zsuzska.  Köszönöm...Tomi…  -  leemelte  a
földre a vödröt, majd zavartan, szégyenlősen folytatta:
- Ketten élünk itt anyukámmal. Őt sajnos ágyhoz köti
a betegsége. Nekem pedig – közben körbe mutatott –
etetnem és itatnom kell.
-  Innen mennyi  kell  még? -  kérdezte  Tomi,  és  már
lendítette is a vödröt a mélybe.
- Még vagy tíz – válaszolt Zsuzska.
A  fiú  egymás után,  megállás  nélkül  húzta  fel  a  teli
vödröket.  Szuszogott,  elfáradt  mire  felkerült  mind a
tíz. Közben Zsuzsa is tett-vett az udvaron.
-  Most,  hogy a segítségeddel  gyorsabban végeztem,
fel tudok menni a tölgyesbe gombát szedni – mutatott
a sebesült Dani irányába – Csak ilyenkor néha már a
medvék is elő-elő jönnek.
Tomi  kétségbeesett:  „Medvék,  ő  meg  ott  van  fent!”
Alig hallotta meg, amit a lány kérdez tőle.
- Hogyan tudnám meghálálni a segítségedet?
Tomi zavarban volt. Pár másodpercig maga sem tudta,
hogy most mitévő legyen.
-  Sehogy,  sehogy,  szívesen  tettem,  de  most  sajnos
sietnem kell.
Zsuzska csodálkozva nézett a zavart fiúra. Felemelte a
karjait, és megfogta Tomi vállát. Közelhajolt hozzá, és
egy lágy csókot adott az arcára. 
- Ez pedig maradjon a mi titkunk!
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