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REMÉNYINÉ MARICZA ADRIENN ANNA 

 

A múlt 

 

 Álmodik a lét: felhők mögül kivillan a fény. A Földön ébred 

az élet, fák lombját fújja a szél. Remeg a széltől millió falevél. 

Lehull a fáról a lomb, szétterül a földön szőnyegként. Élek én 

is, mint szél fújta falevél, egy pillanat a lét, amikor a szélben 

úgy szállok, mint haldokló levél. Szembeszállok a víz erejével 

is, mint minden, mi él. Hol küzdök ellene erős karcsapásokkal, 

s én szabom meg irányát. Hol hagyom, hadd soroljon kedvére: 

el kell hinnie, hogy legyőzhet engem, mert ő az erősebb. Aztán 

elengedem magam, s játékosan a hullámra ráfekszem, és a 

boldogságtól hangosan felnevetek: én győztem. Lát most en-

gem az égbolt, s velem együtt örvend a sikeremnek. Kertem az 

egész Föld: színes virágok bontanak szirmot, és árasztanak 

mézédes illatot, hogy engem, az embert boldoggá tegyenek. 

Az idő sodrásában a Mindenség is velem nevet. 

 

 

A jelen 

 

 Az idő sodrásában a Föld velem, az emberrel együtt nevet. 

Az emberrel, aki virágoskertté varázsolja a Földet. Sokan azt 

mondják: túl sok a kert. Ők inkább tiszta vizet, friss levegőt, 

kevesebb szennyes füstöt, munkát és kenyeret szeretnének. 

Háborúból, járványból, gyászból kaptak már eleget. Ám van-

nak még nyugodt kertek, ahol még élni lehet. A kertben egy 

padon ül egy idős nő és férje. Velük beszélgetek. A nő egykor 

szép lehetett. Ma is vonzó, de arcán s termetén nyomot hagyott 

az idő, a munka és a történelem. Mégis boldog, hogy nem ke-

rülte el a szeretet és az édes szerelem. Míg így mesél, férje ke-

ze az övére téved, szemükben még csillog a szerelem. Az élet 
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megpróbálta őket, de nem törtek meg. Életük minden pillana-

tát rögzítette a lelkük. Képek, mozdulatok, érzések, színek, il-

latok, felhalmozott tudás és tapasztalat, mind ott vannak, 

együtt élnek velük. E kincsestárba bekukkanthat bárki, akiket 

a szeretet és az érdeklődés vezet. A tavaszi szellő simogatja 

hajtincseiket, ahogy egykor szerelemmel érintette kezük társuk 

dús haját. Örömmel csillogó szemük, szavaik a gyermekek, 

unokák, dédunokák kacaját idézik. A reggeli harmat egy 

könnycsepp, amit valaha élt szeretteikért ejtenek, akik már 

várnak rájuk túl, az élet kapuján. Ám utódaik boldogan élnek 

még egy-két évszázad erejéig, s őrzik, amit az elődök a régi 

szép világból még megmenthettek nekik. 

 

 

A jövő 

 

 Forog a Föld, változik a tér, telik az idő, pereg a film. Fények 

villognak, lesújt a sötét. A nap alkonyatkor nyugovóra tér. 

Nincs teljes fény, és nincs üres sötét: pereg a film, terem a lét, 

sodor az élet, végtelen időben véges a szép, mert sodor a lét. 

Kamera zúg, zavaros a kép, megáll a gép, kimerevedik egy 

kép, feliratjel jelzi, mikor készült a kép: XXI. század. Akkor 

volt még lét, volt tavasz és ősz, perzselő nyár és hosszú, fa-

gyos tél. Voltak gondok, volt félelem, de az élet élni akart, és 

volt még lét. Volt szerelem, család és égő gyűlölet. Felperzsel-

ték a Földet, de kék volt az ég, és a nap szórta a fényt. A képen 

egy kertben, lombos fa ágán madárpár őrizte két kicsinyét. 

Mozdul a kép: a kertben a padon egy lány és egy fiú fogja 

egymás kezét. Arcukon mosoly, csillog a szemük, felidézik a 

múlt emlékeit, és áhítják a jövőt. Villanás, majd eltűnik a kép. 

Mi történhetett? Akkor a Földön megszűnt az élet? Nem! Az 

nem lehet, hiszen mi most is élünk, és virágoskert a Földünk. 


