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– Miért tetted ezt, édes gyermekem? 
Lacika nem felelt, láthatóan belefeledkezett a 

rendőr barna szemébe. 
– Mondj már valamit, édes fiam! – noszogat-

ta a rendőr, szinte félénken, minden támadó 
szándék nélkül. 

A gyerek végre megszólalt. Kristálytiszta, 
csengő hangon mondta a rendőrnek, szemét an-
nak tekintetébe fúrva: 

– Fogd be a pofád, te rohadt vörös csillagos! 
A rendőr hátralépett, döbbenet ült az arcára. 

Az anya és a házfelügyelő egyszerre gondolt 
ugyanarra: ez az alig négyéves gyermek hol hall-
hatta mindezt máshol, mint otthon? Hol máshol 
hallhatta, hogy vörös csillagos, aki rohadt? Nyil-
ván csak a szülőktől, senki mástól. Ha most el-
visz a rendőr, mi lesz a gyerekekkel? – villant föl 
az anyában. Ezt most nem ússza meg az asszony 
– vélte a házfelügyelő –, csak nehogy bajom le-
gyen ebből.  

Egyedül a kisfiú nem gondolt semmire, ő egy-
szerűen boldog volt, határtalanul boldog, olyan 
jó volt kimondani ezt a mondatot… 

A rendőr az anya szorongó arcába nézett, 
majd Lacika alig leplezett vigyorát figyelte, végül 
a házfelügyelő immár lesütött szeménél kötött 
ki. Hallgatott, aztán megigazította sapkáját, s 
meglepő határozottsággal mondta: 

– Most elmegyek. Ha még egyszer dobálás 
lesz, én biztos visszajövök. Erre mérget vehet-
nek! – biccentett; keze mozdult a sapkájához, 
ám a kéz félúton megállt. A nagydarab rendőr 
esetlenül megfordult, az előszoba felé indult, de 
mielőtt az ajtóhoz ért volna, visszaszólt: 

– Kellemes karácsonyt! – És elsietett.
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Miért? 
 
Uram! 
Miért? Miért? Miért? 
Miért sújt le karod az ártatlanra? 
Miért tépsz sebet a halandóra? 
Miért ontasz gyászt a hozzátartozóra? 
 
Miért? Miért? Miért? 
Ezernyi a kérdés és nincsen válasz. 
Tiéd a döntés és nálad a támasz. 
Megmagyarázhatatlanra nincs magyarázat. 
Marad az elfogadás és az alázat. 
 
Miénk a félelem, nálad a vigasz. 
Miénk a kétkedés, nálad az igaz. 
Miénk a fájdalom, nálad a remény. 
Miénk a sötétség, nálad a fény. 
 
Miénk a lázadás, nálad a türelem. 
Miénk az elveszés, nálad a végtelen. 
Miénk a bánat, nálad a feloldás. 
Miénk a szenvedés, nálad az áldás. 
 
Uram! 
Adj nyugalmat a távozóknak. 
Megbékélést a gyászolóknak. 
Ne hagyd, hogy megrendüljön hitünk, 
Erősítsd reményünk, szeretetünk! 
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