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MAGYAR ESZTER 

 

Az én csillagom (Szonja unokámnak) 

  

Este, vacsora és fürdés után, Szonja bebújt a Nagyi ágyába. 

Ma itt aludt nála, és várta, mikor ér már oda, hogy meséljen 

neki. Végre összedugták a fejüket, a szemüveg is előkerült.  

– Az öregeket meséld! – kérte a kislány. Gyakran hallgatta ezt 
a nagymamája által írt történetet, majd mikor az utolsó mondat 

is elhangzott, hirtelen így kiáltott fel:  

– Nagyi! Azt írd meg, mennyire szeretsz engem! 

– Az nagyon nehéz, olyat nem tudok írni – válaszolta ő le-

mondóan, aztán elgondolkodva folytatta:  

– Inkább mondok neked egy új mesét.  

Fent, az égi iskolában álmosan pislákolt egy apró csillagocska, 

miközben többi kis társával együtt öreg tanítójukat hallgatták.  
– Egy nap, mikor elég erősek lesztek már, oda fogtok költözni 

arra a csodálatosan szép, kék színű bolygóra. Úgy hívják, hogy 

Föld. – A kicsi csillagok mind próbálták elképzelni, amit ha l-

lottak. Közben a tanító bácsi folytatni akarta magyarázatát, de 

valaki közbeszólt: 

– Ott is együtt leszünk? – persze, a kis csillag kotnyeleskedett, 

pillájáról letörölte az álomport, s kíváncsian várta a választ.  
– Sok-sok családban várnak rátok, szétszóródtok ezerfelé.  

– Akkor nem is találkozunk majd egymással? – szólt ismét, s 

aggódva tekingetett társai felé, az álom végleg elszállt, egé-

szen éber lett izgalmában. – S hogyan fogunk olyan messzire 

menni? – nyugtalankodott tovább.  

– Mindent meg fogtok tudni, ha itt lesz az ideje – tért ki a pon-

tos válasz elől a bölcs tanár.  

Tanítás után a többi csillaggyermek hazafelé tartott családjához. 
A kis türelmetlen azonban minél előbb meg akarta tudni, hogyan 

is lesz, mikor társaival a Földre költözik. Elindult az égbolton, 

miközben a sötétkék szín egyre világosabbra váltott, a Hold el-
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halványodott, és megjelent csodálatos narancssárga színét mutat-

va a Nap. A kölyök pedig gondolkodás nélkül megszólította:  

– Nap néni, Nap néni, engedd meg, kérlek, hogy a sugaraidon 

lecsúszhassak a Földre. Szeretnék már ott élni, olyan unalmas 
itt az égbolton álldogálni.  

– Ejnye, köszönni sem tudsz? Ráadásul mit keresel itt fényes 

nappal? – szólt rá mérgesen a Nap a csavargó kis csillagra.  

– Bocsánat, én csak szeretnék elutazni.  

– Még nem mehetsz, majd együtt a többiekkel, ha itt lesz az 

ideje.  

– Mindig csak ezt mondja a tanító bácsi is: „ha itt lesz az ide-

je”. Nem tudom azt kivárni – rakoncátlankodott tovább.  
– Azt a sötét égboltját neki! Mész haza, de rögtön, aludni! 

Megégetnélek, ha a sugaraimon csúsznál le a Földre – magya-

rázta kissé megenyhülve.  

A kis csillag pedig pityeregve oldalgott el forró sugarai elől. 

Ahogy lógó orral bandukolt, találkozott Szél bácsival, ettől 

mindjárt jobb kedvre derült, és újból megjött a bátorsága is. 

Az öreg morcosan rázta a földi fákat, bokrokat, kergette az 
égen fent a felhőket. A hangos zúgástól alig hallotta a vékony 

gyerekhangot.  

– Kedves Szél bácsi, tessék engem elfújni egészen a csodaszép 

Föld bolygóig! Ott szeretnék lakni.  

– Gyenge vagy még, majd ha megerősödsz, el fogsz menni a 

többiekkel együtt. Kicsit megfújlak, olyan messzire repülsz, 

hogy sohasem találsz vissza.  

A kis csillagpalánta csak nem törődött bele, hogy nem költöz-
het azonnal a Földre. A Nap néni, a Szél bácsi is tudja, hogy 

egy napon elköltözik a sötét égboltról, de mikor?  

Erre a kérdésre, úgy látszik, senki sem válaszol neki.  

Már majdnem hazaért, mikor szinte belebotlott Felhőékbe. 

Felhő bácsi a feleségével és gyerekeivel öntözte a Földet. Na-

gyon nagy munkában voltak. Még a merész kis csillagocska is 

alig merte megszólítani őket, de végül összeszedte bátorságát. 
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– Felhő néni, Felhő bácsi és az egész tisztelt család! Szeretném 

megkérdezni, segítenétek-e, hogy elutazhassak a Földre?  

– Nem látod, mennyi dolgunk van? Mit zavarogsz itt? Nem 

tudod kivárni a sorodat? Majd eljön az ideje a költözésnek.  
Amilyen mérgesen ránéztek, jobbnak látta, ha békén hagyja 

őket, végezzék fontos dolgukat. A hosszú út alatt, amit Naptól, 

Szélen keresztül Felhőig megtett, igen elfáradt. Hazaérve szo-

morúan aludt el, nem kapott választ a kérdésére.  

Így teltek hosszú hónapok, közben a kis csillagocska egyre fé-

nyesebben ragyogott az égen. Esténként elégedetten nézegette 

magát, hogy megerősödött, társaival együtt, már elért csillogá-

sa egészen az idős Föld bolygóig.  
Egy éjjel álmában a Földön járt. Látta a zöld fákat, bokrokat, a 

színes virágokat. Kék tengerek felett repült, magas hegyeket 

hagyott maga mögött, boldogan szárnyalt. Gyönyörködött, uj-

jongott, észre sem vette, hogy közben lassan beesteledett. Ek-

kor közel merészkedett az emberek házaihoz, bekukucskált az 

ablakokon. Az egyik ház udvarában szomorú, magányos asz-

szonyt látott a kertben ülni. Egészen megsajnálta, ahogy job-
ban szemügyre vette. Úgy gondolta, szívesen megvigasztalná. 

Az asszony a kutyájához beszélt, de tisztán lehetett hallani, 

amint azt mondta:  

– Eljött az idő. Reggel láthatom az unokámat.  

– „Eljött az idő?” – gondolkozott a kis égi jövevény. – Akkor 

ez azt jelenti?...  

Reggel az asszony elment a kórházba, hogy valóban láthassa 

az újszülöttet. Mikor ránézett a babára, csakis ő – egy pici csil-
lagot vélt felfedezni a homlokán. Senki más nem láthatta, csak 

a nagymama.  

– Te vagy az én csillagom. Köszönöm, hogy engem választot-

tál – suttogta unokájának, ahogy a karjába vette.  

Nagyi befejezte a mesét, szeme sarkából Szonjára nézett, aki 

huncutkodva mosolygott: 

– Ugye én vagyok az a csillag?  
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– Persze, hogy te, de most már aludjunk! – takarta be a kis 

nyughatatlant.  

  

 
Utak  

 

Lábaim elfáradtak, nem visznek tovább. Leülök a fűre megpi-

henni. A víz látványa mindig megnyugtat. A szél szeszélyétől 

függve, apró, alig észrevehető, nyugodt, pici hullámokat raj-

zolva, vagy dühösen, haragosan, hatalmas tarajokat, fodrokat 

görgetve, újra és újra jönnek szembe, s ütköznek a terméskő-

vel kirakott partnak. A tó soha nem adja fel, pedig nincs vá-
lasztás számára, csak egyfelé haladhat, s mindig visszavetődik.  

 

Az emberek életében számtalan út létezik, s ha meg is találják 

a sajátjukat, sokszor nem járják végig. Akár félúton visszafor-

dulnak, elkanyarodnak. Kevés a hit, elfogy az akaraterő, les-

ben áll a kétely. Keressük az útjelző táblákat, reméljük, hogy 

ki van valahová írva, merre vezet a Járt, a Járatlan, a Sikeres, a 
Sikertelen, a Sima, a Göröngyös, a Zöld, a Tilos, a Sötét, a He-

lyes, a Helytelen út és még számtalan hosszabb, szélesebb, rö-

videbb, keskenyebb, kanyargósabb, egyenes, felfelé, vagy le-

felé vezető, amik között bolyongásaink során el kellene iga-

zodnunk.  

 

A vége nem látszik egyetlenegynek sem. Némelyek kereszte-

zik egymást, mások pedig csakis párhuzamosak valamelyik-
kel, s Válasz utak nyílnak belőlük. Melyik legyen? A Boldog-

ság vagy a Karrier útja? S ha a Boldogságot választjuk, az 

meddig tart? Hamar a végére érünk? Mennyien tolonganak raj-

ta, s hirtelen egy tekintélyes útkereszteződést talál az ember.  

Végre! Talán itt lesznek az útjelző táblák a kóborló, kétkedő, 

bizonytalan utazó számára.  
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„A legrövidebb út mindig az Egyenes” – próbálnak szüleink 

irányt mutatni a Jövő felé, de ez a szakadék szélén vezet, am i-

be könnyen bele lehet zuhanni, míg másik felén a Napos oldal 

csalogat. Óva intenek a Járatlan úttól is. De miért járatlan? Itt 
próbálnak a legtöbben haladni. Alig lehet lépni a sok egy 

helyben topogótól.  
 

A Siker útja felfelé halad, de ha feljutunk, le kell majd tudni 

jönni. Ha hibásan lép az ember, könnyen megcsúszik, és a Fe-

ledésbe zuhanhat, meg is szégyenülhet. Visszalépkedni, meg-

tartva azt a dicsőséget, örömet, amit a tetején élvezhettünk, 
csak ritka esetben sikerül.  

A Helytelen sima, könnyű terep, de hányan odavesztek látha-

tatlan csapdáiban, kátyúiban? 

Ha talpunkkal érzékeljük, szaladunk vissza az Ész és az Érte-

lem útjára, de ezen sokan jönnek szembe, lökdösődve. Nincs 

gondolatuk, ami belülről fakad, kigyúrt karok mögött hová let-

tek a férfiak? Nőket sem látni, csak csupa műanyag.  
 

A Közös utakon együtt indulunk, az Álmok, Vágyak felé, 

mégis oly gyakran eltévedünk, elveszítjük egymást. 

Itt találkozom gyerekeimmel is, folyton összeütközünk, de ha 

egymás mellett haladunk is, miért nem a Saját útjukat járják? 

Vagy én nem találom az enyémet? Azt a legnehezebb felismerni. 

Melyik a Saját? Ezért indulunk el újra és újra, mint a víz fáradha-

tatlan hullámai, amik hasztalan próbálnak kilépni medrükből.  
 

Az Emlékek sötét, borongós, vagy színes, vidám virágokkal 

szegélyezett útja visszafelé vezet, mégis mikor már szinte csak 

ezen járunk, elérkezünk az Utolsóhoz.  
 

Lassan felállok, búcsúzom, a tó hiába vigasztal, nem maradha-
tok. Félve indulok el a Végső úton, itt már biztosan egyedül 

leszek, erről nincs letérés semerre, csak egyfelé vezet, a cél 

pedig nem a győzelem.  


