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Történetünk egy Duna menti kisvárosban kezdődik, ami természet adta szépségeinek 

köszönhetően olyan gyönyörű akár egy festmény. A kisvárost erdő veszi körül, ami több száz 

madárnak add otthon, és e miatt a város mindig elbűvölő madárcsicsergéstől hangos. A 

tiszta levegőnek, a nyugodt természetnek, a folyó közelségének, és magának a városnak 

mind megvan a maga varázsa.  

Ebbe az idill környezetbe költözött a Laták család is három gyermekükkel. A gyerekek nagyon 

élvezték a költözést, és már alig várták az új kalandokat, kivéve a legidősebb lányt, Adélt. Ő 

más volt, mint a testvérei, magába zárkózott, visszahúzódó lány volt, aki félt az új dolgoktól. 

Adél álmodozó volt, és legszívesebben a fantáziavilágában merült el, ami kiszakította őt a 

számára egyhangú hétköznapokból. Az új házban is a kedvenc kuckójává a padlásszoba vált, 

ahol teljes nyugalomban tudta idejét eltölteni.  

Egyik nap éppen, amikor a poros ládák között kutatott egy érdekes dologra lett figyelmes. 

Egy festmény volt az, ami már igen rossz állapotban volt, de teljesen kivehető volt rajta egy 

fiatal, elegáns, vörös ruhás hölgy, aki oly szomorú tekintettel néz maga elé, kezében egy 

kalitkát tart, benne egy pici sárga madárral. Adélt teljesen magával ragadta a festmény, és 

hosszú percekig csak nézte. Minél tovább nézte a nő szomorú arcát, annál kedvetlenebb lett 

ő is. Letisztogatta a képet, majd felakasztotta a padlásszoba falára. Viszont egész éjjel nem 

tudott aludni, csak a kalitkás nő bánatos arca lebegett a szeme előtt. Másnap reggel első 

dolga volt, hogy megnézze a képet. Ámde valami nagyon furcsát észlelt. A madár nem 

ugyanazon a helyen volt, mint előző nap. Adél ezt valami jelnek vélte, mintha a festmény 

üzenni akarna neki. Elhatározta, hogy minden áron kideríti ki az a nő a képen. Napokig 

kutatott, de nem talált semmit. Míg egy nap egy másik dobozban egy naplót talált. Egy fiatal 

nő naplója volt, aki valószínűleg valamikor ebben a házban lakott. Az utolsó feljegyzéseket az 

1880-as években írta. Az rögtön szembetűnő volt, hogy a nő kézírása az évek múlásával 

egyre olvashatatlanabbá, egyre zavarosabbá vált. 

Már 6 hónapja annak, hogy elment, azt se tudom, él e még, vagy őt is elragadta a háború 

szelleme. Azt mondta, szeret, és bármi áron visszatér hozzám, csak várjak rá. Én várok, várok, 

és várok… Már 6 éve annak, hogy elment, most már tényleg nem tudhatom, él e még. 



Már csak ez a pici sárga madár emlékeztet rá, hiszen tőle kaptam, és megígérte, amíg ez a 

madárka csicsereg, addig Ő is biztosan él. Elengedem hát ezt a madarat, hozzon hírt róla…  

Már 16 éve annak, hogy elment, azt se tudom, él e még, vagy őt is elragadta a háború 

szelleme. A madárka se csicsereg többet, s én tovább nem várok, nem várok, nem várok… 

Adél becsukta a naplót, és most már értette miért olyan bánatos a kalitkás nő a képen.  

Kinézett az ablakon, a párkányon egy pici sárga madár ült, és buzgón csicsergett valamit. 

Talán most ért ide a hírrel, de sajnos Adél egy szót sem értett meg belőle. 


