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Ezen a napon minden átlagosnak ígérkezett. Pompás volt az idő, a madarak boldogan 

szárnyalták az eget. Az utcát mint mindig, poros szél fújta. A fák a helyükön álltak , a falu egy-

egy lakója, aki éppen velem szemben jött, mosolygósan kívánt nekem jó napot. 

Természetesen mindenkinek visszakívántam a jó napot, mert a szüleim udvarias, okos 

lánynak neveltek. A köszönés megmutatja mennyire jónevelt valaki, mégis akadt egy-két 

furcsa ember, aki a köszönést elfeledve haladt el mellettem. Ekkor én mindig 

olyan...feleslegességet éreztem. Azt hiszem ez a legmegfelelőbb szó rá. Szóval csak jártam a 

poros, szél fújta utcát, élveztem a napsütést, és hallgattam a távoli madárcsicsergést. Az 

iskolából ballagtam éppen hazafelé. Nem siettem, éhes se voltam, ezért igen jól esett a friss 

levegő és a kellemes séta. 

 Egyik kanyarba befordulva egy kutyasereg látványa fogadott. A faluban több volt a 

kóborkutya mint a szúnyog. Pedig az egész települést víz ölelte át. De visszatérve a 

kutyákhoz, sosem kedveltem őket igazán. Mindig is macskás típus voltam, és mivel a kutyák 

folyton megkergették őket, elhatároztam, hogy nem fogom őket szeretni. De most ott állt 

velem szemben vagy hat eb. Volt ott nagy is, kicsi is, és akadt köztük egy bundás aki alig 

látott ki a szőrétől. Ezek mellett még simán elmentem volna, nem bántottak azok, de 

ahogyan viselkedték, az nagyon furcsa volt. Az út közepére gyűlt mind és körbe álltak 

valamit. Olyanok voltak mint az egymás között sugdolózó lányok az iskolában. Már lassan 

kikerültem volna őket amikor valaki a hátam mögül felsikított, hogy : "Oszkár!" Hátra 

fordítottam a fejemet és megláttam egy ijedt fiút a kutyák mellett. Jól ismertem őt, habár 

sosem lehetett az utcán látni. Kislány koromban mindig együtt mentünk a tóhoz pecálni, 

sokat másztunk a templom udvarban lévő öreg diófára, és régen jó barátok voltunk. 

Felsőben ez a barátság valahogy megszakadt, de tudom, hogy a pecálást sosem hagyta abba. 

Most ott állt mögöttem hat kutya társaságában, és kerek szemmel bámulta azt a valamit 

amit a dögök körbeálltak. Először még nem érdekelt a dolog hisz évek óta nem beszéltem 

Krisztiánnal, de a kíváncsiság győtött. Lomha léptekkel mellé álltam, amire ő rámnézett. 

Észrevettem a könnyeket a szemében. 

- Mi a baj Krisztián?  



Nem felelt, az ajkait összeszoritotta, remegő kézzel a kutyákra mutatott.  A titokzatos 

"valami" látványa jobban felkavarta a gyomrom mint a négy napos száraz kenyér.              Egy 

viszonylag kicsi, világos szőrű kutya feküdt holtan a kutyék között. Az ő kedvence volt. Régen 

mindig magával hozta az erdőbe ha arra játszottunk.  Megsimogattam Krisztián vállát. A 

szemében lévő könnyek lassan kicsordultak és végigperegtek az arcán.  

- Napok óta keresem - mondta száraz hangon.  

Nagyon furcsának véltem a hangját. Sokkal mélyebb volt mint mikor utoljára hallottam, és 

hirtelen a magasságán is meglepődtem. Magasabb lett tőlem, pedig emlékszem, mindig ő 

volt az alacsonyabb.  

- Mit csináljak vele?  

A válasz egyértelmű volt:  

- Hívd apukádat.  

Így is tette. Apukájával elvitték és eltemették Oszkárt az udvarukban. A történtek után pár 

napig úgy éreztem növény nő a gyomromban. Folytonos késztetést éreztem..., tudni akartam 

mi van Krisztiánnal. Sokat jelentett neki Oszkár. Így hát fogtam a kistáskámat, kabátot 

húztam és Krisztiánék felé vettem az irányt. Csak két utcányira laktak tőlünk. A kapujuk előtt 

rámtámadott egy rakás emlék. Szép emlékek voltak ezek. Azt kívántam, bárcsak megint 

kisgyerekek lennénk.  

Bekopogtam az ajtón, amit Krisztián anyukája nyitott ki. Pár percig beszélgettünk aztán 

kedvesen felkísért a fiú szobájához. Oda is bekopogtam, de nem jött válasz.  

- Krisztián! Odabent vagy?  

Erre már kinyílt az ajtó. Illedelmesen köszöntünk egymásnak, mert mind a ketten jól nevelt 

gyerekek voltunk, aztán bevezetett a tágas szobába. Hihetetlen, hogy szinte semmit sem 

változott. A szekrény polcai tele voltak könyvvel, az ágya még mindig a szoba közepén volt. A 

plafonról papírmadarak lógtak. Papírmadarak.  

- Még mindig érdekelnek a madarak?  

A kérdés megmosolyogtatta. 

 - Mindig is érdekelni fognak. Leült az ágyára, én pedig mellé. - szeretnél tudni egy titkot? 

 -Persze!  

-Akkor gyere velem.  

Megragadta a karom és kivezetett a házból. Túlságosan gyorsan történt minden, időm sem 

volt megkérdezni hová megyünk. Csak mentem, szinte futottam vele a semmibe. A "semmi" 



később az erdő bejárata volt. A régi játszóterünk erdeje. 

 - Miért hoztál ide?  

Mutatóujját a szájához tartotta jelezve, hogy maradjak csendben.  Beljebb merészkedtünk az 

erdőbe, még mindig csendesen. A távolban valami fényes tükröződött.  Egyre jobban szúrta a 

szemem, és nagyon vártam, hogy megtudjam mi is az erdő kincse.  

Már nem volt messze a cél, de megálltunk.  

- Mi az, miért álltunk meg?  

- Mert nem oda megyünk.  

- Jó, de akkor hova? 

 - Csak figyelj, mindjárt megjön. 

 Nem kérdeztem többet, inkább körülnéztem. Az erdő világos volt, szinte ragyogott. A magas 

nyírfák nem öregedtek az utolsó találkozásunk óta. Mintha halhatatlanok lennének. Szemem 

elé tárult a fiatalabb Krisztián, ahogy távcsövével figyeli a madarakat. 

 - Ez az, megjött, figyelj oda és légy csendben. 

 Egy alacsonyabb nyírfára mutatott. A nap épp arra a fácskára sütött, nem volt nehéz 

észrevenni.  Ahogy a rajta lévő seregélyt sem. A madár biztonságban érezte magát. Messziről 

figyeltük, és eszünk ágában sem volt bántani. Egy kis idő után mintha ritmusra kapott volna, 

és csiripelni kezdett. Ő nem egyszerűen csiripelt. Ő énekelt. Meseszép énekével belenyúlt a 

lelkembe. Minden rossz, minden bánat és keserves dolog elszállt belőlem, akárcsak a fecskék 

télen. Az élet értelme megváltozott számomra, elkezdtem értékelni a kis dolgokat a világban. 

Krisztián még a szemét is becsukta, hogy jobban átérezze a seregély dalát.  

Ezután minden napomat Krisztiánnal töltöttem. Még a leckéket is félredobtam csakhogy 

elmehessek vele az erdőbe. Együtt tanulmányoztuk a madarakat, távol a falutól és az 

emberektől. Sokat mesélt nekem az életéről. Nem volt sok barátja, mert senkit sem 

érdekeltek a madarak, nem hallgathatta senkivel a seregély énekét. Egy alkalommal azt 

mondta nekem: --Te vagy a szivárványom. Ennyi eső után  beszínezed a napjaimat. 

Az iskolában is bennem talált társra. Leveleket rejtettünk egymás táskájába. Volt amikor 

madárrajzot kaptam tőle. Lerajzolta a seregélyt egy nyírfára, mellé sok sok hangjegyet és 

szívecskét. Visszatért a régi barátság, és ez az érzés mindkettőnket felmelegített.  

Pontosan egy hónap telt el azóta, hogy újra barátok lettünk. Az erdőnek nem voltunk már 

idegenek, újra és újra bejártuk az egészet és hallgattuk a seregély énekét. 

Egyik napon esni kezdett az eső. Éppen a gumicsizmámat húztam fel amikor anyukám 



megjelent a folyosón.  

- Hova ,hova?  

- Az erdőbe.  

Kék szemével értetlenül nézett rám .  

- Mit csinálsz te egymagad az erdőben?  

- Nem egyedül.  

Azzal fogtam magam és elhagytam a házat. Az utcát mint mindig, poros szél fújta. A fák álltak 

a helyükön, a falu egy-egy lakója, aki éppen velem szemben sétált, mosolygósan kívánt jó 

napot nekem.  

Beértem az erdőbe. Krisztián nem mutatkozott. Gondoltam, dolga akadt épp és az miatt nem 

jött el. Na de napokig dolga van? Az iskolában sem láttam, csak ritkán. Megjelent aztán 

következő szünetre eltűnt. A hiánya rémített, hallani akartam már a seregély dalát.  

Egyik éjszaka nem tudtam aludni,  magányosnak éreztem magam és unatkoztam. Már maga 

az unatkozás egy rossz fogalom, de hogy valaki magányosan csinálja, az borzasztó. Felvettem 

a piros hálóingemet, hátul kontyba fogtam a hajamat, és elkezdtem bepakolni másnapra az 

iskolatáskámat. Amikor az utolsó füzetet csúsztattam be a táskába, kiesett belőle egy levél. 

Felvettem a földről, szétnyitottam és figyelmesen olvasni kezdtem. Az egyik oldalt madárrajz 

díszítette,  a másikon pedig hangjegyek és szívecskék vettek körül egy rövid szöveget: "Te 

vagy az erdővégi fényességem. A fény, melyet sosem fedezhettem fel teljesen. Köszönöm 

neked a gyönyörű énekeket, a törődést, mindent. Üdvözlettel: Krisztián." 

Éreztem a saját szívdobogásom. A homlokom égett, a kezem pedig már annyira remegett, 

hogy kiesett belőle a levél. Ahogy voltam, hálóingestől, mindenestől kirohantam a házból, 

anyukám riadt "Gyere vissza!" kiáltásait meg sem hallva. Rohantam, szaladtam. A tüdőm 

zihált, pucér talpam vérzett, mert a poros szél fújta utcán lévő kavicsok felszabdalták. 

Krisztián háza előtt már annyira kapkodtam, hogy megbotlottam a saját lábamba. 

Bekopogtam a bejárati ajtón az éjszaka közepén. Krisztián anyja álmosan nyitott nekem 

ajtót, de amikor meglátott, még az álom is elhagyta szemét.  

- Hát te meg mit csinálsz itt ilyenkor?  

- Hol..hol van Krisztián?  

A zihálástól már beszélni sem tudtam rendesen. A sárga hajú nő rémülten fürkészte sápadt 

arcomat.  

- Ki az a Krisztián? 



 Pofára estem. Mindenem elesett. A kezem, a lábam, a fejem. Csak hátráltam a nőtől és 

kifutottam a kapun. Egyenesen az erdőbe rohantam, és amikor a bejárathoz értem, szinte 

hallottam a szívem dobogását. Újra megtettem az utat, amin annyiszor végigmentünk 

ketten. A cél közel volt, de megálltam egy alacsonyabb nyírfánál. A szívdobogásom lelassult, 

és nem éreztem már a fáradtságot sem. Éjszaka volt, de az erdő ragyogott a fényességtől. 

Ott álltam a nyírfa alatt piros hálóingben, hallgattam a seregély csodás énekét, és néztem a 

lógó testet, mely már-már kéri hogy öleljem át. Még egyszer. Utoljára. 

 

 

Felkészítő tanár 

Lisztovits Irma 

 

 

 


