
Modok Mária: Lépcsők 

 

Amint édesanyám megszült engem, elindultam fel a lépcsőn. Fel a lépcsőn, hol hosszú út vár 

rám. Az idő múlott, azzal együtt én is fejlődtem. Minden lépcsőfok, mely a képen látható, az 

én feljebbre jutásom alapja, mindaz, amin keresztülmentem. Csalódást, elvesztett 

személyeket, családtagokat és barátokat kaptam. Ez segített, hogy korábban ráébredjek, mi a 

helyes. Szüleimmel és testvéremmel feljutok, segítenek, mellettem állnak, támogatnak és 

szeretnek. Azt álmodtam egy éjjel, ha feljutok a lépcső legtetejére, minden fájdalom 

megszűnik. Ami mögöttem, a lépcső alján van, már mély gödörré alakult, melyben semmi 

fény. Nincs kiút, csak a sötét és negatív érzelmek. Hívogatnak, de elfordulok tőlük és haladok 

tovább. Mennem kell, minél feljebb, mert annál közelebb vagyok a fájdalommentes élethez. 

Felébredtem az álomból, és elhatároztam, megteszem! Feljutok! Tovább harcolok! A sok szín, 

ami Modok Mária festményén látható, az én boldog emlékeimet idézik fel, melyeket 

családommal és barátokkal szereztem. Olyan emlékek ezek, melyek végigkísérik utam a 

lépcső tetejéig és még annál is tovább. Lassan, de feljebb jutok, igyekszem minél feljebb. 

Minden lépcsőfok egy újabb nehézség legyőzése. Elég akarattal és lelkierővel elérem a lépcső 

tetejét. Lediplomáztam, minek hála nagyon boldog voltam, mert megérte harcolni. Így sikerült 

megfelelő munkahelyet szereznem. Rengeteg emléket, tanulságot és több erőt kaptam a 

kitartáshoz minden évben. A cégnél, ahol dolgoztam, feltűnt egy új férfi jövevény. Lassan 

összeismerkedtünk, pozitív volt, megnevettetett és kialakult közöttünk egy női-férfi kapcsolat. 

Kötődtünk egymáshoz. Egy vacsora kíséretével bemutattam a családomnak, ők is 

megkedvelték. Az idő múlásával csak haladtam fel, minél feljebb a lépcsőn. Nem volt, mi 

lefele húzzon a mélybe. De egyszer csak hívtak, édesapám volt, hogy anyu a kórházba került, 

ő komoly beteg volt. Eltitkolta előlünk, a mi érdekünkben. Csak pozitívan akartam 

gondolkodni mindig is, de akkor, nem ment. Nem voltam rá képes. Nem lehetett kigyógyítani, 

és ekkor megálltam a lépcsőfokon. A munkahelyemről mindig hozzá siettem, csak hogy vele 

lehessek és mosolyogni lássam. Aztán egy nap... anyu elment. Elhagyott minket. Összetörtem, 

velem együtt édesapám és öcsém is. Elvesztem. A lépcsőkön kezdtem le, a gödör felé haladni. 

Ő volt az a személy, akire mindig is számíthattam. Igyekeztünk túltenni magunkat a veszteség 

érzésén, hiszen mi még ott voltunk egymásnak. Szerelmem, ki végig velem volt, segített 

talpra állítani és boldoggá tenni. Már nem haladtam lefelé a lépcsőfokokon, csakis fel. 

Útközben megragadtam édesapám és öcsém karját, kiket húztam magunkkal. Boldogan 

haladtunk sikerekkel és szeretettel. Megházasodtam. Az a személy, ki kihúzott engem a rossz 



időszakból, a férjem lett. Pár évre rá megszületett a fiam. Lassan felcseperedett, és az élet 

minden napját élveztem vele tölteni. Hétvégenként öcsémék meglátogattak minket. 

Összetartottunk. A férjemnek túlóráznia kellett, így én egyedül mentem haza. Meg szerettem 

volna várni, de nem éreztem jól magam, ezért elindultam. Balesetet szenvedtem. Kómába 

estem. Mi lesz a kisfiammal? Túlélem? Csak hangokat hallottam, éreztem, hogy valaki 

mindig fogja a kezem és beszél hozzám. De szemeim nem tudtam felnyitni, a testem nem 

mozdult, hiába ordibáltam, hogy hallok és érzek mindent. Nem hallották. Egyszer csak 

hírtelen fény lett, és szinte láttam az egész világot. Láttam, ahogy már élettelen testem 

kézfejét simogatva fogja férjem sírva, összetörve, és öcsémet tárcsázza telefonon. Láttam, 

hogy kisfiam az oviban játszik, az egészről semmit sem sejtve. Láttam öcsémet, amint 

felveszi a telefont, és hangos sírásba kezd, maga körül mindent felborítva a dühtől és az újra 

ránehezedő veszteségérzéstől, apám pedig zokog a háttérben. Majd megszakadt a szívem 

értük. Nem tudtam tőlük elbúcsúzni, megölelni, még csak beszélni sem hozzájuk. Majd 

megláttam magam előtt azt, amiért egész életemben harcoltam. Elértem a lépcső tetejét. 

Láttam, ahogy szeretett férjem és kisfiam is ott állnak mellettem, de én már láthatatlanul. Isten 

felé igyekeztünk egész életünkben, hittünk, szerettünk. Vigyázni fogok rátok, én leszek a ti 

őrző angyalotok. 

 


