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Szél a dombtetőn 

 

Egyszer,  hat éves koromban, édesapám felvezetett  egy dombtetőre és azt mesélte, hogy 

itt nagyon régen volt egy tölgyfa, amit ő és a nagyapja ültettek. Ilyen kóru lehetett mint most 

én. Nagyot néztem és megkérdeztem tőle most hol van az a fa?  Nagyot sohajtott és szomorúan  

azt mondta, hogy ki kellet vágni,  mert sok gyereket hozott veszélybe. 

Hazamentünk mert már sötétedni kezdett. Én mindjárt el is aludtam. Arra  ébredtem fel, 

hogy a szüleim veszekednek. Igaz, csak egy kis csöpség voltam de megéreztem, hogy  itt valami 

nagy baj van. Anyukám el akart válni, mert édesapám, ahogy ő mondta, nem megbízható. 

Láttam ahogy édesanyám jön fel a lépcsőn, gyorsan visszafutottam az ágyamba és úgy tettem 

mintha aludnék.  

Felkapcsolta a lámpát, fogott pár cuccot.  Engem kikapott az ágyból, betett az  autóba és 

elhajtott velem. 

Most, negyven évvel később, itt állok egyedül a nagy városban New York-ban. Nincs 

családom, nincs senkim. Eldöntöttem, hogy visszatérek a szülőföldemre. 

Felszálltam a legelső gépre. Hazaérve sok kis emlék kavargott a fejemben, de leginkább egy. 

Mielőtt elmentem volna, szinte mindennap játszottam egy Gréta nevű kislánnyal. Ő volt az első 

szerelmem és nagyon sajnáltam, hogy itt kellett hagynom, hogy talán soha többé nem fogom őt 

látni.  Most arra gondoltam, ha  Isten is úgy akarja akkor meg fogom találni.  A dombon, ahol 

régen a falu minden gyereke nagyon szeretett játszani.   

Elsőnek az öreg házunkhoz mentem, mert  élt bennem  a remény, hogy apukám még él, hogy 

bocsánatot kérhessek tőle amiért annak idején szó nélkül elmentem hazulról.   

Tévedtem. A ház üres és elhagyatott. Másnap elmentem a dombra. Semmi sem változott. 

Ugyanolyan volt mint régen: fű, bokrok és fák. Leültem a padra. Már ott üldögéltem egy jó 

ideig a gondolataimba merülve amikor  egy kocsi leparkolt és kiszállt egy gyönyörö, érett nő, 

három kisgyerekkel.  

Amikor közelebb jöttek rögtön tudtam, hogy Ő az.  Nem hiszem, hogy azonnal megismert, csak 

amikor bemutatkoztam csillant meg a szeme.  

Ott álltunk egy bő orát és az elmúlt negyven évről beszélgettünk. Volt mit mesélni egymásnak. 

Gyorsan múlt  az idő. Búcsúzáskor megadta a címét és meghívott: egy nap látogassam meg. 

Sokáig halogattam ezt a látogatást. Egy hetembe tellett mig összeszedtem a bátorságomat. 

Elhatároztam, bevallom neki gyerekkori rajongásomot.  
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Nem lakott olyan messze és amikor leparkoltam, szívem a torkomban vert, nem mertem 

becsöngetni. Nagy nehezen összeszedtem a bátorságom. Nekem gyönyörűnek  tűnt a ház. Végre 

összeszedtem magam és becsengettem. Egy aranyos kislány nyitott ajtót. Nagyon kedvesen 

fogadtak, hellyel kínáltak, itallal.  Sokáig beszélgettünk: vele meg a férjével. Eljött az idő, hogy 

menjek, elbúcsúztunk, beszálltam a kocsiba és hazahajtottam. 

Nem mondtam el neki amit terveztem, mert láttam, hogy mennyire szerető családja van és 

mennyire boldog. Annyira szeretem, hogy csakis a legjobbat kívánom neki.  

Nem láttam az értelmét, hogy itt maradjak. Sötétedni kezdett, mégis elmentem arra a 

helyre, ahol  életem legszebb perceit, óráit, éveit töltöttem, a dombra. Nagyos sokáig sétáltam 

hogy kitisztuljon a fejem, rendbeszedjem gondolataimat. Nagyon fog hiányozni a Domb, de 

nekem nem itt a helyem. A fák koronái között átszaladt egy hideg szél.  Minden elkezdett búgni, 

majdnem hogy sírni, ahogy az én szívem – lelkem is. 

 


