
Egy csepp víz
(Csonka Zsuzsára emlékezem)

A patak kristálytiszta vize 

 megannyi cseppje szorgosan dolgozik.

Új köveket csiszol  fényes felületre, 

tisztátalant partra vetve, szélesítve medrét. 

A pataknak van egy cseppje, ki hátára vetve a többit 

 újakat oktat,  tanít, nevel. „Be kell 

vonni őket, kik  a hullámra ülve, a sodrás erejében bízva élnek.

 Ellent kell állni, ha kell, a parti szélnek!".   

Gazdája Ő a bátor, nyílt  beszédnek. 

A csepp vízerejével a  part szélét mossa,

 hol meg medret mélyít.  Süvít a szél és  szembe fújja. 

Társai intik: „Sok ez a munka", 

de ő újra meg újra neki veti vállát. 

A többiek csodálják állhatatosságát. 

Sokan mellé állnak, mások megbírálják, 

de ő kitart, hisz  a hit erőt ad, mely munkálkodik benne.

Mindig lenne egy két csepp, ki másról álmodna , 

de ő dacolva harcol, mert gondolata foglya. 

Ha kell,  a rossz irányból  a  másik parti útra

 tereli őket,  munkára fogva a szemből jövőket. 

Van aki nem érti mit akar, pedig válasza világos, egyenes. 

Nem takar el  semmit, néha szenvedélyes, heves. 

De a vitában  választ kap cseppek közt  mindegyik.  

Cseppecskék kérdezik: „Miért törsz előre?"

ez dőre kíváncsiság, -  mondom 

hisz Ő szorgalmával  jut egyre előbbre.   

Messzi jövőt álmodókat,  kik más úton haladva 

akarnak jobbat, józan belátásra inti.

 „Itt mi mindnyájan egy célért küzdünk,  

állj be a sorba"  mondja.  Gondja néha csepp alakja, 

meg a felnőtté vált csepp porontyja.

 Ám az évek multán  terhe súlya alatt

a számára  hűs víz  nehezebbé válik. 

A  „nehéz víz" mindig  jobban  nyomja. 

Vágyát nem fürkészi senki.  Párját nem találja.

Hálát nem vár, de boldog, ha észreveszik

mikor üde friss és ápolt és cseppjét megdicsérik.  

Ekkor megint  régi. Búja elszáll, és csak tervez, 

újra  tervez. Mígnem a  Sors egyszer sajnos neki kedvez, 

mert  egy virágszirmon fekve, álom fonja körül.

Álmodja, hogy vele örül  minden társa.

Békés, nyugodt, csendes  az álma. A Nap első sugarára ébred. 

Szivárvány hídon át,  most egy új világba léphet. 

És kezdődik egy másik élet, hol  értelmet kap a földi létnek 

minden küzdelme és szenvedése. Végre révbe érhet!

A csepp élete  így ért véget, mert új otthonra talált,

 hol majd  egyszer  bízva és remélve 

átölel minket is a Fény, mint Őt 

 és miénk lesz  a hőn vágyott béke 

 és szeretet  örök és végtelen  melege.

Zsoldos Benő
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