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A nap fény

Fáradtan ültem le egy padra a parkban. Komor volt az
ég és bevallom a hangulatom is. Olyan történt velem,
amire  nem  számítottam.  Hogy  történhetett?  Miért?
Miért pont velem? Istenem! Hányan és hányszor tették
fel maguknak ezt a kérdést?
Pedig tudom, mint  mindenki  más,  erre  nincs  igazán
magyarázat. Szokványos volt minden, korábban értem
haza a szokottnál.

Láttam,  hogy  János  pakolja  a  bőröndjét.
Megdöbbentem.
- Mit csinálsz?
- Látod nem?  - Mordult rám dühösen.
- De... - kezdtem volna a mondatot, mikor újra rám
ripakodott.
Ijedten húztam össze magamon a kabátom. Semmit
nem értettem. Mi ez? Most mi van? Az agyam sebesen
kattogott.
- Csak nem csal... - tovább nem tudtam folytatni, mert
rám szólt. Mit szólt... üvöltött!
Igen!  Igen!  Van  valakim  és  évek  óta  csallak  vele!
Álltam  dermedten.  Akkor  tértem  magamhoz  mikor
bevágódott az ajtó.
Most mi lesz? Mit fogok tenni? Válni az én koromban?
Kérdések,  kérdések.  Nem  tudtam  a  választ.  Akkor
megszólalt a telefon. - Halló tessék. - szerettem volna
mondani, de nem tudtam. 
Mi van ma, mindenki a szavamba vág?



Kissé arrogáns női hang szólt. Már hallottam valahol,
de nem jutott eszembe, hogy hol is.

- Azt üzenem Jánosnak, hogy meggondoltam magam!
Nem  költözhet  hozzám!  Mégis  csak  én  vagyok  a
főnöke! Sőt úgy láttam jobbnak, hogy kirúgom és egy
fiatalabbat veszek fel helyette! - sipított tovább a nő,
majd lecsapta a telefont.

Én  elindultam  a  férjem  után,  de  már  nem  láttam
sehol. Ijedten néztem körül. Sehol az ismerős barna
kabát.
 
Azért  ültem ide  és  kezdtem gondolkodni.  Valamiféle
kárörvendő  érzés  furakodott  a  mellkasomba.
Lecserélték egy fiatalabbra?

Tisztult  az ég. Ettől  jobban éreztem magam. Lassan
megnyíltak  a  felhők  és  az  arcomba világított  a  nap
fénye!
Éreztem langyos simogatását.
Derűsen indultam hazafelé és nem érdekelt már senki
és semmi!

Nevetve  kérdeztem magamtól:  vajon  János  felett  is
látható ez a nap fény?


