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„A nap fénye”
        Szikrázó kis csillagokból bontott reggelt a hajnal.
Rövidnadrágos  tavasznak  indult  a  nap.  Az  égen
madarak  cikáztak,  hosszan  időzött  fűszálakon  a
harmat. A szellő harangvirágos csengettyűszót szőtt a
reszketeg fénybe.

       A muskátli kibontott hajjal ébredezett az ablak
félszeg odújában. Piruló orcáját csiklandozva csókolta
fényesre  a  pajkos  napsugár.  Láttán,  rigók  nevettek
önfeledten a fák alatt s kacagásuktól Bodri bosszúsan
megrázkódott a ház mögött. Gombszemében szűkölt a
fájdalom, megereszkedett hasa hullámozva súrolta a
frissen kapart gödör hűsítő alját... 

      Az ember odabent kávéillatba burkolózott. Tűnődő
barázdáiban  a  homlokán  kivirágoztak  a  gondok.  Az
asszonyra nézett, akinek szemében mostanában már
hiába kereste a jelent. A nő múltba révedő tekintete,
elmúlt őszök szökevény szerelmében elmerülve, nem
vette  észre  a  kibomló  tavaszt.  Lassú  mozdulataiba
szomorúság  vegyült,  a  megszokás  melankóliája.
Sápadt  bőrébe  beleivódott  a  rejtőzködő  bánat.
Karjaival fázósan ölelte át testét s borzongva gondolt
az előtte álló nap tespedtségére. Unottan nézte, ahogy
az  embere  kihörpinti  az  utolsó  korty  kávét  és
mosolytalanul  indul  a  kijárat  felé.  A  mosogatósnál
hosszan folyatta kezére a vizet;  remélve,  felmelegíti
vele a fázós testét. Aztán ijedten csörrent a csésze...
Kint  vehemensen  kukorékolt  a  kakas.  A  nap  fénye
táncoló árnyakat festett a konyha kövére... 



      Az  ember  nyomán az  udvar  mozdulatlansága
megelevenedett.  Friss  víz  csobogott  a  kútból,  itatók
teltek,  edények  fulladoztak  az  eleségtől;
kukoricaszemek  tobzódva  táncoltak  a  baromfiudvar
lajtorjái között. Bőséges elégedettség fakadt kezéből,
de  őt  magát  ezen  a  reggelen  mégis  nyugtalan
hiányérzet gyötörte. Bodri, villant benne hirtelen. Hol
lehet az a kutya? Máskor lihegve, örömtáncot lejtve
futkározott körülötte. Kunkorodó farkával legyezgette,
piros nyelvével nyalogatta gazdája étket hozó kezét.
Hát  hiszen,  vemhes,  futott  át  rajta  a  gondolat.
Benézett a takaros kutyaólba, az előkert bokrai alá...
Sehol! A ráncok, a homlokán kaparászó ujjai nyomán,
elmélyültek.  Koncot  vetettek  gondolataiba.  A  nap
fénye  a  ház  mögött  péklapát  módjára  ficánkolt  a
magas eperfa ágai között. A szélforduló alig hallható,
vinnyogó hangokat söpört a tétova léptek elé. A gazda
térdre  esve  huppant  le  a  friss  kaparás  szélére  s
együttérzőn  nézett  kutyája  elgyötört  tekintetébe.
Lágyan megsimogatta csapzott bundáját, majd biztató
szavakkal bátorította...

      Két héttel később tíz kicsi hógolyó gurult elő a ház
mögül.  Az  asszony  tekintetéből  a  nap  fénye
tükröződött s a gömbölyű gombszemek úgy csüggtek
rajta, mint cseresznyefán a zsendülő gyümölcs. A nő,
karját kitárva, közéjük guggolva nézett fel emberére.
Üde mosoly  futott  az  udvaron.  Szikrázó  jelen  lett  a
múlt s az új élet víg zenét muzsikálva törte szilánkosra
a szomorúság leomló falát.




