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A kút
Valahol, egy erdő menti földút szélén állt peckesen a kút.
Magabiztosan és büszkén hirdette mindenkinek, aki csak
arra járt, hogy milyen gyönyörű és kifogástalan, bárki
megcsodálhatja és gyönyörködhet pompájában.  A
megfáradt és megszomjazott vándoroknak felüdülést tud
nyújtani a kristálytiszta forrásból eredő vízével. Aranyos kis
sátortető borította és védte a betonból épült körgyűrűjét.
Széleit fényes bádoglemez szegélyezte, ami levezette az
esővizet és meggátolta, hogy eltévedt esőcseppek jussanak
be a tető alá. Masszív, több éven át száradt akácfából
ácsolták össze a tetőtartó szerkezetet és a vödröt fel s
letekerő fahengert csakúgy, mint az egyéb tartozékait. Egy
szem rozsda, semmi piszok nem akadályozta a vödör
könnyed haladását a frissvizű csatornában.  Az arra járó
utazók gyakran megpihentek ennél a kútnál, hiszen
feltöltődtek italától, kipihenték fáradalmaikat az  oldalához
dőlve. Ráadásul árnyékot kaptak a tűző napsugarak elől az
oltalma alatt. Úgy érezte a kút, ő a világ közepe, mindenki
neki örül, csakis őmiatta sétál erre. Teltek - múltak az évek.
Az idő vasfoga kikezdte ezt a kutat is. A  tető beázott,
bádoglemeze barnállott  a  rozsdától, a vödröt húzó
láncszemekkel együtt. A betongyűrű is megkopott, apró és
nagyobb kavicsdarabok váltak le a széléről. A valamikori
tiszta nedűje  esővízzel vegyült. Felszínén barna  foltok és
rothadó levelek éktelenkedtek, a mélyben pedig mindenféle
apró rovarok, élősködők vertek tanyát.  Ám  a
legfélelmetesebb a rozoga tetőzet alá befészkelődő darazsak
szüntelen, egyhangú és ijesztő zümmögése volt. Mondanom
sem kell, a kirándulók idővel teljesen elkerülték ezt a
hasznavehetetlen, pusztán öntözésre való víztározót. Az
otthonosan és vadul köröző darazsak pedig már jó messziről
jelezték, senki se próbálkozzon a közelébe férkőzni. Miért is
álltak volna itt meg pihenni, szomjat oltani?  Vize pocsolya



ízűvé változott, rothadás szagtól bűzlött már messziről. A
beázott fedél és a letöredezett széle csak újabb vesződséget
okozott volna a megfáradt embereknek.
Történt egyszer, hogy csavargó gyerekhorda tévedt erre a
vidékre és a kútnál  megálltak. Sőt vakmerőségükben, a
sokat próbált erejükkel, no és husángokkal felszerelkezve
támadtak rá a darazsakra. Ijedtségükben köveket dobálva
és széles botlengetésekkel kergették el a fejük fölött köröző
fullánk bajnokokat. A csetepatéból  végül a marcona és
keményszívű legények kerültek  ki  győztesként, hamar
birtokukba is vették a viseltes kutat. De amint rádöbbentek,
hogy koszos és élvezhetetlen a vize, haragjukban
teledobálták kövekkel, fadarabokkal és a darázsfészek
maradványaival. Ráadásul jól megrugdalták, ütötték-verték
a betonkarikát, amelyről újabb kavics és betontörmelékek
hullottak a mélybe. Majd amilyen gyorsan jöttek,
ugyanolyan sebesen elszeleltek éktelen kiabálás és
káromkodás kíséretében. A kút kívül és belül olyanná vált,
mint egy háborút  követő  romhalmaz. Megrökönyödve,
szomorúan és a halál leheletétől elkábulva mélyedt
búskomorságába. Reményvesztettségében nem látta a
körülötte pompázó növényeket, nem jutott el fülébe a
szerelmes madarak élettel teli, vidám, csacsogó és emberek
testét-lelkét melegítő éneke. Benne a sötétség, a mélység
üressége kongott visszhangtalanul.
Érkeztek-távoztak az évszakok. Eljött a sokadik tél, amikor
a jéggé fagyott vízfelszín teljesen eltakarta a külső
kíváncsiskodók elől a sok szemetet  és kőrengeteget,
mélyben rideggé változott világot. Egyik télen korcsolyázni
vágyó kisgyerekek baktattak az erdőn túli tóhoz. A hetek
óta tartó fagyos hidegek lehetővé tették, hogy végre
kipróbálják a karácsonyra kapott pengecipőket. A nagyon
erőteljes hideg fuvallatok valahogy  megolvasztották az
anyai  szíveket, aggódásaikat  elhessegették. És  féltésüket
félretéve, végre engedtek a gyerekeik unszolásainak és
megadóan támogatták a tavi csúszkálás izgalmakban,
veszélyekben  bővelkedő élményeit.  A romokban heverő



kúthoz  érve  beszélgettek,  és  pihentek  egy  jókorát.
Egyikőjük figyelmetlenségében olyan helyre tette az
ajándékba kapott jégen suhanóját, ahol az megbillent és
beleesett a kútba. A bárdként hatoló korcsolya éle a jeget
feltörve alábukott a hideg és szennyezett vízbe. Többen
próbálták  kihalászni. Igyekeztek a kút fogságába került
cipőt visszaszerezni, ám mindhiába. A fagyos és dermesztő
víz, a felszínen úszó jégdarabok meggátolták a nagyon
mélyre került lábbeli kipecázását.  Aztán  következő
tavasszal, a vidám és jókedvet fakasztó idő beköszöntével
visszatértek a lurkók. Egy kampós végű bottal igyekeztek
kitapintani, és a felszínre hozni a téli sporteszközt. Köveket,
kavicsokat, betondarabokat és rothadó ágakat találtak is
szép számmal, amelyeket fáradtságos munkával
eltávolítottak, ám a korcsolya nyomára nem akadtak. Több
alkalommal újra és újra alászálltak. Rengeteg törmeléktől
megtisztították eközben a  szomorú  víztárolót. Kitartó
munkájuk eredménye csupán a verejtékezés és elkeseredés
lett, mivel a keresett korcsolyát csaknem találták.  Az egyik
ilyen kereső kalandra eljött a pórul járt kisfiú apukája is. Ő
nem hagyta annyiban, hogy ilyen könnyen lemondjanak a
karácsonyi ajándékról. Rutinos mozdulatokkal és egy
kampóvégű husánggal mászott lefelé, és igyekezett
kotorászni, majd végre  meglelni a késben végződő cipőt.
Több fadarabot felhúzott. Számtalan törmelék akadt a keze
közé, mire végre ráérzett a cipőre és a köréje furakodó,
szorító kövek karmaiból, egészen a kút forrásának tövéből
kihalászta és felhozta a várva várt kincset. Ujjongó örömmel
és megkönnyebbülten távozott a csapat az  ázott
korcsolyával  együtt.  A megtisztult és felszabadult
forrásnyílás újra üde és tiszta vízzel töltötte meg a félig
meddig már kiszáradt kutat. Nyári vakáció idején aztán a
korcsolyázó kiscsapat megint visszatért, és rendbe tették a
kút környékét  is. Megjavították, felújították a tetőzetét,
gaztalanították a területet, és  a felgyülemlett törmeléket
elszállították egy erre a célra kijelölt lerakóhelyre.  A
betonkáva  ugyan töredezett maradt, azonban a vize



megújulóan frissen és tisztán csillogott. Hálatelt szívvel
békélt meg sorsával a kút. Újra örült, amikor kirándulók
látogatták és megpihentek körülötte, felfrissültek
tartalmától.  Csakis  tiszta  forrásból  kapott  vízzel érdemes
szomjat oltani - gondolták többen.


