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Búcsúzás

A városi pályaudvar előcsarnokában egyre csak gyűltek a
katonaköteles  fiatalok  aggódó  hozzátartozóikkal,
szerelmeikkel egyetemben. Még egy óra és röpíti őket a
vonat  távolra  a  szülővárostól,  szeretteiktől.
Felértékelődött  minden  perc,  ami  még hátra  maradt  a
vonat indulásáig.
Az állomás egyik  sarkában két  ember-  egy fiú  és egy
lány  -álltak.  Láthatóan  nagyon  szerették  egymást,
mindkettőjük  szívére  ólomként  nehezedett  a  szétválás
fájdalma,  mintegy  mázsás  kőnyomta  őket.  A  lány
hasztalan  próbált  patakzó  könnyeinek  megálljt
parancsolni, nem használt sem barátja cirógatása, sem
pedig vigasztaló szavai. Mint minden, ez is megszakadt
egyszer,  így  a  zokogás,  ha  lassan  is,  de  enyhült,  a
könnyek  elapadni  látszódtak,  hogy  szerelmes  szavak
biztatások lépjenek helyére.
A  fiú  két  hónapja  érettségizett,  majd  sikeres  felvételi
vizsgát tett, a lány is túl volt a matúrán. Egy gimnázium
ugyanazon évfolyamának különböző osztályaiba jártak: a
lány a humán, a társa pedig reáltagozatra.
Éva,  így  hívták  a  lányt,  szeptembertől  megkezdi  a
fővárosban  közgazdaságtudomány  -egyetemi
tanulmányait, a fiú majd Szegedre iratkozhat be tizenegy
havi sorkatonai szolgálat letöltése után. A sors szeszélye
folytán kimenők során sem találkozhatnak, mert a fiú az
Alföld  egyik  távoli  kisvárosának  laktanyájában  bújik
angyalbőrbe. A katonáknak nyolc nap kötelező szabadság
jár, de kiadásának ideje bizonytalan. Mindez, mind pedig



az  egyetemi  vizsgaidőszak  nagyon  behatárolja  a
találkozások  számát.  Négy  hete  még  lobogó  hajú
ifjoncunk,  kétcentis  frizurával  virított,  dús  hajzatától
megfosztva  csak  az  Illés  együttes  számával
vigasztalhatta magát, mely illett aktuális helyzetére" Az
ész a fontos, nem a haj".
Térjünk vissza a búcsú utolsó perceihez ! Az idő mintha
táltos  paripán  száguldana  végkifejlete  felé,  közben
mennyi,  de  mennyi  mondanivaló  lenne.  keservesen
tapasztalható  az  objektív  és  a  bergsoni  idő  közötti
különbség az utóbbi hátrányára.
-Amint megérkezel, írjál rögtön kérlelte a lány, minden
érdekel  veled  kapcsolatban,  hogyan  utaztál,  miként
fogadtak.
-Ígérem, felelte a fiú, szeretném látni, amikor már nem
könnyezel, gondolj arra, hogy már a héten több levelet is
kapsz tőlem, mindenről beszámolók, hogyan költöztünk
be a laktanyába, kikkel hozott össze a sors, milyenek az
elöljárók.
-Ne  felejtsed  el  bevenni  a  C-vitamin  tablettát,  hogy
megőrizd az egészséged-intette kedvese.
-Te  meg   látogasd  továbbra  is  szorgalmasan  a
szoláriumot, hogy kreolszíned megmaradjon!
-Igyekszem kedvedre  lenni,  sőt  rendszeresen elküldöm
levélben annak bizonyságát, hogy ápolom szépségemet,
amire Te is én is oly büszkék vagyunk.
-Eszembe jut az a tengeri malac, amellyel szülinapodra
leptelek meg, mikor eteted, gondolj katona barátodra.
-Végiglátogatom  a  város  mindazon  pontjait,  ahol  -
találkozásaink kapcsán - boldog órákat töltöttünk.
-Féltve őrzött sapkámat, melyet te  varrtál nekem nem
mertem magammal vinni a laktanyába, tudod a civilruhát
elveszik,  s  nem  akartam,  hogy  valamelyik  taplólelkű
főnöknek szemet szúrjon.
-Legközelebbi  találkozásunk  alkalmával  újabb



ruhadarabbal  leplek  meg,  többet  nem  árulok  el,  de
vannak ötleteim, bizonyára örülsz majd .
-Nem is kétséges, minden jó, ami Tőled van.
- Lassan letelik az idő. Nézd már, beállt a vonat.
-Újoncok , sorakozó! - harsant a vezényszó.
A  szerelmes  karok  átfogták  egymás  nyakát,  majd
fájdalmas kényszerűségből kioldották.
-Gondolj  arra,  ha  visszatérsz,  senki  és  semmi  nem
választhat  el:  összeházasodunk,  közösen  inspiráljuk
egymást a tanulásban, meglátod, gyönyörű lesz, a fránya
katonai  távollét  csak  rossz  emlék  marad,  cserében
holtodiglan-holtomiglan
-Így  lesz,  rebegték  mindketten,  semmi  nem  állhat
boldogságunk útjába.
-Ha feltekintesz az égre, gondolatban látod a mosolygó
Istent.
-igen, ez az Úrnak is tetsző.

Eközben a vonat lassan kigördült az állomás peronjáról,
és egyre gyorsabb vágtába kezdett. Az integető karok, a
pályaudvar mind távolabbnak és távolabbnak tűntek. A
két szerelmes közötti fizikai távolság visszavonhatatlanul
nőtt, de szívükben mindketten vitték magukkal az utolsó
percek  emlékeit,  raktározták  el  örökre  a  búcsúzás
mosolyát és csókjait.


