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Az Akvárium

Az  asszony  bizonyos  rendszerességgel  kapta  a
leveleket,  melyeket  már  elhagyott  párja
küldözgetett.  Ő  meg  felbontatlanul  gyűjtögette
egy  dobozban.  Nem  akart  már  vele  semmi
kapcsolatot. Rég volt… szép volt...elmúlt…
A  gyerek  keresett  valami  szórakozni  valót..  a
meséskönyveket  már  kívülről  fújta.  Nem  volt
kedve  az  autókhoz  sem…  De  megtalálta  a
sarokban a rég kiürült akváriumot, amibe minden
épp fölösleges dolog bekerült. Nagy igyekezettel,
szuszogva kipakolta, és az asztalkára tette. Leült
vele  szemben,  és  járt  az  agya,  mit  is  tegyen
bele...tovább  kutatott  valami  papír  után,  hogy
hajót, repülőt hajtogasson, meg házakat építsen
bele...egy egész városra valót.
Talált  néhány  reklámújságot,  és  ment  tovább
keresgélni (esetleg) valami használható után. Az
anyja  asztala  alatt  látott  egy  dobozt,  tele
borítékos  papírral.  Még  papírragasztót  is  talált.
Visszament a kincsekkel, és nekiállt a munkának.
Kibontogatta a borítékokat, a bélyegekből lettek a
házak ablakai,  egész ügyes kis városkát épített.
Boldogan nézte, és örült, hogy majd jól meglepi
vele  az  apját,  aki  délután  majd  jön  hogy  a
szokásos  kettesben  töltött  programjaira  elvigye.
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Tudta, hogy a szülei elváltak, és most így mennek
a dolgok...
A  férfi  nehéz  sóhajjal  ment  be  a  lakásba,
egyenest  a  fia  szobájába.  A  gyerek  ott  ült  és
nézte  a  papírvároskát,  melyet  ő  alkotott,
házakkal,  fákkal,  vízzel,  hajókkal,  repülőkkel.
Boldogan  mutatta  az  apjának..nézd  apa  milyen
szép! Az apa első pillantásra felismerte, hogy a
saját  leveleit  látja,  melyeket  a  békülés
reményében írt...Nagyot nyelt, és megkérdezte a
fiától,  honnan  vette  az  „építőanyagot”.  Anya
asztala  alatt  volt  egy  dobozban,  maradt  még
néhány,  nézd  csak!  És  mutatta  apjának  a
maradék felbontatlan borítékhalmazt…
Na  menj  öltözni,  aztán  indulunk,  mondta  a
gyereknek. Az elrohant, és a férfi rágyújtott egy
cigire,  míg a fia  visszajön….már csak egy slukk
volt hátra, jó nagyot szívott belőle és a parázsló
csikket beledobta az akváriumba….
Azt  még  nem  tudta,  hogy  miként  magyarázza
meg  a  gyereknek,  csak  a  mérhetetlen  indulat
háborgott benne…
Teltek az évek, a gyerek felnőtt fiatalember lett,
amikor  rátalált  a  még  mindig  kormos  régi
akváriumra, és elmélázott…

„ Levelek jönnek,
mennek – de papírvárosok
s pernye emlékek.”
/Kirschner Gyula/
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