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Az  életben  többféle  találkozás  adódik...van,  amely
szívderítő, van amely kellemetlenül érint.
Kelenföldi  pályaudvar,  várakozás  a  vonatra.  Jön  egy
fiatal srác, kéreget, kajára kéne neki pénz...Pénzt nem
akarok  adni,  felajánlom a  nálam levő  uzsonnát...ha
éhes!  Elfogadja,  motyog  valamit  az  orra
alatt...eloldalog.  Figyelem…  hátranéz,  majd  a  kuka
mélyére  ássa  a  kapott  szendvicset...a  fenébe  is!
Szörnyülködöm...ez azért szemétség! 
Keleti pályaudvar, aluljáró… szaporázom a lépteimet a
metróhoz,  amikor  félszemmel  egy  fiatal  nőt  látok
kisbabával,  a  mellén  levő  hordozóban.  Kinyújtott
kezében  műanyagpohár...elsietek  mellette...aztán
megfordulok,  visszaballagok  és  megkérdem,  mi
indította erre a tevékenységre. Hamar megtudom, a
pici  külföldön  született,  még  nem  kapta  meg  az
állampolgárságot, így nem viheti bölcsibe, így nem tud
dolgozni  menni,  még  jó,  hogy  ahol  laknak,  ott
megértőek,  de  enni  kell...no  igen...neki  adok  némi
pénzt…
Nyugati  pályaudvar  felől  megyek  a  Nagykörúton...a
földön szinte hasalva térdel egy idős nő, fejét fel sem
emeli…  előtte  egy  papírtányér  némi
aprópénzzel...mindenki elsiet mellette...én is...Ugyanis
nem  először  láttam,  hogy  igencsak  menő  kocsiból
szállt ki és telepedett le a kéregető pózba…
Blaha  Lujza  tér…  leszállok  a  villamosról,  tétován
forgolódok,  merre  is  tovább,  amikor  határozottan
érzem,  hogy  nekem  jön  valaki  hátulról,  szinte
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megtaszít...megfordulok,  persze  senki  sem
jelentkezik...pár  lépés  után  újra  érzem  a
taszítást...megint  semmi  reakció,  hogy  bocs,
elnézést...Lépkedek  tovább,  egy  fiatal  lány  jön,  a
kezében  szorongatva  valamit,  és  mondja:  ez  az
öné..láttam  amikor  a  hátitáskájából  kilopták,  aztán
ledobta a tolvaj, mert értéktelen...mit mondjak, neki
az volt, de nekem fájdalomcsillapító kenőcs, meg egy
kozmetikum, amire azért szükségem volt...nos ilyenek
is megestek velem.
Elgondolkodtatók  ezek  a  váratlan,  kéretlen
találkozások...
Még  jó,  hogy  adódnak  meghatóak  is…  Mint  a
játszótéren  a  kisgyerek...elém  gurult  a  labdája,  és
visszagurítottam.  Tulajdonképpen  semmiség,  de  a
gyerek odajött, és megkérdezte, van e időm labdázni
vele...volt...a  végén  átölelt  és  mondta:  szeretlek,
néni.. köszönöm, hogy játszottál velem…
Bizony  vannak  életre  szóló  találkozások  is…
bemutatkoztok  egymásnak,  és  amikor  egymás
szemébe néztek, ott a felismerés szikrája… és ezekből
alakulnak  ki  mély  barátságok  nemtől,  kortól
függetlenül...ezek azok a barátságok, melyeken nem
fog az  idő,  nem számít  a  távolság… ott  vannak,  és
számíthattok egymásra…
Szerencsésnek mondhatom magam hogy nekem is van
néhány ilyen jó barátom. Nem nevesítem őket, hisz ha
olvassák,  tudják,  hogy  róluk  beszélek…  Köszönöm
hogy vannak…
Bölcs dolog nyitott  szemmel és érző szívvel  járni  az
utunkon,  hogy  észrevegyük  a  találkozások
lehetőségét.
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