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Ismeretlen szerző meséje  
Fordította: Kerecsényi Éva 

 

Miért vak a szerelem? 
 

Azt mesélik, hogy egy nap a Föld egy 

félreeső zugában összegyűltek az érzelmek 
és az emberi tulajdonságok. Amikor az 

Unalom már harmadszor is bemutatkozott, a 
Bolondságnak, aki mindig is kapható volt egy 

kis tréfára, támadt egy jó ötlete: 
„Bújócskázzunk, jó?”  

Az Érdeklődés egyből felvonta a szemöldökét, 
a Kíváncsiság pedig azonnal tudni akart 

mindent: „Bújócska? Az meg mi fán terem?”  
„Az egy játék – fogott bele a magyarázatba a 

Bolondság. Én behunyom a szemem, 
elszámolok százig, miközben ti elbújtok. 

Amikor befejeztem a számolást, elindulok 

megkeresni benneteket, és akit elsőre 
megtalálok, ő lesz legközelebb a hunyó.  

A Lelkesedés egyből táncra perdült, az 
Eufória személyében remek partnerre talált. 

A Vidámság olyan önfeledt ugrándozásba 
kezdett, hogy a Bizonytalanságnak 

megszűntek a kétségei, sőt a Fásultság is 
beleegyezően bólintott, pedig ő arról volt 

híres, hogy az égvilágon semmi sem érdekli.  
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Nem mindenki akart viszont részt venni a 

játékban: az Igazság nem szeretett 
rejtőzködni, úgy gondolta, a végén úgyis 

minden kiderül, őt pedig biztosan 

megtalálják. A Büszkeség rendkívül 
ostobának találta a játékot, de leginkább az 

zavarta, hogy nem tőle származik az ötlet. A 
Gyávaság pedig még ennyi kockázatot sem 

mert bevállalni.  
„Egy, kettő, három…” – kezdte a számolást a 

Bolondság. 
Elsőként a Lustaság tűnt el szem elől, aki az 

első útjába kerülő szikla mögött hanyatt 
dobta magát. A Hit egész az égig repült, a 

Siker saját erejéből felküzdötte magát a 
legmagasabb fa tetejére, míg az Irigység az 

ő árnyékában próbált meghúzódni. 
A Nagylelkűségnek épp hogy csak sikerült 

rejtekhelyet találnia, mert a legjobb 

búvóhelyeket rendre felajánlotta társainak. 
„A kristálytó? A Szépség számára tökéletes 

lenne. A fa lombkoronája? Épp a 
Félénkségnek lenne ideális. A lepke szárnyai? 

Csakis a Gyönyör bújhat meg alattuk. A 
szellő fuvallata? Ó, hát ezt épp a 

Szabadságnak találták ki.” Így a 
Nagylelkűség végül a napsugár takarásában 

talált menedéket.  
Bezzeg az Önzőség, egyből lecsapott a 

legszellősebb, legkényelmesebb búvóhelyre, 
és nem engedett senkit még a közelébe sem. 
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A Hazugság lemerült az óceán mélyére (de 

állítólag ez nem igaz, mert az a hír járta, 
hogy a szivárvány mögé bújt el), a 

Szenvedély és a Vágy pedig egy vulkán 

belsejében húzták meg magukat. A 
Feledékenység…hát erre már ki emlékszik.  

A Bolondság már 99-nél járt, amikor a 
Szerelemnek még mindig nem sikerült 

elbújnia, mert minden hely foglalt volt. 
Hirtelen belebotlott egy rózsabokorba, és a 

virágok közt próbált elrejtőzni.  
„Száz” – kiáltotta el magát a Bolondság, és 

már indult is megkeresni társait. 
Elsőként a Lustaságot találta meg, aki három 

lépésre volt, egy szikla takarásában. Aztán a 
Hit hangját hallotta meg, aki heves teológiai 

vitát folytatott Istennel. Megérezte a 
Szenvedély és a Vágy vibrálását, csak úgy 

izzott a vulkán belseje. Az Irigységre 

véletlenül bukkant rá, így rögtön ki tudta 
következtetni, hogy hol bujkál a Siker. 

Az Önzést nem sikerült előkerítenie, mert ő 
kiszállt a játékból, azonnal elrohant, miután 

rájött, hogy egy darázsfészekbe tenyerelt. 
Szegény Bolondság nagyon elfáradt a nagy 

jövés-menésben, megszomjazott, hát lement 
a tóhoz… itt talált rá a Szépségre. 

A Bizonytalansággal könnyű dolga volt, ő 
még mindig egy kerítés tetején üldögélt, és 

azon agyalt, annak melyik oldalán is bújjon 
el. Végül mindenki horogra akadt: a Tehetség 
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a friss fű között lapult, az Aggódás egy sötét 

barlang mélyén gubbasztott, a Hazugság lába 
kilógott a szivárvány mögül, a Feledékenység 

meg már azt is elfelejtette, hogy mit is 

játszik. Egyedül a Szerelem nem volt sehol. A 
Bolondság kétségbeesetten kereste 

mindenütt, benézett az összes fa és szikla 
mögé, a hegytetőket is bejárta.  

Már majdnem feladta a keresést, amikor 
megpillantotta a rózsabokrot, és rázogatni 

kezdte az ágait. Hirtelen egy éles, fájdalmas 
kiáltást hallott: a tövisek felsértették a 

Szerelem szemét.  
A Bolondság kétségbeesett, nem tudta, 

hogyan tehetné ezt jóvá: sírt, zokogott, 
bocsánatért esedezett, és végül megígérte, 

hogy bárhová is megy a Szerelem, követni 
fogja.  

És a Szerelem megbocsátott neki.  

Azóta vak a szerelem, és kéz a kézben járnak 
a bolondsággal. 
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Kercsényi Éva 

 

Ecc, pecc… 
 
  

Ecc, pecc, kimehetsz, 
holnapután elmehetsz, 

elfogyott az összes cérna, 
nagy robajjal dől a létra, 

fáról hullik férges alma, 
friss gyümölcs érik tavaszra, 

szárba szökken édes érzés, 
elringathat, nem is kérdés, 

hajlok, mint a gyenge nádszál,  
elbújtam, de rám találtál, 

ecc, pecc, eljöhetsz, 

holnapután bejöhetsz. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


