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BUBRIK ZSERALDINA  
 

Árnyék és fény 

 

Sötét volt, féltem kicsit, de mivel semmi vész nem fenyegetett, 

nyugodt maradtam. Éreztem, amint a testem kezd egyre na-

gyobb lenni. Ahogy növekedett, nem akadt semmi az utamba. 

Kíváncsi voltam, ha a növekedésem véget ér, mi lesz velem? 

Hogyan fogok kinézni? Szép leszek vagy csúnya? Fognak en-

gem szeretni? Tudok majd valakivel beszélni, vagy életem vé-

géig egyedül leszek? 

Rengeteg kérdést tettem fel, de senki nem válaszolt rá. Az időt 

sem tudom, meddig fog tartani? Mikor lesz vége? 

Most is érzem, amint a testem kezd egyre szélesebb lenni. De 

jaj! Mi történt? A test a felső résznél kinyílt, és valami kezd 

kinőni belőle. A testem maradt abban az állapotban, nem fej-

lődött tovább. De az a valami, ami kijött, egyre gyorsabban 

kezdett nőni.  

Egyik nap azon gondolkodtam, van nekem nevem? Hogy hív-

nak? Nem tudom, de lehet, egyszer majd elnevezem magam. 

A sötét! Kezd elmúlni… valami fényt látok. Már vakít, de sze-

retem, élvezem nagyon. 

A fény… tudtam, van valami, amire már olyan régen vágyom, 

most már tudom. 

Kibújtam a föld alól. Szétnéztem. Gyönyörű helyen vagyok, és 

nem egyedül. Vannak társaim. Igaz, ők már nagyobbak tőlem. 

A fény kezd elhagyni… Megint sötétben leszek? Nem aka-

rom! 

– Ne félj, kicsim! Minden rendben van. Este sötétben vagyunk, 

de minden reggel jön a világosság. Most pihenj egy kicsit, 

majd holnap beszélünk – mondta egy kedves hang, de mire be-

fejezte, olyan álmos lettem a lágyan szóló hangjától, hogy el-

aludtam. 

Másnap korán keltem, mert mindenre kíváncsi voltam. Sok 

mindent megtudtam, de a fontos az volt, hogy társakkal va-

gyok. Egy fa vagyok. Egy nagyon szép fa, akit az emberek 
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szeretnek. Amikor majd nagy leszek, lesznek ágaim, amik a 

föld felé fognak lehajolni. Lesznek leveleim is, nagyon sok, 

amik, ha fúj a szél, nagyon szépen fognak lengedezni. Van ne-

vem is. Szerintem nagyon szép… nekem nagyon tetszik. Soká-

ig fogok élni, sok ember fog meglátogatni, hisz egy pici tó 

partján állok. Ha majd nagyon süt a nap, az én árnyékomnak 

nagyon fognak örülni. Életemben elérkezett az az idő, amikor 

már nem izgulok, nem félek a jövőtől. Boldognak, elégedett-

nek érzem magam. Én vagyok a szomorúfűz. 

 

  

Olyan, mint Te 

 

Olyan, mint Te, 

soha nem lesz senki se. 

Olyan, amilyen voltál, 

mindig szépeket álmodtál. 

Olyan akartál lenni, 

minden rosszat jóvátenni. 

Olyan álmaid voltak, 

melyek nehézsúlyt birtokoltak. 

Olyan képeket láttál, 

amiket később megbántál. 

Olyan ember legyél, 

ki társat többé már nem cserél. 

 

 

Szállnék… 

 

Szállnék, mint egy pillangó, 

de törött a szárnyam. 

Nem sikerül, hiába is 

akarnám, pedig belefognék bátran. 

Húz valami vissza, mintha a  

múlt lenne, de érzem már, 

a jövő ajtaja tárva-nyitva vár.


