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BUDAY ANIKÓ 

 
A hit ereje 

 
Ragyogó napsütéses téli reggel volt. A levegő tiszta, szinte ha-

rapni lehetett volna. Hattagú vidám, nevetgélő, bohóckodó fiatal 

társaság igyekezett a felvonóhoz sítalpakkal felszerelve. Felérve 

a hegyre elfoglalták szálláshelyüket, ittak egy csésze forró teát, 

és egymást ugratva azzal, hogy ki ér le előbb a pálya végére, el-

indultak a lesiklópálya felé. A csapat három nőből és három fér-

fiből állt. Látszott rajtuk, hogy jól összeszokott társaság az 

övék. Mindegyik lábán sítalp volt, kivéve az egyik lányén, Szo-

fién. Ő inkább a sétát választotta lesiklás helyett. El is indult a 

fákkal benőtt kis liget felé, ahol táblák jelezték a sétálni kívá-

nóknak az utat. Gondolataiba mélyedve sétált, élvezte az eny-

hén csípős hegyi levegőt. Messziről hallotta barátai vidám 

hangját, ami őt is jó hangulattal töltötte el. Aztán egy nagy csat-

tanás térítette magához elmélyült gondolataiból. Ijedt kiáltások 

hallatszottak a pálya felől. Rosszat sejtve, remegve rohant visz-

sza társaihoz. Szemével párját, Dávidot kereste, de nem látta 

sehol. Futott a többiekhez, akik egy ájult testet álltak körbe ijed-

ten, falfehér arccal. Mikor lenézett a mozdulatlanul fekvő testre, 

döbbenten látta, hogy Dávid fekszik a hóban. Mozdulni sem tu-

dott, nem tudta, mennyi ideig állt ott tehetetlenül, csak messzi-

ről érzékelte, hogy valaki az odaérkező orvossal beszél, majd 

autó, később egy helikopter hangját hallotta. Mindezt úgy élte 

meg, mintha nem is vele történt volna, kívülről, dermedten érez-

te, valaki a karjánál fogva vezeti egy kocsi felé, majd a kocsi el-

indul a mentőautó után. A kocsiban lassan kezdett a sokktól 

magához térni, és ekkor kezdte megérteni, mi is történt a he-

gyen. Feri, a társaság egyik tagja mesélte el; Dávid sílécét egy 

nagyobb kő vagy jégdarab megdobta, nem tudta tartani az 

egyensúlyát, így fejjel nekirohant a szélen álló fának. Mire oda-

értek, már ájultan feküdt, még nem tudni, milyen sérüléseket 

szenvedett. 
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A kórházba érve órákat vártak, mire a műtőből kijött egy orvos, 

aki közölte velük, Dávid koponyasérülést szenvedett, megmű-

tötték, de kómába esett. Nos, ez az állapot tarthat egy-két napot, 

egy-két hetet, de akár sokkal hosszabb ideig is. Ezt most még 

nem lehet megállapítani, itt az idő fog eldönteni mindent, és 

Dávid fizikai állóképessége. Elindult egy nagy csata, amelyet 

Dávid szervezetének egyedül kell megvívnia. Szerencsére fiatal, 

erős, sportos, így jobb esélyekkel indul. 

Szofi minden áldott nap bent volt a kórházban. Ellátta Dávid 

körül a napi teendőket, mosdatta, fésülte, tornáztatta, forgatta, 

masszírozta Dávid testét, közben folyamatosan beszélt hozzá. 

Mindent elmesélt, ami aznap történt vele, régi emlékeket idézett 

föl közös élményeikről. Fáradhatatlan volt. Csak akkor pihent, 

ha Dávid szülei, vagy egy-egy barát felváltotta. Mi, nővérek 

csodálattal néztük ezt a törékeny kis teremtést, ahogy harcol az 

idővel szerelméért. Két hónap után közölték vele az orvosok, 

nem sok remény van arra, hogy Dávid valaha is magához tér. 

Készüljenek fel a legrosszabbra, mert, ha esetleg csoda történ-

ne, és mégis magához térne, akkor sem garantálható, hogy teljes 

életet tud majd élni. A vékony, filigrán Szofi, mit sem törődve 

az orvosok véleményével, rendületlenül ott volt Dávid ágya 

mellett, simogatta, fogta a kezét, és arról mesélt, milyen szép is 

az élet, Ő tele van hittel, reménnyel, és úgysem hagyja Dávidot 

a másik oldalon, vissza fogja ráncigálni ide, az élők, a fény és 

az élet felé. Teltek-múltak a hetek, lassan kitavaszodott, de Dá-

vid még semmi életjelet nem adott magáról. A gépek hangja, 

Dávid kicsit nyitott szeme és Szofi fáradhatatlan meséje töltötte 

be a szobát. Szofi, akire már mi, nővérek csodálattal néztünk, 

lefogyott, szeme beesett, karikás lett, de valami különös erő és 

fény sugárzott belőle. A mesék soha nem fogytak el, mindig vi-

dám, örömteli szavakkal beszélt Dávidhoz. Mi néha egy kávé-

val vagy teával kínáltuk. Ilyenkor mesélt harmonikus kapcsola-

tukról Dáviddal, és biztos benne, Dávid visszajön hozzá. Egyik 

nap, már jól benne jártunk a tavaszban, Szofi a nyitott ablaknál 

állt, Dávidnak mesélt az ébredező természetről, arról, hogy 
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minden újra élni kezd, a madarak fészket raknak, a virágok 

szirmot bontanak, zsong, éled minden, majd egész közel ment 

az ágyhoz, Dávid kezét a hasához húzta, és azt mondta Dávid-

nak: „Nézd, érezd a kezeddel, itt is új élet kezdődik. Egy csöpp, 

pici kis csoda növekszik, aki csak arra vár, hogy felébredjen az 

apukája. Igen, Dávid, gyere vissza, nyisd ki a szemed, új csoda 

vár itt rád. Az élet csodája.” Közben folytak a könnyei Dávid 

kezére, amit szorosan körbefont keze, és kedvesen nyomta oda 

szépen formálódó pocakjához. Ekkor Dávid keze lassan, de 

szemmel láthatóan megmozdult. Mintha a gyermek szólt volna 

hozzá: „Hé, ébresztő, elég az alvásból, itt vagyok, muszáj, hogy 

ébren várj rám, ha kijövök ebből a pocakból!” Jöttek az orvo-

sok, megvizsgálták Dávidot, és közölték Szofival, megkezdő-

dött az ébredés. Szofiból sugárzott az öröm, de nem volt megle-

pődve. Ő tudta, hogy nem történhet másképp, hite elég volt, erőt 

adott mindkettőjüknek. Soha, egyetlen percre se adta föl a re-

ményt. Győzött! Mikor pár hét múlva elhagyhatta Dávid a kór-

házat, Szofi ragyogott. Láttuk a szemében azt az erőt, ami hité-

vel és soha el nem múló reménnyel segítette párját vissza a 

fényre, az életbe. 

 

 

Apevacsokor 

 

Szent 

ima, 

szívemből 

és lelkemből 

kiszakadt fohász. 

 + 

Gyöngy, 

ezüst  

csillanás  

a pókhálón, 

hajnali pára. 
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+ 

Egy 

világ 

az, amit 

hoztál nekem 

ölelésedben. 

 + 

A 

templom 

lelkünknek 

menedéke 

csendes imára. 

 + 

Az 

alkony 

misztikus 

lágy színével,  

békével tölt el. 

 + 

Csak  

kérdezd 

a folyót, 

merre járt, halk 

csobogás mesél. 

 + 

Ha  

tavasz 

virágzik, 

menyasszonynak 

öltöznek a fák. 

 + 

Ott, 

hol az 

igazság 

hiányzik, nincs 

értelme szónak. 
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Haikucsokor 

 

Tengeri csillag 

régi szerelmi emlék 

polc öreg dísze 
 + 

Mindig tudtam hogy 

megtalállak lelkünket 

ezüstszál tartja 
 + 

fagyott lelkem már 

olvad szemed tüze ég 

lelkemig hatol 
 + 

A tó tükrében 

csillagok mesélik a 

holdnak titkukat 
 + 

Folyóba omló 

ágak távoli földek 

illatát érzik 
 + 

Préselt virág egy 

imakönyvben százéves  

románc emléke 
 + 

tolvaj járt erre 

szívemet vitte szíve 

helyett cserébe 
 + 

Fán áttörő fény 

csipkemintákat táncol 

fal oldalára 
 + 

Ringó csónakom 

álmodozásra késztet 

szellő fúj hozzám 
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 + 

Tavasznak üres 

a keze de öléből  

dús virág fakad 

 + 

Szívem titkát csak 

szélnek mesélem tavasz 

virult ki benne 

 + 

Táncmozdulatok 

sora lelkünk érzelmét 

mesélő ritmus 

 + 

Száraz fa ágán 

esőcseppek csillognak 

siratják múltját 

 + 

Szél fújta szikla 

tengerbe veti arcát 

habokba merül 

 + 

Tó kék vizében 

tükörképének hattyú 

udvarol bőszen 

 + 

Szép lelkedbe ma 

bekéredzkedtem örök 

albérlőd legyek 

 + 

Angyal szállt el a 

lelkem felett törölve 

bús emlékedet 

 
*** 

Feketén-Fehéren című irodalmi folyóirat: 

http://poeta.hu/feketen-feheren/  
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