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Meditáció

Hableányt tetováltatok a mellemre?
A nyári vakáció egyik reggelén
csen get tek az aj tón. Az egyik lá nyunk
jött vissza az ott hon ba. Öröm mel ugrott a nya kam ba, s kér dez te: „Mi kor
megyünk a táborba?” A kislány egy
hosszú tan év után na gyon vá gyott haza men ni szü le i hez. Ha za vit tük Dé vától 200 km-re lé võ ott ho ná ba, de pár
nap után visszajött, mert te le fo náltam: „Jöjjön, mert megyünk tá borba!”
Hogy mondjam meg, hogy nem
igaz, hogy nincs is semmiféle tábor,
csak nem kel lesz ott hon, és iga zá ból
egy kegyes hazugsággal postáztak
vissza té ged? Így most itt va gyunk a
Csónakos-tó partján, és „tá bo rozunk”, hogy ne csa lód jon, ki tud ja hányad szor, a gyer mek a na gyok ban.
Ülök a víz part ján, és né zem a gyere ke ket. Forrik a víz, én fo lya ma to san
számolom a fejeket. Mind meg vannak. Sorra jönnek mellém, hozzám
búj nak, me sél nek. Az egyik ne gye dikes lá nyunk meg kér, hogy te to vál tassak szép hab le ányt a mel lem re. „Miért?” – kér de zem. „Mert apu ká nak is
egy olyan volt.” És elindul egy csa cso gó kis pa tak: „Az én apu kám nagysze rû apa volt. Igaz, hogy so kat ivott s
egyszer, mikor korbáccsal megvert,
kiütötte az egyik szememet. Nem
akar ta. Utá na apu ka is sírt, bá na tá ban

nagyon berúgott. Anyuka, amikor
két éves vol tam, ak kor halt meg. Öngyil kos lett, mert so kat kur vál ko dott.
És apu õt is meg ver te. De én nem leszek kurva.” Hallgatok, magamhoz
szorítom e szép, szõke kislányt. Õ
csak be szél. El mond ja, hogy mennyi
rossz ember van, és hogy az apukát
olyan sokáig ‘bizgették’, míg fo gadásból megivott két liter vodkát.
„Apukám olyan rendes volt, utolsó
csep pig meg it ta, mert az em ber, amit
ígér, azt meg kell te gye, úgy-e? Apuka sokat hányt és meghalt.” Hall gatunk, a tó vize egykedvûen fod ro zódik. Nagyon sok mon dat van az életünk ben, amit nem tu dunk be fe jez ni.
Odajön egy má sik kis lány is. Vi zes,
szép bar na bõ re ra gyog a nap fény ben.
Három éve van nálunk, az osztály
második tanulója. Beszélgetünk. El me sé li, hogy mi lyen volt, ami kor egy
nagyváros állomásán koldult. Nagyon rit kán be szél er rõl. Most úgy beszél, mint más a ba la to ni nya ra lás ról:
„Olyan bácsi is volt, aki egy egész
kif lit adott egy szer re. De na gyon kellett vigyázni a rendõrökre, sokszor
kutyával jöttek, s egyszer az egyik
társamat meg is harapták a kutyák.
Volt egy nagy sze me tes lá da, oda bújtunk el.” És mond ja, és mond ja. Úgy
lá tom, hogy a víz, a já ték nem csak a
fizikai
mocskot
oldja, mossa, s re mé lem, vi szi meszszire.
Aztán oda sod ródik két testvér, a
harmadik osztályt
végezték. Szé dü letes ener gia té pi ezeket a fi ú kat. Len düle tük ben min den kit
le so dor nak a lá bukról. Nem rosszak, de
tízpercenként felsír,
visít valaki mel lettük. Mint a vil lámhá rí tó a vil lá mot, õk
úgy vonzzák a ‘ga li bát’. Rá juk szó lok,
s mint két ma szü letett bárány kun korodnak mel lém. Ha
már ro han gál ni nem
lehet, hát engem
kez de nek nyu vasztgatni ölelésükkel.
Persze hogy beszélgetünk, és per sze hogy szó ba jön
az édes anya, aki nél
cso dá la to sabb anya

nincs, de aki nagyon elfoglalt. Sok szor meg cso dá lom Is ten ha tal mát, aki
ilyen végtelen erõssé tudja tenni a
gyermekek szülei iránti szeretetét.
Mert én csak azt lá tom, hogy a gyerme kek el sõ ál do zá sá ra a 18 km-re lakó anyuka, azokkal a lakkozott kör meivel és még egy szent szívét is
megdobogtató szerelésével, nem tu dott el jön ni, bár meg volt be szél ve és
meg is ígér te. A fi úk ké ré sé re egy pár
perccel késõbb kezdtük a misét. De
nem jött el az év zá ró sze rep lés re sem,
és az óta sem jött, egy szer se jött fe lénk. Megölelem a fiúkat, és el is merem, hogy anyuka tényleg nagyon
szép, csak az a baj, hogy nincs ide je.
S hogy a té pe lõ dés nek vé get ves sek,
szabadon engedem e két szilaj pa ripát.
Tá bo ro zunk! Is ten mû ve: a tó vi ze,
a táj, a gyermekek, és minden olyan
csodálatos. Végtelenül jól van min den, úgy ahogy van! Sok szor nem értem, hogy egy-egy tö ré keny gyer mek
válla hogy tud ennyi tragédiát hor doz ni. De úgy lát szik, hogy nem is ez
a fon tos. Eze ket a gye re ke ket, a se beket nem kielemezni kell, ha nem szere tet tel át ölel ni és hor doz ni. Meg tenni min dent, hogy ha már kar ja im kö zé
sodródtak, Isten akarata szerint ala kul jon a to váb bi éle tük. Egy lab da teli be ta lál, és szin te ész re sem ve szem,
ott vagyok a Csónakos-tó vizében.
Ját szunk, én va gyok a ci ca, és forrik a
sok gyer mek csap ko dá sá tól a víz. Tudom, hogy nem megoldani kell a
prob lé má kat, ha nem ka cag ni, és el talál ni azt a te nyér nyi kék eget a gyermekek karjai között, nehogy megint
én legyek a cica. Játszunk, kissé
könnyes a sze mem, de itt a tó vi zé ben
úgyse vevõdik észre. Végül is Jézus
nem azt kér te, hogy meg ért sük ezt a
csodálatos szép világot, hanem azt,
hogy szeressünk, szeretetté váljunk
ott, ahol a legnagyobb szükség van
ránk. Ne héz meg ta nul ni együtt él ni a
kon kollyal.
Do bom a lab dát, s per sze hogy valami isteni erõ megint a gyermekek
karjai közé vezeti azt. Mindenki ka cag, felsültem, alulmaradtam, újból
én vagyok a cica. Úgy tûnik, hogy
most semmi más nem fontos, és jól
van ez így. A te o ló gi án, a no vi ci á tus
alatt soha nem gondoltam volna,
hogy ezek a ko szos gyer me kek ennyire átszervezik az életemet. Talán
majd egy szer még hab le ányt is fo gok
te to vál tat ni a mel lem re!?
Böjte Csa ba

