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Ajánló helyett 

Legyen ez a könyv, örök emlék, az én jó fiam an-
gyaléletében. Huszonkét év gyönyörű pillanatait 
vitte magával, abba a távoli világba. Hiánya pótolha-
tatlan, ezért úgy gondoltam, megosztom élete ese-
ményeit, mélységes fájdalmam, azokkal az édes-
anyákkal, édesapákkal, akik elvesztették napjaik 
csodáit. 
Már tudom, hogy soha nem enyhül a fájdalom, nem 
múlik az értük hulló könnyek árja, nem tudunk, nem 
akarunk elfeledni egyetlen pillanatot sem. Azt 
mondják, az idő gyógyítja a lélek sebeit. Nem így 
van. Minden nap felszakadnak, és még mélyebbek 
lesznek, mindaddig, míg csak lélegezni tudunk. 
Írtam ezt a könyvemet, a kincsüket elvesztett szü-
lőknek, kik nem láthatják hogyan nő, növekszik 
gyermekük. Nem ölelhetik magukhoz, nem szorít-
hatják szívükre, nem hallhatják hangjukat. Talán 
vigaszt nyújtanak az én fiamhoz írt levelek, vagy 
még nagyobb bánat üli meg a szíveket. Nem tudok 
vigasztalni, hisz magam is belehaltam abba a napba, 
mikor utoljára csókolhattam meg szépséges arcát. 
Lelkem egy darabját magával vitte, míg hófehér 
lepedőn alvó fiam csillaggá csókoltam. Csillaggá, 
hogy örökké ragyoghasson ég magasán. 
Írtam azoknak, akik naponta ölelik magukhoz a 
hazaérkező gyermeket. Azoknak, akik abban a cso-
dában részesülhetnek, amiben én már sohasem. 
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…minden este hallom léptei neszét, hajnalonként a 
széllel ő kopogtat az ajtón. 
…mosolya virágok szirmán pihen, lépte kavicskop-
panás, ölelése szélcirógatás, éjszakánként angyal-
szárnyát vállamra terítve, kíván jó éjszakát. 

 

Emléked örök, mint ahogy örök az idő, 
a szél és a pillanat! 
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1. 

Drága fiam, 
 
mióta elmentél hosszú utadra 
a felhők könnye nem apad, 
sarat sírnak ághegyén fekete madarak, 
keresztanyád megsütötte 
utolsó kenyerét 
és hozzád küldte 
szép szóval töltött felét, 
tűzhelye kihűlt 
arcáról a mosoly ma megszökött 
házába bánat költözött 
és keresztapád az árva, 
fejét mélyen lehajtva 
egyre a fekete földet itatja. 
 
Drága fiam, 
még el sem mondtam 
milyen nagy a csend mifelénk, 
kosárpalánkod szélén ül a szél, 
nem szól az, csak vár csendesen, 
hintázik az ereszen, 
fáinkról a levelek 
búcsút intve utánad siettek, 
kavicsok közt nem zöld, 
de szürke minden virág, 
a rózsa feledte illatát 
és tegnap a kert végibe 
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a tél megérkezett, 
neki fecskéid szóltak: 
lépted a szélbe veszett. 
 
Drága fiam, 
mióta elmentél tőlem 
zongorád elvesztette hangját, 
asztalod szélin a gyertya 
siratja lángját, 
kezemben egy régi fénykép 
a perc telet idéz 
csontig hatol a gonosz szél… 
mióta elmentél fiam, 
ajtókilincsén 
dermedten vár az érintés. 


