
Barta Anett:
Egy vak bárány szemével

„Odakint tél van, hideg. Sokkal inkább a csípős szél okoz problémát, mint a hó. Hiszen a 
hó ártalmatlan a maga nemében, az emberek azért bosszankodnak, mert a szél az arcukba 
fújja a kellemetlen, hideg pelyheket. Én nem panaszkodhatom. Meleg van, és csend. Csupán 
egy bús ábránd fonja keresztül gondolataimat. Egyedül vagyok. Gazdára vágyom, társaságra, 
hogy szeressenek! Hogy öleljenek, még ha azt hiszik is, élettelen tárgy vagyok , még ha érző 
szívem dobbanását ők nem is érthetik meg. Játék vagyok csupán. Egy kacat, vacak. Bár lenne 
élőlény e földön, akinek kellhetnék! Egyre inkább érzem, nem jön el a tökéletes illető. Az, aki  
magával visz e poros helyről, ki a nagybetűs ÉLETBE, hisz valamilyen szinten élek én 
magam is, nem csak az emberek.”

És végre. Letudhatom ezt az időszakot. Ezek a gondolatok régebben gyötörtek. Hogy nem 
kellek, hasznavehetetlennek gyártottak. Elmondom hát az én történetemet. Bár ez sokkal  
inkább az Ő történetük. Nem vígjáték, igaz történet. Nem mese ez, amely hol volt, hol nem 
volttal kezdődne. Nem egy dráma, valamelyik nagynevű író tollából, ezer meg ezer 
olvasóval.. Egy szomorú történet ez, egy édesanyáról. Egy családról, amelynek részese lettem. 
Ki tudja miért teremtett érző szívet belém az Isten. De társaimmal ellentétben én megértem az  
embereket, tudok gondolkodni, érezni. Egy bárány vagyok. Plüssbárány. Amolyan játékfajta. 
Aranyos, a szemem gomb, a testem puha anyag, a belsőm finom vattával töltött. Tudom, több 
ezer van belőlem. De mégsem egy vagyok a sok közül. Mások nem élhettek meg annyi dolgot 
mint én, mások nem észleltek annyi szomorúságot mint amilyet én éreztem. És ha lehetne 
könnyem, gombszemem bizony e cseppekbe fulladna. 

Egy ajándékboltban rostokoltam, címkémmel egy állványra lógatva. Nem fájt, csak 
kellemetlen érzés volt. Azt hiszem, kifejezetten aranyosnak gyárthattak. A bundám szőrös 
tekintetem megnyerő. De valamiért nem kellettem. Mellettem százszámra tanyáztak, rákok,  
bikák, szarvasok, csillagok, méhek. És mind lassan eltűntek mellőlem. Az utolsó vagyok, és 
már a remény sem zaklatott tovább, amikor az ajtó csöngetve kinyílt.  Furcsa érzésem támadt,  
valami csodálatos érzés, belülről fakadt: hogy ma végre otthonra lelek, és nem fojt meg többé 
e bolt légköre. Az eladónő, az első otthonomul szolgáló kóceráj tulaja,  megnyerő hangon 
köszöntötte a vásárlót. Egy aranyos szőke lány volt a betérő. Utána leskelődtem. Először a 
bolt egy másik részében nézett körül, megtapogatott mindent, amit csak lehetett. Az eladónő 
rosszallva figyelte. Már tudom is mi lesz az első amit mondani fog , amint a lány kilép a 
boltból.. Átkozódni fog mint mindig, rikácsoló hangján az eget is szidja „ Ha nem vesz 
semmit hogy van képe összefogdosni mindent?”. Kedves egy perszóna, nem vitás. A szőke 
határozott léptekkel haladt a polcok között. És megállt egyenesen előttem. Nem rám nézett,  
mogyoróbarna szeme először Ralfot, a medvét kutatta. Azután meglelt engem. Mosolyogni 
kezdett. Belül én is mosolyogtam, bár csak látná mennyire szeretnék vele menni, el, az 
otthonába! Csak repülni, és mással nem törődni! Kerge ábrándok.. –gondoltam. De nem így 
lett, sőt egészen visszájára fordultak a dolgok, lekapott és sebesen vitt a kassza felé és 
onnantól nem emlékezek, csak hogy kék csíkos táskába raktak, amin át alig láttam valamit.
Majd hirtelen elsötétült minden, s nekem csak fogalmam lehetett merre járok. Volt a lakás  
levegőjében valami félelem, ahová a lány.vitt. Vegyes érzelmek uralták e teret, düh, remény és  
szeretet. Ó igen, szeretet. Ehhez van érzékem. Felkerültem egy polcra. Mellettem 
porcelánbabák és szépséges képek hevertek. Én pedig mint egy ólomkatona állok itt ezen a 
helyen és más dolgom nincs mint figyelni. És így is tettem. Figyeltem. Napokig, hónapokig. 
Éreztem mindent, amit ők éreztek. Nevettem, amikor ők is nevettek. Sírtam, amikor ők is  
sírtak. Mert bizony sírtak. És volt okuk sírni, nagyon is. Volt vajmi fogalmam mi történik de 
nem értettem egészen. Tudod, olyan volt ez, mint mikor egy szép szál virág elhervad. Először 
csak mintha megszeppenne: levelei lekókadnak, de még zöldek. Fejecskéjét még 



virágszirmok ölelik körül de mintha a földet pásztázná, néz lefelé. Majd minden egyre fakóbb, 
szürkébb és főleg élettelenebb lesz. Kihullnak szirmai, levelei lógnak egyre soványabb és 
erőtlenebb. Ez történik az emberrel is, ha megtámadja valamilyen betegség. Csak nem olyan 
gyorsan mint a virág hervadása. Viszont túl gyors ahhoz hogy bárki is felfogja mi történik. Az 
otthon melybe hoztak volt a tető egy család feje felett. Három testvér, mind lány. És egy 
anyuka. Az apuka hol lehet? Nem tudni. Sosem tudtam meg. De ők így négyen is elég erős 
családnak látszottak. Aztán elkezdődött. A hervadás. Az anyuka. Először csak kedvtelenebb 
lett. Félelem de nagyon erős remény lengte körül. Más biztosan nem látta. De én éreztem. Ha 
a lábaim húsból és vérből lennének, bizony odafutottam volna hozzá és megvigasztaltam 
volna! De nem tehettem. Hiszen „élettelen” tárgy vagyok. Láttam azt is, ahogyan szemét 
fátyol lepi el. A kétségbeesés fátyla, szemei ezentúl a földet pásztázták. Volt egy rémséges 
titka. És tudta hogy el kell mondania, de nem akart ő sem fájdalmat okozni. Hisz ki akar a 
gyermekeinek fájdalmat okozni?
Azt hittem én, kis buta,hogy a rák csupán egy ollós állatot jelent. Voltak ilyesféle figurák a 
boltban. 
Nem hittem hogy a rák nem csupán állat hanem egy betegség. Egy mardosó és pusztító 
betegség. Felfal mindent ami az útjába kerül és megrongál, megfertőz mindent amit csak 
lehet.
Sírás. Elmondta a titkot. Ölelések és biztató szavak. Ugyan mit érhetnek? Biztosan nagyon 
sokat. És a legrosszabb, hogy már csak várakozni kell. Mert tenni semmit sem lehet. Vagy 
arra vársz, hátha jön az áhított gyógymód, vagy arra hogy a könyörületes halál elragadjon s 
megnyugvást hozzon. Persze ezt nem mondhatod el azoknak, akik teljes szívből szeretnek. 
Hiszen véred ők. Mindig reménykednek. Akkor is, amikor te már rég feladtad.

Egyébiránt, sokat volt távol ezután az édesanya. Műtétek sorozata, amikor egy hideg 
penge metszi a lüktető húst. Gyógyulást ígérő, de nem hozó gyógyszerek. Ezen a betegségen 
csak a kegyes halál segíthet. Az örök megnyugvás. De még nem jött el az ideje. Hiszen 
mindig visszatért, hol boldogan, de sajnos legtöbbször kiábrándultan. És a hervadás 
folytatódott. Kihullt a haja, mint ahogyan a virág hullatja el szirmait. Fakóbb, és soványabb 
lett. Erőtlenebb is. Már nem volt képes mindenre.
A remény egy gyönyörű érzés. Nem hagyja hogy feladd, veled van amikor már minden és 
mindenki elhagyott. Ha már nincs semmid, reménykedni akkor is szabad! A remény a te 
őrangyalod. A remény a te Istened. Amikor a remény elszáll, az élet megszűnik. A világ 
összedől. 

Vajon a nővérek is reménykedtek, vagy nem is tudták mi zajlik? Szerintem mindkettő.  
Tudták, de mégsem. Halványan, de érezték. Mindig volt jó szavuk az anyjukhoz, mindig 
vigasztalták, segítették. De őket ki ápolta? Klikk-klakk-klikk-klakk.. Ketyeg az óra. Az idő 
múlik, vészesen pereg a homok az élet homokórájában. 
Nem telt eseménytelenül az én „életem” sem. Volt egy macska és egy kutya. Bűntársak. 
Álnok rablók. Gonoszak. Mert nem voltam én mindig mozdulatlan. Összeszedtek már ágy 
alól, ágy mellől, ágyból, földről, ruhák közül. Mert ez a két galád, ezek ketten loptak is. A 
macska ledobott, mint valami rongyot a kutya pedig elfutott velem. Kegyetlenül elbánt velem 
a kis jószág. Elfelejtettem említeni, polcon tartózkodásom alatt fél szememet elveszítettem.  
Talán a kis gyöngy még most is az ágy alatt hever. Hogy hogyan történt? Ne részletezzük. 
Megesett és kész. Hanem a másik szemem világa is odaveszett hamarosan. Ez egy kislánynak 
köszönhető, alig volt még kétéves,de erős. Megvakultam. Na és. Ezentúl, a szívemmel látok 
majd. Mert bizony a történések kifacsarták, mint egy citromot..
Oda a remény. A hangulat gyászos lett. Furcsa érzés telepedett a családra olyannyira hogy a 
kutya és a macska is feküdt szomorúan, mint még soha ezelőtt. Az édesanya pakol. Könyv, 
hálóing, újságok.. Vajon hová megy? Szegény nem tudta, nem tudták, amit én éreztem, amit 
én vakon láttam, ők mégsem fogták fel. Végzetes utazás. A vonat egy végtelen alagútban 



zakatol. És nem jön vissza sohasem.. Még csak zakatolását sem hallod, ha csak nem idézed fel 
szívedben.
Hat nap. Ennyit kellett volna távol lennie. Hét nap. Nyolc nap. Tizenkét nap. Egy hónap. Az 
édesanya nem tért vissza többé. Soha többé. 

„A virág elhervadt. Az élet eliramlott. Ami tegnap volt mára emlék. Az utolsó szó örökké 
kínozni fog. A szemed sokszor könnybe lábad még. A sírhoz gyakran kilátogatsz. A halál 
körülvesz. Az emlék elenyészik. Az illat elpárolog. A boldogság elfut előled. Nincs többé, akit  
szeretsz és aki támaszod volt nehéz időkben. Az anyukád meghalt. Az anyukád meghalt.”
El tudjátok képzelni milyen az, ha valakit ilyen gondolatok gyötörnek? Én igen. Mert a 
vattaszívem érezte. És tényleg.. Dobb-dobb. Egy szívvel kevesebb dobog már. 
A nővérek sírtak. Emlékeztek. Nevettek. Megint sírtak Régi képeket vettek elő azzal aludtak.  
Egymástól kérdezgették, emlékeiket könnykoszorúba fonván  „ Felfogtad hogy nincs többé 
anyukád?”.
A macska és a kutya is csak gubbasztottak. Az ajtót nézték hátha belép. Hátha megcsörren a 
kulcs, kattan a zár és belép Ő, mosolyogva és gyönyörűen! Bárcsak elmondhatnánk neki 
mennyire szeretjük és mennyire szükségünk van rá!

De az idő nem áll meg és ő nem jön vissza. Nem heverhetünk kétségbeesetten mint a 
megsebzett állatok. Nem szabad várni hogy jöjjön a vad a prédáért. El kell futni. Élni kell!
A lányok is egyre kevesebbszer hullatták könnyeiket. Talán megjavul az életük. Talán tovább 
lépdelnek az élet kikövezett útján. Mindig arra vágytak, amit nem lehetett: csak még egyszer  
beszélni az édesanyjukkal. Hajh, hányszor képzelték el, hogy ez csak az élet keserű tréfája, 
hogy édesanyjuk jól van és velük lesz este! Hogy mesét olvas nekik, mint régen, hogy 
kikészíti a ruhájukat az ágy szélére reggelente. Hogy ágyba hozza a kakaót. Hogy mosolyogva 
kíván jóéjszakát. 

És volt valami nagy titok, valami, amit én vakon láttam de forrón éreztem. Mert a 
szeretteink sosem hagynak el, velünk élnek még ha csak szívünkben is. És igen. Az édesanya 
minden este az ágyuk mellett ülve, rájuk vigyázva kívánt nekik jóéjszakát. 
Jóéjszakát.


