
Félelmeim 

 

Nem szeretem a tömeget, az emberektől zsúfolt utcákat. Mind-mind olyan élettelik, de 

a rajtuk közlekedők többsége mégis magányosan kullog. Sokan vannak egyedül, és ezen talán 

már nem is lehet változtatni. Miért próbálnak ennyire önállósulni? Állandóan azon vannak, 

hogy ne függjenek senkitől, elszakítják magukat másoktól, aztán meg azt veszik észre, hogy 

nincs körülöttük senki. Én is ebbe a szituációba kerültem, bár az én helyzetem jóval más, mint 

egy átlagemberé. Azért meg tudom érteni őket. Ha függsz valakitől, egyúttal tartozol is neki. 

Mindenki fél attól, hogy egy nap megkövetelik a tartozását, és nem tudja visszafizetni. Az 

emberi természethez hozzátartozik az önzőség. Ha nem sikerül leróni a tartozást, sok esetben 

elveszíted azt, akitől eddig mindent megkaptál, és újra az elején vagy, egy új kezdetnél, amit a 

múlt megkeserít. Az ember a saját hibáiból tanul.  

Tegnap találkoztam egy barátommal a városban. Talált egy idős nénit, aki hajlandó 

etetni. Úgy beszélt, mint aki csak kihasználná azt az embert, pedig tudom, hogy igazából 

nagyon örült neki. Végre valaki, aki törődik vele. Megérdemelte, hiszen annyit szenvedett 

már, állandóan emberek után koslatott, és várt a „befogadóra”, aki sosem jött el. Persze voltak 

szép számmal, akik egy-egy este vendégül látták egy kis élelemmel, de aztán elkergették, 

hiszen ebből semmi hasznuk sem származott. Remélem ezúttal egy mélyebb kapcsolat alakul 

ki közte és a néni között, és végre otthonra lelhet. 

Megkérdezte, hogy én mit tervezek a jövőben. A jövő képlékeny. Az életstílusomból 

kifolyólag fogalmam sincs, mi fog történni holnap. Próbálok a mának élni, így talán 

megpillanthatom az élet jó oldalát is, már ha van. Igazából félek elkötelezni magam, a 

múltbéli seb túl közeli még ehhez. Nem hiszem, hogy ugyanúgy tudnék bízni egy emberben, 

mint akkor régen. Félek, ha megpróbálnám valakivel, megint akkorát fogok zuhanni, és 

kezdhetem összekaparni magam, majd újból a nulláról kezdeni. Talán jó így, ahogy van. Nem 

kell rajta változtatni. A lényeg úgy is csak az, hogy éljek. Már amúgy sincs olyan sok előttem, 

mint mögöttem. A válasz erre persze az volt, mint mindig. Megkaptam tőle a heti fejmosást. 

Szerinte nem kéne ilyen pesszimistának lennem, és le kéne gyűrnöm az emberektől való 

félelmem. Mintha már nem próbáltam volna, de nekem nem megy olyan könnyen. Ha más 

szemével látnám őket, akkor talán sikerülne, és újra képes lennék egy normális kapcsolatra. 

Sajnos nem tudok más fejével gondolkozni, csak az én egyhangú szemeimmel vizslatom a 

körülöttem lévő dolgokat. Nézem, ahogy minden változik, csak én maradok olyan, mint eddig. 



Esteledik. Ideje indulnom a szokásos élelembeszerző körutamra.  

Leugrok a pad háttámlájáról, és sietősen átszelem a város főterét. Még ilyen későn is 

nyüzsögnek itt az emberek, főként a fiatalok. Egy kis átkötő utcán az ilyenkor nem túl 

biztonságos park felé veszem az irányt. A közvilágítást már felkapcsolták, a Nap teljesen 

lement, és a Hold átvette a helyét az égbolton. A csillagokat innét nem látni , a mesterséges 

égők elnyomják fényeiket. Újból egy forgalmasabb utcára érek ki, a lassan sétáló emberek 

között, egy középkorú nő szlalomozik nagy gyorsasággal. Nem tud időben kanyarodni, és 

nekimegy egy idősebb férfinek, aki káromkodni kezd. A nő bocsánatot kér, majd nem tanulva 

az esetből továbbra is diktálja a maga őrült tempóját. Közben egy nevet kiált, amit kissé 

elnyom a közlekedés moraja. Mi lehet ilyen sietős neki? Utánanézek. Mintha keresne valamit, 

vagy valakit. Mindegy, nem az én gondom. 

Befordulok a parkba. Hirtelen minden elcsendesedik körülöttem. Hallom az éjjeli 

bogarak zümmögését, ami nyugalommal tölt el. Olyan, mintha hazaérkeztem volna.  

Beleolvadok a sötétbe, együtt lélegzem a fákkal. Végre nem kell gondolkodnom, csak 

élvezem a természet közelségét. A fejemből elillannak a gondok, a kérdés, hogy mi lesz 

velem holnap, és azután. Örökre így szeretnék maradni, de persze a valóság beleszól, mint 

mindig. Sírást hallok, nem messze tőlem. A közeli platán alatt egy kislány guggol, és sír. Az 

empátia átjárja minden porcikámat. Magamat látom, én is ilyen elveszett vagyok. Egyedül 

búslakodom egy sötét sarokban várva, hogy valaki rám találjon. Magamtól nem vagyok képes 

felállni, segítségre van szükségem, mint neki is. Gondolkodás nélkül odaszaladok a 

kislányhoz, és a lábához dörgölőzöm, aki erre abbahagyja a sírást. Nagy szemekkel bámul 

rám, én is visszanézek őrá, majd elindulok arrafelé, ahonnét jöttem. Az előbbi nő bizonyára őt 

keresi, talán nem lehet még olyan messze. A kislány csalódottan utánam kap: 

- Ne menj el, cica! Félek egyedül! 

Mondanám neki, hogy ne féljen, nem hagyom itt, csak kövessen, de nem tudok beszélni. Csak 

nyávogok egyet, visszanézek, és megint elindulok. A gyerek lassan feláll, majd követ. 

Megvárom, amíg utolér, aztán megint előre szaladok, és továbbra is jön utánam. Úgy tűnik, 

bízik bennem. Egyre gyorsabban haladunk, kiérünk a járdára. A nő pont velünk szemben 

szlalomozik a többi ember között, amikor megpillantja a kislányt. Egy pillanatra megtorpan, 

nem biztos benne, hogy ő az, akit keres. Aztán megcsillan a felismerés a szemében. 

Megkönnyebbülten igyekezik a lánya felé, aki hangosan kiabálja, hogy „anya”. A nő felveszi, 



és szorosan magához öleli. Közben én csendesen elsurranok a járókelők között, amikor 

meghallok egy mondatot a kislány szájából: 

- Anya, ugye megtartjuk a cicát?  

Ez az egy mondat gyökeresen megváltoztatott mindent körülöttem, és ami a 

legnagyobb szó, engem is. Idővel rájöttem, hogy az egészséges óvatosságon kívül nincs 

szükségem a félelmeimre, mert csak hátráltatnak abban, hogy teljes életet élhessek. Olyat, 

amilyet mindig is akartam.  
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