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/ Egy lány utolsó leveléből / 

 

Kavicsok ropogtak a talpam alatt, ahogy a zöldellő fák között sétáltam. Fejem 

felett meg-megmozdult egy-egy ág, ahogy a madarak, vagy a mókusok ugráltak egyik 

ágról a másikra. A fák tövében halk neszezések hallatszottak jelezve a kisebb lakók 

hollétét. A szél halk hangon zúgott a fák között a madarak csicsergésével vegyítve. 

Életre kelt az erdő, minden lakója vidáman adta tudtomra, hogy boldogan éldegélnek kis 

világukban.  

Leültem az egyik fiatal fára, melynek íve és növése különlegességről árulkodott. 

Nem egyenes volt, mint a többi, hanem úgy nőtt akár egy szépen megművelt pad, 

oldalán moha adta a párnát. 

Végigsimítottam, majd elfeküdtem rajta és csak átadtam magam az itt rejlő mély 

békének. Egy nagyobb fuvallat miatt a fákon levő apró halványrózsaszín, barackszínű és 

fehér virágok hullottak a földre színes takaróként bevonva a tájat. Imádtam, hogy a 

természet minden mozzanatával, vagy rezdülésével ámulatba tud ejteni, el tudja hitetni 

velem, hogy minden szép és nincsen semmi rossz ebben a hatalmas világban. De 

amikor este hazaérek és lefekszem az ágyba miután anyáékkal megvacsoráztam és 

beszélgettem, a paplan hideg súlyként nehezedik rám, törékeny testem fázik, rossz 

gondolataim pedig eluralkodnak rajtam. Nem marad semmi csak a kopár, szürke szoba 

és a gondolat, hogy hamarosan már nem leszek.  

Másnap reggel felkeltem, lassan, a fájdalommal nem törődve felöltöztem és 

lementem anyához. Ma ő visz a kórházba. Már nincs erőm, se kedvem hozzá.  

A kórházban megállapították, hogy a kemoterápia és sugárkezelések már nem 

segítenek rajtam. Tudtam ezt előre, éreztem még a sejtjeimben is, ám mégis hatalmas 

erővel sújtott le rám. Meg fogok halni. Minél több időt akartam eltölteni a szüleimmel és 

a természetben. Mi lesz anyáékkal, ha én nem leszek? Én vagyok nekik az egyetlen 

gyerekük. 

- Anya! szólítottam meg, amikor már hazafele tartottunk. Tudtam, hogy nehezen 

viseli, de becsületére legyen mondva, ezt egyáltalán nem mutatta – Szeretnék kimenni 

az erdőbe veletek. 

- Rendben van, amit csak szeretnél. 

Ezt követően mindig, minden áldott nap kimentünk a kis erdőbe legyen akár jó 

vagy rossz idő. Egy napot sem halasztottunk el. Életem utolsó hónapjaiban, amikor már 

alig voltam ébren, anyuék még akkor is kivittek, mert tudták mennyit jelent nekem a 

természet és az itt töltött idő.  

Tudom, ahogy az évszakok változnak, úgy változnak a növények is. De tavasszal 

minden újra feléled és megannyi színben pompázik megannyi fa és bokor a levegőben 

émelyítő virágillattal. Ebben különbözök tőlük. Én nem fogok felébredni téli álmomból, 

örökre megnyugszom. Ám a fák helyettem is élnek, benne leszek az összes nyíló 



virágban, a szívem egy darabját fogja viselni az összes rügyező fa. A természetben 

fogok élni én is. Minden erdőben ahogy a szél legyezi a leveleket, minden röpke virágban 

mely lágyan hull a földre. 

 Ott leszek. 
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