
 

Todonai Zsuzsanna: Az igazi ajándék 

 

     Az utcasarkon fekszik egymaga. Forgalmas utca ez, főleg szenteste előtt egy nappal. 

Sokszor rátaposnak és észre sem veszik. Ha valaki észreveszi, nem veszi fel, mert piszkos és 

kopott. Hogyan került ide? – kérdezi magától, de nem kap választ. Eddig olyan boldog volt. 

Boldog volt, mert hasznos volt. És mi sem jobb, mint hasznosnak lenni. De ezúttal oly 

tehetetlen. Mindig is az volt, de most veszi észre először. És borzalmas érzés felismerni, hogy 

egyedül igazából nem viszi semmire. Miért nem vette ezt eddig észre? – tűnődik. Az egész 

napos havazás eláztatta. Ráadásul minden utcai mocsokkal megszívta magát. Nem is beszélve 

róla, hogy egy apró helyen kilyukadt. Micsoda szégyen. Hogy került ide? – kérdezi megint és 

elkezd gondolkozni. Nagy nehezen rakja össze életének eseményeit és azt érzi, az ő ideje lejárt. 

    Tisztán emlékszik élete kezdetére. Darabokban volt. Egy nagy gombolyag piros fonál 

volt és semmi több. Bár számít egyáltalán, hogy valaki darabjaiban vagy egészében van? 

Kevesebb vagy több lesz bármelyiktől is? Ő a történetében két egésszé vált. Egy párrá. Nem 

tudja eldönteni, hogy ő a pár egyik részét alkotja vagy mind a kettőt. Őt vagy őket – most 

állapodjunk meg az „őket” -ben: egy emberi kéz teremtette. És biztos benne, hogy szeretettel 

készültek. Ennél kevés nagyobb öröm érheti az életében. Aztán mikor elkészültek, ajándékká 

váltak. Egy régi karácsony ajándékává. És ők azért éltek, hogy legyenek. Van ennek értelme? 

Kétségtelenül van. Nem tudtak minden körülmények között hasznosak lenni. Így adódott, hogy 

tavasszal a fiókban landoltak és őszig ki sem jöttek onnan. Micsoda borzasztó időszakok voltak 

azok! Viszont tudták, hogyha várnak, hamarosan újra használatba veszik őket. És ez így is lett. 

Mindig kinyílt a fiók és újra eljött az ő idejük. Minden egyes, a fiókon kívül töltött napon eleget 

tehettek miértjüknek. És úgy érezték, szeretve vannak. És ők szerették ezt az érzést. Mindenki 

elégedett volt. Bujkáltak a kabátok melegen bélelt zsebében, pihentek az iskola kopott padjain 

és száradtak a ház szorgosan fűtő radiátorain. Micsoda izgalmas élet! Szebb nem is lehetett 

volna. Ennek ellenére egy nap szétszakadtak. Ez az a nap. És most már csak ő van. Valaha volt 

egyáltalán olyan, hogy „ők”? Még mindig nem tudja. De lehet, nem is kell. Most viszont csakis 

a magányára tud gondolni. Ha tudna sírni, most biztosan élne a lehetőséggel.  

    Nem tudja, mióta fekszik ott. Viszont alighanem eltelt már egy nap, mert megint este 

van. Sokkal kevesebben vannak az utcán, de az ablakokból vidám fény szűrődik ki. Az emberek 



ünnepelnek. Szenteste van. És ő ott fekszik elhagyatottan, szutykosan és undorodik magától. 

Ahogy ezen gondolkozik, észre sem veszi, hogy már nem a hideg, macskaköves járdán hever. 

Egy ember kezében van, aki vidáman méregeti. Hogy lehetséges ez? Hisz már semmi szépség 

és semmi érték nincs benne. 

             – Micsoda ajándék ez a gyönyörű kesztyű! – mondja az ember. Hiába csak egyik kezére 

jut belőle, hangjából hála zeng. Igazi és őszinte hála. Ritka az ilyen. Felhúzza a kesztyűt és 

elindul. Igaz, nem haza, mivel nincs hajléka, de a kesztyű tudja, otthon van.  

 

 


