
Varga Bori: Az angyalok a földön járnak 

 

 

            Mindig is imádtam a felhőket. Van itt körülöttem mindenféle jópofa alakzat. A 

kedvencem a habcsók kinézetű, most arról mesélek nektek, milyen jó itt angyalként lebegni a 

fenti élet kellős közepén. Tőlem jobbra épp egy teve alakú pamacs mozog csigalassúsággal. 

Púpjai közt, oly hosszan, kellemesen meg lehet pihenni. Ne menjünk el a bárány bársonyos, 

puha anyaga mellett sem, melybe olyan jól esik belehuppannom egy mozgalmas nap után! Mi 

ez a nagy zsivaj, hangzavar a földön? Lemenjek, megnézzem? Döntöttem, megyek! Ugrás! 

Hiszen ez csak egy játszótér. Voltak, akik ugrálóköteleztek, a nagyobbak körhintáztak, két 

kislány libikókázott, csak egy fiú volt, aki egymagában ugróiskolázott, őt úgy hívták, Janika. 

Hirtelen beesteledett, öt órát ütött az óra. Minden gyerek bohóckodva, ugrándozva indult el 

hazafelé, de ez a kockás inges kisember egyedül, elszontyolodott arccal cammogott az úton. 

Nem hagytam magára, elkísértem, egymás mellett lassan sétáltunk hazafelé. Láthatatlan 

kapcsolat alakult ki köztünk. 

- ,,Holnap is ez lesz? Holnap is ugyanezt ismétlik meg velem? Miért kell elviselni, amit 

velem csinálnak?” 

Nem értettem pontosan, miről van szó. Megfogtam a vállát, érintésemmel megnyugtattam. 

Belesúgtam a fülébe, hogy maradj erős és nézd mindennek a jó oldalát! Hálásan nézett rám 

nagy szemeivel.  

            A következő napokban vele voltam, amikor és ahol csak lehetett. Barátok lettünk! Egy 

hideg, havas, fehér téli reggelen elindultunk az iskolába. Vigyázva kísértem. Arra nyitottam fel 

a szememet, hogy vézna termete miatt az idősebb fiúk ismét szekálják. Ő szó nélkül tűrte 

szomorúan, visszahúzódó volt, félt barátkozni, elég volt neki a család közelsége. Utolsó óra 

után riadtan hazafutott, elmondta a szüleinek, akik egyetértettek abban, hogy ez így nem mehet 

tovább.  

           Másnap édesapja bement az iskolába, szólt az osztályfőnökének, hogy a nagyobbak 

piszkálják. Megkérte a tanárt, hogy figyeljen arra, ha lehet, ne forduljon elő több ilyen eset. Pár 

napig nem is volt gond, Jánoska megnyugodott. Néhányszor már mosolyogni is láttam. Aznap 

az utolsó órára csengettek be, a folyosók, mint mindig, gyorsan kiürültek, az osztálytermek ajtói 

bezáródtak. Az új kisbarátom sietősre vette lépteit, ugyanis már késésben volt. Hirtelen 

megtorpant, felsősök jöttek szembe vele. Megállították, kinevették, lökdösték, csúfolták 

Janikát. Iskola után újból pityeregve ment haza, és bezárkózott a szobájába. Hallottam, hozzám 

szólt.  

- „Miért nem fogad el senki, úgy amilyen vagyok? Bárcsak lenne egy olyan ember, aki 

szívesen ismerkedne velem!”      

- Ne félj nyitni mások felé! Szerezz barátokat, akikkel jóban-rosszban számíthattok 

egymásra! Akivel együtt milliónyi csínytevéseket élhetsz meg! – válaszoltam. 

    Másnap mintha kicserélték volna! A zord idő ellenére vidám léptekkel ment az iskolába. 

Kellemes meglepetés várta. Egy kerekarcú, pufi kislány, Hanna, odament hozzá. 

Beszélgettek, ismerkedtek. A következő hetekben egyre több barátra lelt, osztályon kívül, 

belül egyaránt. Jancsikán a változást nem lehetett nem észrevenni, jókedvű, 



kiegyensúlyozott és magabiztos lett. Megértette a barátság szó igazi jelentését. A szülők 

örömmel nézték, hogy a gyerekük a saját kis világából kilépve boldogabb, mint valaha. 

         A téli szünet előtti utolsó napon Hanna Janinak barátságának jeléül egy könyvet adott 

ajándékba, melynek a borítóján ez állt: Az angyalok a földön járnak. Az első oldalon benne 

egy üzenettel, amely így szólt: ,, A te barátságod a legnagyobb ajándék, amit kaphattam 

volna karácsonykor.” A fiú szája kiszélesedett. Magához ölelte a könyvet, és csillogó 

szemmel felnézett az égre. 

Ő egy Adele lemezzel kedveskedett. Egyáltalán nem véletlenül, hiszen fiatal korában a híres 

énekesnő is pufi volt, de amikor énekel a hangjában egy angyal szólal meg. Hosszú öleléssel 

búcsúztak el egymástól.  

Janinak azon az estén nehezen jött álom a szemére, a barátjához, angyalához, hozzám 

fordult:  

- Köszönöm, amit adtál nekem! Jó lenne szemtől-szembe beszélgetni veled, hiszen 

annyira közel állsz hozzám, pontosabban mellettem, egy lépésre! Ugyanúgy, mint a 

játszótérről hazafelé menet. 

- Megéri ezekért a pillanatokért segíteni másokon! Angyalnak lenni jó! – gondoltam 

magamban.  

         Eltelt a szünet. Jani már nagyon várta az iskolát, szeretett odajárni. Várta a találkozást a 

barátaival, de legjobban Hannával.  

         Az angyal kedvenc időtöltése volt, hogy egy függőágy alakú felhőről nézte a barátját. Jó 

érzéssel töltötte el minden egyes mosolya. Talán egy könnycsepp is kicsordult a szeméből, de 

mi azt honnan is tudhatjuk, hiszen sohasem tudjuk meg, amit egy angyal tudott!   


