
Balogh Melinda: Pipacs a jeges télben 

I.  

Petindának hívták a hallássérült lányt.  A nevét az óvodában kapta, amikor nem tudta 

kimondani nevét és így mutatkozott be. 

II. 

 

Nagyon készülődött a télváró programra, ám most is küzdött a lázzal, betegszabadságon volt. 

Minden erejét összeszedve harcolt a kórral, mindenáron meg akart gyógyulni. 

 Orvosa szúrós szemmel, kételkedve nézett végig rajta- amikor a táppénzpapírját kérte –és 

meg kérdezte: Biztos jobban vagy már? Igennel felelt.  

-Mikortól szeretnél menni dolgozni? - kérdezte. Hétfőtől -felelte.  

Akkor már az sem zavarta, hogy a doktornő sóhajtva mégegyszer végig nézett rajta. 

A rózsaszín papírt érezte a kezében és forróság öntötte el. Hurrá, mehet a hétvégi programra!  

Rögtön videóhívást indított a mobilján és hallássérült barátaival azonnal közölte jelelve a jó 

hírt , hogy irány Budapest! Hurrá! 

A régvárt Télváró futáson találkozott Vele. Mattiának hívták. Meglepődött, hogy a rég látott 

ifjúból férfi lett.  Nem nagyon beszélgettek egymással a program ideje alatt a búcsúzásig. 

Akkor Petinda megjegyezte, hogy örül, hogy ejött a futásra. Mattia szemét tágra nyitva nézett 

vissza a Rá. 

III.  

 

Petinda önszántából repült külföldön élő rokonához, hogy kikapcsolódjon és kizárja magát a 

világból pár napra. Egyik este a pihenve szobában meglepődött amikor Mattiától üzenete 

érkezett. Nem számított rá. Barátként válaszolt.  

 

Hazarepülése napján a terminálban várakozva a tv idegen nyelvű tudósításra lett figyelmes, 

amelyben Gabor Zsazsa halálhíréről szólt. Ködben lelandolt szülővárosa repülőterén éppen 

akkor, amikor Berlinben terrorcselekmény volt….furcsa idők járnak –gondolta. 

Petinda nem tudta, hogy rövid időn belül sorsfordító események következnek az Ő életében is 

amely boldogságot és szomorúságot hoz számára. 

 

IV. 

 

Vágyott a változásra, vágyott a szerelemre… érezte történnie kell valaminek. 

Hallott az Olaszországban élő nők Szilveszter éjjeli különös szokásáról, a piros ruhadarabról, 

bevállalta. 

 

V. 

 

Zimankó, farkasordító hideg nap volt. Az udvarló -15 fokkal dacolva a megbeszélt 

időpontban megjelent a városban, ahol a lány élt, hogy találkozhasson Vele. 



 A jeges szélben ketten voltak a jégpályán, ahol Mattia megtanította Petindáját hogyan tud 

megállni és hátra menni a jégen. Petinda jól érezte magát, barátként viselkedett vele. . Forró 

teát itták, hogy kezeiket is felmelegítsék. 

 Játék közben szembefordultak egymással, hirtelen egy mosolygó kék szempár tekintett 

Petindára és ekkor felmelegedett a lány szíve. 

 

A fiú kitartó volt és néhány nap múlva már dúlt a szerelem. Kacagás, viccelődés, sok 

beszélgetés, közös emlékezés. Közös jövőről álmodtak, ábrándoztak… fantáziálták. 

Felvállalták ország világ előtt kapcsolatukat. A múltról sokat beszélgettek és a nagy távolság 

ellenére hetente találkoztak. 

A szerelem közös nyelven értették egymást, nem hiányzott semmi más. Jelnyelven 

kommunikáltak. Azon a  titkos nyelven, amit a hallók között csak Ők értettek . Csodálkozva, 

mosolyogva nézték őket a emberek, bármerre jártak,  mint valami marslakókat, de ők észre 

sem vették. 

Egyre mélyebben megismerték egymást.  

 

S jött az illatos langyos tavasz, a virágzó kikelet és a szerelem fokozatosan csökkenni kezdett. 

S mire kibújtak virágok kihűlt. Nincs jövő. 

 

Utószó 

 

Petinda futott a gyönyörű tájon, kedvenc vörös pipacsai között.  Lelkileg, fizikailag és 

szellemileg kiegyensúlyozottabb lett amióta fut.  

Egy kilométer után felment a hídra. Megállva rátámaszkodott híd a korlátjára és lenézett az 

élővízcsatornára, amely lassan folyt, szépen hullámzott. Gyönyörűnek látta és 

megfogalmazódott benne a Gondolat: a folyó olyan lassan folyik, mint ahogyan az élet halad. 

Akkor hát Ilyen az élet.  Magában itt búcsúzott el Mattiától, akinek emléke élete folyójának 

része lett. 

Lejött a hídról és futott tovább.  

A szeret megmarad. Az emlék megmarad. A barátság megmarad. Érezte ahogy a futócipő 

visszahangozza szavai  ritmusát. 


