
Komlósi Gizella: Suttogások a szélben 

A város fölé lomhán ereszkedik a forró, augusztusi éjszaka. Ma is, mint nyáron általában a 

hőmérő higanyszála szemtelenül pihent harminc fok körül. A vörös korongot, a Hold sápadt 

fénye elnyeli, de kárpótlásul a sötétségért, tengernyi apró égi lámpást gyújt vigaszul. 

Kigyulladnak a neon fényreklámok, megtöltik a pezsgő éjszakai életet csillogással. A 

folyópart lassan elnéptelenedik,- legalább is a kíváncsi szemek elöl. Itt-ott bizonyára 

meghúzódik egy-egy szerelmes pár a kanyargó betonlépcső homályában. Langyos szél 

cikázik a túlparti fák árnyi között titkokat fürkészve. Fel-felkapnak apró hangfoszlányokat, 

kacagásokat, s megszerzett kincsüket bohókásan elrejtik a habok redőibe.  

Jó ideje csendben üldögéltek a felforrósodott betonlépcsőn, fürkészve a homályba boruló 

vizet. Péter finoman megfogta Jázmin kezét, miközben kisimított egy rakoncátlan hajtincset 

az arcából. Mire gondolsz?  Eszembe jutott, amikor kislány voltam, milyen dühösen robajlott 

ez a békés folyó. Este volt akkor is, félelmetes hangok szaggatták az éjszakát. Hallottam. De 

nem tudom, most ebben a pillanatban, a nyugalomban hömpölygő víznek, van e hangja? 

Kérdően nézett a férfira. Van hangja felelte, majd szorosan átölelte a vállát. Nagyon finom, 

alig hallható dallama van. Nagyot sóhajtott.  Kellemes lehet, bólintott elgondolkodva Jázmin. 

Mit érzel, amikor hallod, milyen? Milyen is...andalító. Olyan, mint egy nagyon finom lassú 

tánc. Éppen csak megérint, mégis valami boldogság járja át a lelked. Megnyugtató. Felállt, 

magával húzta a nőt. Átölelte, s táncolni kezdtek, lassan, nagyon lassan. Szinte csak lebegtek 

az est szárnyi alatt, a hallható, s a hallatlan ütemére. Valami ilyesmi. Szomorú vagy, hogy 

nem hallod? Dehogy próbálta tréfásan elütni az igazságot, hiszen itt vagy nekem. Te vagy az 

én hallhatatlan neszeim lexikonja. Amit nem hallok a fülemmel, azt megkeresem az 

érintéseidben. Közben azon gondolkodott, valóban nem zavarja e Pétert a fogyatékossága. 

Megint elmerengtél. Gyere, óvatosan leereszkedtek a vízpartig. Tedd a tenyered a vízre. Így, 

csak alig. Csukd be a szemed, s érezd. Minden beszél, a habok, a lombok, a fűszálak. Amit 

nem látsz, vagy nem hallasz, érintsd meg. A bőrödön futkosó bizsergések a hangok, a színek. 

Minél erősebbek, annál hangosabbak, élénkebbek. Hallgatásukkal egybefolytak a 

természettel.  Tudom, mire gondolsz valójában. Nem, nem zavar, hogy nem hallasz jól. 

Hiszen itt vagyunk, látod, kéz a kézben. Táncoltunk a Hold fényében, megérintettük a vizet, s 

én boldog vagyok. Veled. Miközben hallgatta Péter szavait, felerősödött benne egy érzés. Jól 

döntött, amikor összekötötte vele az életét. Nem is ismerte ezt a mélységet a lelkében. Hiszen 

mindig, mindent tréfásan próbált megoldani, megmagyarázni. Viccet csinált mindenből. 

Valahol mégiscsak meg van írva, hogy két embernek találkozni kell, sorsszerűen. El kellett 

jönni ennek a forró nyári estének is. Arra gondolt majd egyszer, leírja, leírja, amit itt, és most 

érez. Örök bizonysága lesz a szeretetnek, a tiszteletnek, amit egymás, és a természet iránt 

éreznek. Majd-, ha eljön az ideje. Indulni kell nézett rá Péter. Igen, nagyon késő van. Vetettek 

egy búcsúpillantást az ezüstben játszó víztükörre, s valószínűleg ugyanarra gondoltak. Holnap 

elhagyják a várost. Várja őket egy másik hely, más arcokkal, terekkel. De ez a kép a lelkükbe 

égett ezen az éjszakán.  

Magukkal viszik a Napfény városának az illatát, melegét. A születés misztériumát, hiszen 

Jázmin itt született, ebben az örök fényben fürdő csodás városban. A neonok, és a csillagok 

táncoló kavalkádját. A túlpart fáinak rezdüléseit. A becsomagolt emlékeiket, a jövő vágyit. A 

visszatérés lehetőségét.  Melyek velük szállnak, mint suttogások a szélben, s valahol a néma 

éjszakában, ott lebeg a valóság a Tisza folyó felett. 
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