
Paján Csaba 

 
Esthajnal Csillaga 

 

Van itt ez a furcsa mindenség: Ti úgy hívjátok: a Világegyetem… Itt élek én: egy bolygó 

vagyok. Nem csinálok semmit igazából, csak keringek körbe s körbe... Le nem térnék a 

világért se a pályámról. Te is egy bolygó vagy! Itt keringsz körülettem. El nem mozdulnál 

mellőlem. Nem volt még a történelemben olyan erő, ami elszakítana a közelemből. Furcsa, 

ahogy néha eltávolodsz, és néha eltűnsz.. Én akkor azt hiszem, örökre itt hagytál… Ilyenkor 

megreped bennem valami és mintha tüzes vulkán lennék, dübörögve, füstölve, elpusztítva 

magam körül mindent ontom, magamból a fájdalmam… Aztán lenyugszom… muszáj, mert a 

Nap is elfordul tőlem örökre, és a Hold se nevet többet rám jó lakott kerek képével… Nézlek, 

ahogy itt éled öntörvényű életed… Néha csodállak érte, hogy kicsinységed ellenére milyen 

erős vagy.. néha gyűlöllek, azért, ahogy a galaxis törvényeit áthágva. teszel tönkre mindent s 

mindent magad körül… 

Régóta vívódok valamin… Vívjuk a harcainkat nap, mint nap, úgy, hogy szinte beleremeg 

néha az Ég is s attól félek, egyszer leszakad, aztán valami csoda folytán a metagalaxis 

fizikáját is meghazudtolva közelembe kerülsz és megbékélsz. Régóta megy ez így… 

Valami mindig összekötött minket, de most döntöttem: elengedlek… Búcsúzóul utoljára még 

mesélek Neked… 

 

Képzeld, van egy Föld nevű bolygó! Úristen mi megy ott! Élőlények élnek rajta, akik 

EMBEREK-nek nevezik magukat… és persze vannak ott állatok is… Vagy, hogy van ez? Az 

emberek az állatok? Teljesen bele zavarodtam… Nem tudom… no de mindegy!  

Sokan vannak, talán ezért pusztítják el oly sokszor magukat is… Nem értem Őket. Mi nagyon 

kevesen vagyunk… csak kilencen.. Itt nyüzsög nem messze például a Főnök, a Jupiter, az 

Univerzum Ura, hisz Ő a legnagyobb, aztán ott van a Szaturnusz a Gyűrűjével. Nem rég 

jegyezték el, azóta megfordult vele a Világ... az Uránusz, a Neptunusz, a Merkúr, a Plútó , a 

Mars és végül a számomra oly kedves, a Galaxis legfényesebb égitest az Esthajnal Csillaga a 

Vénusz… 

De maradjunk inkább csak a Földön… Ott mindig történik valami… Évezredek óta figyelem 

azt a különös bolygót.. Más, mint a többiek… Néha eljönnek erre felé vendégségbe a furcsa 

gépeiken az ott élők és keresnek valamit… Persze, semmit se találnak, mert igazából nincs itt 

semmi… de akkor miért jönnek ide? Hisz ott annyi csoda van! Égig érő hegycsúcsok, 



égszínkék óceánok, pompázatos virágok, friss levegő, hűsítő víz… Itt meg csak kopár 

sziklák… por és a sötétség!! 

Bár az éjszaka itt nagyon gyönyörű… Milliárd csillag ragyog körbe mindent, köztük a 

legfényesebb az Esthajnal Csillaga… Tudod Ő az Én Csillagom… Őt szeretem a legjobban… 

mindig ragyog, és ha rá nézek elveszem benne…Születése óta velem van s én próbáltam 

mindig vigyázni Rá….Végig vezettem a Tejúton, zötyögtünk a Göncölszekéren, együtt 

cipeltük a Dél Keresztjét egyik helyről a másikról- az Öreg Jupiter jó le is dorgált minket, 

mert másnap nem találta a helyén… Aztán egyszer elvesztettem a Csillagomat… Nem 

figyeltem rá és eltűnt mellőlem…vagy én szédültem meg s keveredtem el a 

világmindenségbe..? Talán ez az igazság… Igen, én vesztem el.. Emlékszem… Azt hittem 

soha se találok vissza… Nem találtam az utam, nem találtam a fényt, csak zuhantam valami 

hihetetlen sötét mélységbe.. 

Azt hittem végem lesz…Azt hittem eltűnök örökre… Már feladtam mindent, mikor milliónyi 

fényév távolságra egyszer csak egy halvány fényt láttam… A fény egyre erősebb lett majd 

egyszerre csak bevilágította az egész Naprendszert …Ezernyi csillag közül megismertem… Ő 

volt az… elvesztett Csillagom…. Nem szólt semmit, csak ragyogott és mutatta az utat, 

Haza… Fura utunk volt…arra az érdekes Föld nevű bolygóra mentünk , akit sosem tartottam 

igazán magunk közé valónak… De most már másképp gondolom… 

 

Ismerős volt minden, mintha éltem volna már itt… Emberek vettek körül, akik jók voltak 

velem, barátoknak hívják itt egymást, finom volt az étel és jóízű a bor, és az ölelésedtől egy 

pillanatra megszédültem… .Aztán megmerevedtem…A kisszobából egy szőke hajú, cserfes 

kislány jött ki és rám tekintett…. én csak néztem s néztem azt a gyémántként szikrázó 

gyönyörű szemét és suttogva formáztam a szavakat: Te is itt vagy Esthajnal Csillag… 

 


