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            A múlt terheit lehetetlen eltörölni. Üres városok, 
utcák... Néha elkap ez az üresség, és úgy érzem, mintha 
mindig újra és újra megtörténne a szemem előtt. Mikor 
lesz ennek vége?!

Lehet,  hogy  sosem.  Elkezdett  esni,  ezért  a  téren  egy
bevásárló központ teteje alá áltam. Néztem, ahogyan az
esővíz  elárasztja  a talajat.  A város  üres,  mint  általában
minden  vasárnap.  Legalább  bele  tudok  merülni
önmagamba és megpróbálom feldolgozni a múltan terhei
bizonyos részét. A szeptember a nyár végét jelenti, de az
őszi szellőt is. A napok még mindig nagyon forróak és
soha  nem  tudom  kitalálni,  hogy  vigyek  magammal
esernyőt, amikor az  égbolton már vannak kisseb felhők.
Ez  továbbra  is  Isten  műve  és  lehetetlen  eltalálni  vagy
bárhogy  befolyásolni.  Az  eső  számomra  elbűvölő.  Az
egész  világra  esik,  és  lemossa  az  összes  látható
szennyeződést. De  nem  tudja  lemosni  azt  a  belső
mocskot,  amelyet  sokan  hordozunk.  Valaki  saját
magának  köszönheti,  valakinek  pedig  a sors  adta
kérdezés  nélkül.  Az  üzlet  falához  támaszkodtam  és
magam  elé  néztem.  Bár  csak  három  óra  délután  volt,
annyira elsötétült, mintha már az éjszaka kezdődne. Ez az
ég megtisztulása.  Az eső csak erősödött  és a víz  egyre
jobban  növekedett.  Hallani  lehetett  az  eső hangos
csattanását  és  én  belemélyültem  valahol  a  multamban.
Visszaemlékeztem  arra  a  gondtalan  nyári  napra  és  a
gondolataimmal  akartam  mintha  befolyásolni  az  időt,
hogy mindent visszahozhassak. Lehet, hogy ... paranoiás
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vagyok, és rossz irányba mentem? Lehet, hogy le kellene
lassítanom, és úgy venni a dolgokat, ahogy vannak?

De arra jövök rá, hogy nem vagyok rá képes. Az ember
élete különböző pilléreken áll. Ha rosszul épülnek fel, az
élet  bizonyos  részei  szétesnek.  Mint  egy  tégla  ház.
Mindennek meg van a maga alapja, de mennyire szilárd?
Az eső nem állt  le,  és  én továbbra  néztem előre.  Úgy
tűnt,  mintha  a  távolban  valakit  láttam  volna...de
valószinüleg csak tévedés volt. A belső fájdalom gyakran
olyan dolgokat mutat, amelyek valójában nem léteznek.
Az énem tükörképei. Ez az énünk rossz irányba vezethet
bennünket.  A  rossz  lépések  tükrözik  boldogtalan
lényünket,  amikor  nem  tudjuk  elfogadni  a valóságot
olyannak  amilyen.  Ahogyan  az  eső  lassan  elálott,
átsétáltam a városon a folyónk felé.  Az ég még mindig
felhős  volt  és  sötét.  Ez  nem  igazán  növeli  az  ember
hangulatát.  Az  úton  nem  találkoztam  senkivel,  csak
alkalmanként egy autó haladt át az út mentén. A várost és
a  lakótelepet  összekötő  hídja  szintén  üres  volt.  Egy
pillanatra  megálltam,  és  figyeltem,  ahogy  az  egyik
oldalon,  majd  a  másik  oldalon  kifolyik  a  víz.
Felsóhajtottam  és  belegondoltam,  mennyi  víz  folyt  el
azóta,  amióta  ez  történt.  Sok  éven  keresztül  azt
gondoltam,  hogy  minél  tovább  tart,  annál  kevésbé  fog
fájni.  Csak  néztem  a vizet  magam  alatt  és  utána  úgy
döntöttem,  hogy  lesétálok  a  panel falakon  a  víz  felé.
Lassú  lépésekkel  sétáltam,  hogy  meghaljam  az  összes
hangot,  amely  a  homályból  és  a  fákból  hallatszott  és
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amelyek  vezetik  a  hegyet  a  folyó  körül.  Nem lehetett
semmi  mást  hallani,  csak  a víz  csobogását.  A  partra
értem, ahol megálltam és céltalanul bámultam a vizet. Az
a napi jelenetek játszódtak le a fejemben. Noss, rettenetes
még rá gondolni is. Már pontosan 35 év telt el. A csendes
és  nyugodt  folyóvíz  azt  a  benyomást  kelti,  hogy  soha
semmi  sem  történt  itt.  Elmerültem  a  gondolataimban,
amikor  hirtelen  valaki  megragadta  a  bal  kezem.
Megijedtem. Amikor a bal oldalra  néztem, észrevettem,
hogy a kis Etelka ál mellettem. Egyre szorosabban fogta
a kezem. Nagyon könnyen volt öltözve, rövidnadrágba és
egy  vörös  rövid  ujjú  pólóba,  még  akkor  is,  ha  már
szeptember volt. A szemében nagy volt a szomorúság, és
látni lehetett rajta, hogy semmit sem ért. Nem is érthette,
szegény kicsi. Mi tis érthetne egy hét éves kisgyerek, aki
magára  maradt  a szülei  nélkül.  Mélyen  a szemembe
nézett és erősen szorította a bal tenyerem. Kérdéseket tett
fel úgy, ahogyan mindig, mikor találkoztam vele:

       „Itt leszel velem?“

       „Igen, egy ideig biztosan itt maradok veled.“

       „Miért vagyok itt ilyen sokáig és miért nem mehetek
anya után?“

      „Hát, mert még kicsi vagy és úgy gondolom, kíséret
nélkül nem mehetsz innen el.“
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        „Senki nincs itt és nincs kivel játszanom. Mindig
magam vagyok itt. Hol van Roman és Beny?“

        „Hát,  ők  már nagyok és már van saját gyerekük.
Nem  élnek  már  a városban,  sőt már  elmentek
Szlovákiából is. Lehet, hogy már fel sem ismernéd őket,
ha valahol találkoznál velük.“

         „Kérlek, maradj velem örökre, félek itt! Miért mégy
el mindig?“

         Lehajtottam a fejem és nehezen tudtam felszívni
ezeket a nehéz szavakat Etelkától. Nagyon szörnyű lehet
egyedül  vándorolni  a  folyó  partján.  Letérdeltem  és
megpróbáltam megmagyarázni  neki  a dolgokat  annyira,
amennyire csak tudtam. 

           „Etel, nem tudok itt maradni veled, nekem muszáj
munkába járni és haza. Nemélhetek máshogy. Jól tudod,
hogy bármikor, amikor van egy kis időm, akkor eljövök
megnézni téged, ahogyan most is.“ Etelka körbe ölelt a
nyakam  körül úgy,  mint  egy  kullancs  és  nem  akart
elengedni. Egy ideig magyaráztam neki, hogy egy napon
eljön  érte  egy  felnőtt  és  elviszi  haza  az  anyukájához.
Teljesen csendben maradt...és aztán a fülembe suttogta,
hogy  én  vigyem  e  laz  anyukájához.  Fél  itt  nagyon
egyedül  és  nagyon  szomorú.  Ujra  nehet  gondolataim
lettek. Az a nap is utópiává vált, amelytől az ember meg
is  őrülhet.  Talán még nehezebb volt számomra, amikor
Etelkával töltöttem az időt, mert az összes emlék annyira
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éles volt, és nem akartak elmúlni, vagy legalább jobbra
változni.

                „Jaj, Etel, ígérem, hogy nem hagylak itt mindig
egyedül. Egy nap majd elviszlek anyukádhoz.“

         „Komolyan?!  Vigyél  el  hozzá  most!  Kérlek!
Kérlek! Kérlek! Ne menj ma el! Maradj itt és elmegyünk
együtt anyukámhoz!“

              A szívem majd meg szakadt ezektől a kérésektől
és  még  inkább,  amikor  észrevettem,  mennyire  akar
Etelka  az  anyjával  lenni.  Megpróbáltam  kicsit
megnyugtatni  és  átöleltem.  Folyamatosan  mondogatta,
hogy  ne  menjek  el,  mert  nagyon  fél  magában.  Az
Etelkával  való  találkozások  voltak  a  legrosszabbak
számomra.  Nagyon hosszú  ideig  nem tudtam felépülni
tőlük. 

        "Etel,  még  van  néhány  tennivalóm  és  utána

eljöhetek  érted,  és  meglátogatjuk  anyukádat.  Várj  még

néhány napot, még néhány dolgot elintézek az életemben,

és eljövök. "
              Megint láttam a csalódást a szemében. Elkezdett
panaszkodni, hogy ez egy hétéves gyermek számára nem
megfelelő.  "Tudom,  hogy itt  hagysz,  és  nem megyünk
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sehova, ezt mindig megígéred, de utána itt hagysz. Miért
hagysz itt engem egyedül? Félek itt magam! "

      "Istenem, Etel, ezt már nem bírom, nem lehet így

élni!  Ma  tényleg  még  el  kell  mennem,  mert  be  kell

fejeznem néhány dolgot. És aztán ujra visszajövök! "

           Felálltam, megsimogattam a fényes haját és lassan

felmentem a hegyre, a panel úton. Etelka csak állt és sírt.

Körülnéztem.  Még  mindig  a  parton  volt  és  figyelte,

ahogy felmegyek az úton. 
A panel út tetején is hallatszott, ahogyan sírt. A búcsú és
a  távozásom  az  Etelkával  való  találkozásunk
legmeghatóbb  része.  Rémült  pillantása  és  a  zűrzavar,
amely  mindenhonnan hallható egészen a főút felé, ahol a
panel véget ér. Lassan ballagtam, folytó egy érzés volt és
nehezen  tudtam  levegőt  venni.  Amikor  már  a
lakótelepemen  voltam,  megpróbáltam  helyre  jönni,  de
valahogy  nem  ment.  Ezúttal  undort  és  megbánást
éreztem. Még mindig a kis Etelka volt a szemem előtt és
a kislány rémült pillantása, aki semmit nem ért, mintha
ismeretlen dolgok és emberek fenyegetnék.
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           Új hét kezdődött. A napok teltek, napról napra én
pedig  hivatalos  dolgokat  intéztem  a  könyvem
kapcsolatával.  Pénteken  már  fáradt  voltam,  de  még
mindig  nem  voltam  nyugodt  és  rosszabbul  éreztem
magam,  mint  egy  héttel  ezelőtt.  Láttam  magam  előtt
Etelkát,  és  hallottam,  ahogy  sír  és  sír,  egészen  a
lakásomig.  Milyen  ember  vagyok?  Hogyan  hagyhatok
egy ilyen kicsi gyermeket egyedül a folyónk partján? Mi
van, ha ott valaki bántja, rossz ember vagy kutya ...?  Én
pedig  othon  ülök  a  melegben.  Lehetséges-e  még  ilyen
teherrel élni? Néha azon gondolkozom, vajon jó-e Etelka
után járni. Egyrészt örülök, hogy láttam őt, másrészt ez
elpusztítja  az  egész  személyiségemet.  Nos,  nem
hagyhatok ott egy ilyen védtelen gyermeket a víz mellett,
mi van, ha valaki bántja? Nem engedhetem meg!

Szeptember végéig  elrendeztem  a
kereskedelemmel  kapcsolatos  összes  hivatalos  ügyemet
és  le  is  zártam.  Nem hagyhattam  semmit  nyitva  vagy
befejezetlenként.  Ezek a szörnyü hivatali  huzavonák és
idegeskedések  a bürokráciával senkit  sem  kímélnek
ebben a rendetlenségben. De mindig mindent végig kell
vinni  és  nem  szabad  feladni.  Ha  valaki  látja,  hogy  a
vállalkozása  veszteségesnek  bizonyul,  akkor  nem  kell
tovább hitegetni magát, hogy - elvégre egy nap működni
fog.  Ilyen  körülmények  között  jobb  a  kereskedelmet
teljesen  felfüggeszteni  vagy  lezárni.  És  ez  az  én
helyzetem is. Ez után már csak kitalálni, hogyan tovább.
Elkezdődött az október. Szombat volt. Nem volt semmi

9



dolgom, ezért úgy döntöttem, hogy a temetőbe megyek
és gyertyát gyújtok. Már a sok gond és probléma miatt
hosszabb ideje nem jutottam el oda. A temetőbe igencsak
sok  ember  volt,  akik  önmagukba  zárkózva  az  elhunyt
szeretteikre gondoltak. Itt ismerősökkel is találkoztam és
néhány  szót  váltottunk  az  élet  nehézségeirol.
Mindenkinek  gondja  van  a  munkahelyével,  mivel  a
világot globális válság sújtotta. 

De ez semmi ahhoz a fájdalomhoz képest, melyet
magamban  hordozok  attól  a  naptól  kezdve,  amikor  ez
történt.  Pontosan  35  éven  keresztül  az  életem  a
sötétségben éltem le. Ha vissza gondolok, milyen hosszú
idő volt ez, nekem mégis úgy tünik, mintha egy nap lett
volna.  Mintha  csak  ma  történt  volna.  És  ugyan  ilyen
minden eggyes napom. El vagyok akadva az időben és
nem tudok szabadulni  tőle.  Nemtudom hogyan küzdök
meg vele. De próbálok úgy élni, hogy a személyiségem
hasznos legyen a környezetemnek és a társadalomnak is.
Bennem mégis üresség van.

      Október  igencsak  meleg  volt,  úgy,  ahogy  a
szeptember  is.  Este  othon  a  semmibe  néztem.
Bekapcsoltam  a  televíziót,  de  egyáltalán  semmi  nem
fogott meg. Ezért kikapcsoltam és lefeküdtem a kanapé
sarkába.  Összehasonlítottam  a  gondolataimat,
megkérdőjeleztem a lelkiismeretemet, azt akartam, hogy
mindez egyszer és mindenkorra véget érjen. Becsuktam a
szemem,  és  nem  is  tudom,  hogyan  elaludtam  el.
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Álmomban  hirtelen  hallottam,  hogy  egy  gyermek
sikoltozik segítségért. "Segítség! Anya! Segítség! "

       Annyira felriadtam az álmomból, hogy majdnem
leestem a kanapéról.  Leültem a földre és elhelyeztem a
fejem. Sikoly és segítséghívás hallatszott a fejemben. Ez
biztosan  Etelka  volt.  Szegény  kicsike.  Ujra  meg  van
ijedve és mindentől fél a folyónknál. Én már ezt többet
nem bírom! Nem tudom elviselni a fájdalmamat! Néztem
a  falon  lévő  órát,  csak  fél  öt  reggel  volt.  Ültem  egy
darabig,  és  próbáltam  átvészelni  az  elviselhetetlen
állapotomat. Még rendesen magamhoz sem tértem és ujra
hajtottak  a  rosz  gondolatok  és  érzések.  Tudtam,  hogy
valami  nagyon  furcsa  zajlik.  Nemsokára  elkezdtem
öltözködni,  mert  úgy döntöttem elmegyek  Etelka  után.
Nemtudtam őt csak úgy ott hagyni a sors rosz kezébe, ha
ilyen gonosz a világ. Megmosakodtam és az előszobában
elkezdtem  felvenni  a  cipőmet.  Minden  percben  a
vészhang egyre hangosabbá vált, amely kitöltotte a helyet
körülöttem. Nehezen kezdtem levegöt venni, de muszáj
voltam ezt átvészelni. Kimentem a lakásból és elindultam
a folyónkhoz. Út közben olyan nehézség jött rám, hogy
úgy  éreztem  mintha  a  lábaim  szét  akarnának  esni.  A
szemem előtt  ott volt Etelka,  ahogyan fél  és mindig az
anyukáját hívja. Miféle ember vagyok, hogy nem tudom
megmenteni,  sem semmiképpen segíteni  rajta? Oly sok
éve kóborol  ez  a  kisgyermek  a  folyónk partján.  És  én
állandóan  félek,  hogy  valaki  nebántsa.  Most  viszont
százszor erősebb volt a félelmem mint bármikor máskor.
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Még sötét volt, amikor a hídhoz értem. Szétnéztem egyik,
másik oldalon, de senkit nem láttam. Csak ekkor tudtam
meg, hogy Etelka milyen tehetetlenséget élt meg minden
nap. Csend volt és csak a víz csobogását lehetett hallani.
A gyomrom összeszorult.  Nagy félelmet  éreztem a kis
barátnőm  iránt.  Éreztem,  hogy  valami  nincs  rendben.
Lementem  teljesen  a  parthoz.  A  sötétben  nem lehetett
szinte  semmit  sem látni.  Még az ág sem rezzent  meg.
Leültem  és  vártam  milyen  oldalról  fog  Etelka
megjelenni.  De  nemjött.  Elhatároztam  magam,  hogy  a
part szélén elmegyek egészen az erdős részére a folyónak
és  megkeresem  Etelkát.  Hiába  kerestem  mindenhol  az
erdőben is, nem találtam senkit. Nagyon féltem és saját
magamtól  kérdeztem:  „Hol  van  az  a  kislány  a
rövidnadrágban  és  piros  pólóban?  Mi  van,  ha  valaki
bántotta, mert én nemtudtam megvédeni?“

        Mikor vissza tértem a távolból hallottam kiáltásokat.
„Segítség!  Anya!“  Ez  Etelka  hangja  volt.  Szomorúan
kiabált  az  anyukája  után.  Gyorsan  megfordultam  és
vissza  szaladtam az  erdős  részre.  Kiáltottam:  „Etéééél!
Hol vagy!“ Egy kis pillanat múlva a part másik végéről
hallottam  kiáltást.  „Anya“  De  Etelkát  nemláttam.  A
kiáltás a part másik oldaláról jött, de senkit nem lehetett
látni.  Bennem  talán  az  életem  legnagyobb  drámájja
játszódott le ekkor. Folytott a szomorúság és a furdalás,
hogy  már  másodszor  nem  tudok  Etelkának  segíteni.
Bizonyos  részekben  kiáltottam Etelkának,  de  már  nem
hallottam semmi visszajelzést. Ezeken a részeken a folyó
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vize  nagyon  mély  és  nem  tudnák  rajta  átmenni,  csak
átúszni.  Amikor  tehetetlenül  ott  áltam  a  parton  a
semmiből  meghallottam  egy  kiáltást.  De  senkit  nem
láttam.  Már  kezdtem  pánikba  esni.  A  szívem  egyre
jobban vert. A parton szaladoztam mindenfelé, az egész
környéket  átnéztem,  de  nem  láttam  senkit.  És  ujra
hallottam a kiáltást!

         „Etelkám, hol vagy?!“

        A gyerek kiáltást ujra a nehéz levegő elvágta. „Itt
vagyok, fuldoklok!“

           Minden oldalra nezelődtem, a folyót figyeltem, de
még  mindig  senkit  nem  láttam.  Elfogott  ujra  a
lelkiismeretfurdalás. Milyen szörnyü egy ember vagyok,
ujra nem tudok segíteni a szegény Etelkának?! Hirtelen a
messzi tályban megláttam valamilyen mozgást.  Először
nem  láttam,  de  aztán  ujra  hallottam  a  kiáltást.
„Fuldoklok!“  Már  nem  vártam  egy  másodpercet  sem.
Beugrottam a  vízbe.  Muszáj  voltam megmenteni  a  kis
Etelkát, hiszen nem volt ott senki más aki megmenthette
volna őt. Először a víz csak térdig ért és nagyon hideg
volt.  A  sodrással  szemben  próbáltam  menni  a  erdős
részébe. Kiabáltam, de vissza már nem kaptam választ.

           „Etééééél! Hol vagy!Nemlátlak!“

          Folytott a félelem és a lerlkiismeret eggyaránt és
kiáltottam továbra is a nevét. Már igencsak távol voltam
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a városnak a part  részétől.  Nem éreztem a víz hidegét.
Mindig csak az árral szemben mentem. Még mindig sötét
volt. Néha elúszott körülöttem egy ág, vagy valamilyen
piszok,  amelyet  a  neveletlen  emberek  bedobáltak  a
folyóba a város másik részén. A víz már elég magasan
volt  a  csípőm  felett.  Már  nem  hallottam  Etelkának  a
rémült  hangját,  csak  a  víz  suhogását.  De  mindezek
ellenére mentem előre és harcoltam az árral. Az agyam
csak  egy  dologra  tudtam  öszpontosítani:  „Meg  kell
mentenem Etelkát!“. Itt-ott már a víz a számba is került,
de  nem  adtam  fel  és  harcoltam  az  árral.  Utoljára
hallottam  Etelka  felkiáltását...még  pár  nehéz  lépést  a
vízben megtettem az árral szemben…

         Mindenhol csend volt és én csak feküdtem a parton.
Nemtudom hogy hogyan kerültem ide. Nem fáztam, úgy
átlagosan éreztem magam. Köd volt még, és csak néztem
a  sötét  vizet.  Hirtelen  úgy  éreztem,  valaki  itt  van
nemmessze. A hátam mögé néztem. Ott ált Etelka. Úgy
álott ott mint mindig, rövidnadrágban és piros pólóban.
Megölelt  és  erősen magához húzott.  Egy kis  pillanatig
nem szóltunk semmit. Etelkának az arca már nyugodtabb
volt. 

         „Tehát eljöttél hozzám és fogsz rám vigyázni?“

         „Igen Etelka, már mindig veled leszek, nemhagyom
senkinek, hogy bántson.“
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          A kis szemei ragyogtak a boldogságtól és mindig
valamit kérdezett tőlem:

           „Eljösz velem az anyukámhoz?“

           „Természetesen, elmegyünk oda mind a ketten.“

    „Mindig  fogsz  velem  játszani?  Mindig  olyan
magányos voltam.“

         „Igen, fogok veled játszani bújócskát és mindenféle
más  játékot,  amilyet  csak  akarsz.  Már  sosem  foglak
elhagyni, Etelka!“

          Körülnéztem magam köré és minden ugyan úgy
volt,  mint  azelőtt.  Csakhogy megált  az idő.  Senki  sem
sietett  sehova, csak abban az időben léteztünk akkor…
ameddig  úgy nem döntött,  hogy elmegy.  Megértettem.
Ide jutottam azért, hogy segítsek Etelkának megtalálni az
anyukájját. Ez volt az én feladatom. Mind a ketten áltunk
és néztük a vizet. Etelka fogta a bal kezem és a szeme
csak  úgy  csillogott  a  boldogságtól.  Ekkor  jutott  az
eszembe, hogy ezt már régen meg kellett volna tennem.
Úgyis  az  életem  már  hosszú  ideje  üres  volt,  tele
fájdalommal.  És hirtelen minden leesett  rólam. Nagyon
boldog  vagyok,  hogy  Etelka  mellettem van.  Mindig  is
meg fogom védeni ebben a dimenzióban. De lehet, hogy
úgy  döntünk,  nem maradunk  itt  örökre,  de  elindulunk
együtt oda, ahol az anyukája vár rá. Amikor belenéztem a
távolba az árral szemben, egy fehér fényt láttam. Először
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csak  kicsit  lehetett  látni  –  a  fák  között.  Folyamatosan
növekedett,  de  még  mindig  nagyon  messze  volt.  Rá
néztem  Etelkára  és  ő  is  a  fényt  nézte.  Rákérdeztem:
„Tudod mi van ott?“

          Etelka rám nézett a világító szemeivel és válaszolt:
„Igen,  ott  van  az  anyukám!  Nem mehettem oda eddig
magam, mert  még nagyon kicsi  vagyok.  Oda a  fénybe
nem  engednek  be  olyan  kis  gyerekeket,  amilyen  én
vagyok.“

        Meglepődve néztem és elgondolkodtam. Nemsokára
megkérdeztem:  „Te  évekig  vártál  rám,  amíg  együtt
elmehetünk anyukád után?“

       „Igen a bácsi a fényben, aki úgy ragyogott mint a
nap  azt  mondta,  hogy  egy  nap  eljön  értem  az,  aki
elveszített. Aztán vele együtt elengednek anyukámhoz. A
gyerekek magukban nem mehetnek oda.“ Letérdeltem és
ujra  átöleltem.  Csendesen  azt  mondtam:  „Etelkám,  én
soha nem veszítettelek el, mindig tudtam, hogy itt vagy,
de  csak  most  jött  el  az  ideje,  hogy  megmentselek.
Nagyon  boldog  vagyok,  hogy  kaptam  rá  esélyt!  Már
sosem engedlek el!“

        Etelka boldogan mosolygot, még mindig fogta a
kezem  a  kicsi  kezével  és  ezt  mondta:  „Anyukámhoz
akarok menni. Kérlek, gyere velem.“ Feláltam és továbra
is  fogtam  Etelkának  a  kicsi  kezét.  Még  egy  kis  ideig
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néztük együtt a vizet és lassan elindultunk a fehér fény
irányába az erdőnél a folyónknál. 

                 Október 2020 – a helyi hírekben a központi 
irodában

        A főszerkesztő reggel összehívta az összes újságírót.
A helyszínen pontosan 16 alkalmazott vett részt. Minden
újságíró helyet foglalt. A főnök elkezdte:

      "Ma reggel körülbelül hat órakor vízbe fulladt embert
találtunk  a   folyóban.  Ez  egy  Henry  nevezetű  helyi
könyvkereskedő volt.  Erről  még nem sokat  tudunk,  de
valószínűleg szorosan kapcsolódik az esethez, amely itt
történt a múltban, pontosan 1985-ben. Ez az eset július és
augusztus között történt, amikor sok ember összegyűlt a
folyó  mellett,  hogy  ott  pihenjen  és  fürdjön.  Állítólag
négy gyermek szülei  felügyelete  nélkül tartózkodott  ott
és  egy  hétéves  Etelka  nevű  lány  szerencsétlenül
megfulladt.  A  másik  három  fiúnak,  akik  ott  voltak,
semmi köze nem volt ehhez a szerencsétlenséghez, csak
megtörtént.  Semmilyen  módon  nem  tudtak  segíteni  a
lánynak, abban az időben a víz a folyóban még mindig
nagyon magas volt.  Szerencsétlen  baleset  volt.  A lányt
kihúzták a vízből a folyó erdei részén, fél kilométerre a
városon kívül. Már nem lehetett neki segíteni.  Az anyját
letartóztatták a gyermekgondozás elhanyagolása miatt, és
egy  éven  belül  börtönbánatban  halt  meg.  Soha  nem
találtak  meg Etelka  apját,  Etelka  anyja terhessége  alatt
megtagadta az apaság elismerését. A korábbi rendszer az
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ügyet  megoldottként  állapította  meg.  Fizetnem  kellett,
hogy  legalább  valamilyen  információt  megkapjak  az
ügyről.  És  más  forrásokból  megtudtam,  hogy  a  mai
folyóba fulladó ember a három fiú közül az egyik volt,
aki tanúja volt az eseménynek. Állítólag egész életében a
folyóhoz járt, még mindig kereste a kis Etelkát. Úgy tűnt,
hogy összezavarja a szemében történt esemény, és soha
nem gyógyul fel. Forrásom szerint van egy jegyzokonyv,
ahol ez a Henry nevű ember évek óta beszélgetéseket és
tapasztalatokat  rögzített  az  elhunyt  Etelkával.  Akár
összezavarodott, akár mindez igaz - a csupasz valóságot
meg  kell  tudnunk,  miközben  megtaláljuk  a
jegyzokonyvet.  Ez  a  fő  újságírói  célunk.  Köszönjük
figyelmuket, kérem, használjonak fel minden kapcsolatot
a  segítsenhez, hogy megtaláljuk a jegyzőkonyvet!“

          A megtalált jegyzetfüzet utolsó mondata. 

      "Még akkor is, ha mindenki elfelejtette a folyóinkat,

én  mindig  veled  maradok.  És  tudom,  hogy  egy  nap

örökre veled leszek, és örülök, hogy veled leszek!”
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Elfelejtett folyó

Henry le ment a vízhez. Nagyon fázott. Álott a partszélén
és nézelődött minden irányba, de Etelkát sehol sem látta.
Hosszú évek után ez az első eset, hogy nem jött el hozzá.
Még sötét volt és folytó érzés kezdett elkapni és félelem,
hogy  már  sosem  látom  meg.  Valami  történhetett?!
Elfogta a félelem és a furdalás, hogy nem tudott segíteni
egy elhagyott gyermeknek. A lélek sötétsége néha sokkal
rosszabb  mint  a  körülöttünk  lévő  sötétség.  A  kislány
elhagyatotsága  és  rémült  tekintetet  ilyesztik  Henryt
évekóta. De nem tudta, hogyan tudna Etelkának segíteni.
De  eljött  a  nap,  amikor  Henryt  elvitte  a  kora  reggeli
érzése  a  parthoz.  A  partnál  nagyon  gykran  találkozott
Etelkával  a  tragédia  napjától.  De  most  valaminek
történnie kellett, mert a kis Etelka most nem jött és nem
fogta meg Henry kezét úgy, ahogyan azt mindig tette. Ez
a  szomorú  történet  a  tükörképe  annak  az  örökös
fájdalomnak  amit  a  magányos  Etelka  és  a  boldogtalan
Henry  élt  meg.  A  történet  egy  névtelen  folyónál
játszódik, ahol Etelka, aki egy hétéves kislány évek óta
magában  él  a  partnál.  Valakinek  meg  kell  mentenie  a
magánytól és szomorúságtól!
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