Vega, Deneb, Altair és a többiek
A szédítő hőségben csak arra
vártunk, hogy jöjjön egy kis
fuvallat, vagy egy kiadós
nyári zápor. Erőnkhagyva
támolyogtunk az udvaron,
mikor Bogáncs kutyánknak
vizet adtunk. Próbáltunk hűs
helyet találni, de kibírhatatlan
volt a meleg.
Nagysokára
szürkülni
kezdett, sorra éledeztek az
apró állatok, majd a kert
végében a nagyobbak is megjelentek. Kerestek egy kis vacsorának valót. Mi is így tettünk, majd
étkezés után Nagyapóval elindultunk vadászatra. Csillagvadászatra, földön-égen!
Még csak melegebb ruhát sem kellett magunkkal vinni, csak egy pokrócot, amire majd kényelmesen
elhelyezkedhetünk.
Nagyon szerettük ezeket a csillagvadászatokat, évek óta remek szórakozás volt nekünk
gyerekeknek a nyári szünetben. A lehető legmesszebb mentünk a lakott területtől, és jó magasra
felmásztunk egy-egy dombtetőre, ahol már fák, bokrok sem zavarták a bámészkodást. Lámpát
sosem vittünk, de lassan, figyelmesen haladtunk, hogy ne csak az égi csillagokat tudjuk levadászni,
hanem a lábunk előtt vibráló, pulzáló apró kis rovarokat. Teljes sötétedés után bizony néha még
augusztusban is találkoztunk szentjánosbogárral. Pár pillanatig megcsodáltuk, majd távoztunk,
hogy minél könnyebben észrevegye egy hím az őt épp csalogató nőstényt.
Megtalálva a legalkalmasabb helyet leterítettük takarónkat, s lábunkkal észak felé lefeküdtünk
szép sorban Nagyapó mellé. A nagyobbak rögtön mondták már a jól felismerhető csillagképeket,
a kicsiknek mutogatták mit, hol keressenek? Apó pedig csak mosolygott a bajsza alatt, néha
kijavította a tévedést. A Tejút maga a csoda, melynek te is része vagy, mégsem jutsz oda soha!
Ugye milyen gyönyörű neveket adtak elődeink ezeknek a bámulatos égitesteknek, vagy maguknak
a csillagképeknek: Vega-Lant, Deneb-Hattyú, Altair-Sas. Persze soroltuk is amit tudtunk, amit
pedig nem azt megkérdeztük. Megkérdeztük volna, de ekkorra apró halk szuszogást hallottunk
mellettünk. Nagyapó elszunnyadt az enyhet adó hűvös nyáréjben, közelebb bújtunk hozzá,
suttogóra vettük hangunkat. Béke volt bennünk, és körülöttünk hatalmas nyugalom. Sosem
féltünk ilyenkor semmitől, tovább vadásztuk a csillagokat, bezárva őket emlékeinkbe.
Felhő sincs az égen, akár nyáron, akár télen nézz fel sötétedés után. Sosem vagy egyedül, egy
másik csillagvadász is épp most ejti el zsákmányát.

