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Kutyafülűek - könyvajánló

Vajon képes-e egy kedves öreg nagyapa felmászni a terebélyes ágas-bogas vén tölgyfára?
Talán.
Egész életében erre vágyott, hogy onnan néz le majd gyarapodó családjára, gyerekeire, unokáira.
Kölyök korában számtalanszor megtette félelem nélkül. Most azonban elindult felfele, de hamar
elveszítette bátorságát, mert arra gondolt, hogy látni szeretné még sok-sok unokájának
felnövekedését, akik azonban már saját útjukat járják és ritkán jönnek nagyapához, aki Vargha
Domokos íróként, nemcsak saját felnőtt hét gyerekeire gondolt, hanem az olvasókra, hogy szellemi
táplálékot kapjanak a könyv által, érzelmi töltéshez jussanak. Vargha Domokos, a nagyapa, személyre
szóló életigazságokat tár fel előttük. A tölgyfa tetején című kötetében, az Íróiskola címűben
tanácsokat adva, játékokkal, humorral fűszerezve.
Kutyafülűek kötet, a Kölyök kóstolgató kötet a jelennek és jövőnek szól.
Ahogy az évek száma gyarapodik, úgy lesz bölcsebb és bizakodó az író ember, hogy lesznek
olvasó gyerekek és felnőttek.
Karácsony közeleg, Magdolna, a 9 éves unoka térdeplő angyalt rajzol, előtte egy bárányka melynek
feje fölött fénysugár látható és kicsi szárny a hátán! Felolvassa, hogy a Vargha családban ki, mit kíván
a fa alá. Távolodik az angyal, az ablakon át látható a bárány, ahogy dobozokat cipel, szalaggal átkötött
kisebb-nagyobb dobozokat, pontosan hetet, - de nicsak! Van ott még a felnőtteknek is két ajándék,
hihetetlen, de Rozé van ráírva az üvegre, s a dobozban édesség anyának.
Lám, a tűnődő, tollforgató nagyapa megtapasztalhatja, hogy a halhatatlanság az unokákban,
dédunokákban van elrejtve, mert nem csak neki van 7 felnőtt gyermeke, hanem Kisdombinak is, meg
a többinek, is legalább ugyanannyi.
Nyugodt szívvel tekinthet a terebélyes vén tölgyfára, mely az életét szimbolizálja, tudja, hogy sok
még a kicsi és neveletlen gyermek a családban, de a könyvek megmaradnak útmutatásul, emlékül
nekik, a Kutyafülűeknek.
Ajánlom jó szívvel Vargha Domokos köteteit. Személyesen és jól ismertem őt, mint szülőföldem,
Kunszentmiklós szülöttét. Köteteit az Anima és Libri könyvesboltokban lehet megtalálni.

