
Zsubrits Zsolt

Találkozások

Hosszasan fürkészte a keresztet  a fiú.  Valahogy
nem akaródzott  neki  elvenni  a komor,  felkavaró
érzéseket  ébresztő,  jókora  fahusángokról  a
tekintetét.  Elmélázásából  egy  csavargó  külsejű
férfi  felbukkanása  zökkentette  ki.  Mint  egy
elvadult  zen  szerzetes,  aki  épp  tanítványát
igyekszik  rávenni  önmaga  mélyebb  megélésére,
jól oldalba bökte botjával. A kamasz felszisszent.
Az  idős  különc  elégedetten  húzta  szélesre  a
száját.
- Na, elaludtunk?
- Mit zaklat?- csattant föl a fiú.
- Ugyan. Csak próbálok kapcsolatba kerülni veled.
-  Ne  kóstolgasson  engem!  Hagyjon  a  botjával,
különben megjárja!
Az öreg békítőleg gyorsan letette a támasztékát.
És  ahogyan  az  ősember  integethetett  felemelt
karokkal  egy  ellenséges  törzsbéli  idegennek,
ugyanúgy mutatta feléje üressé vált mancsait.
- Nyugalom, kiskomám! Nem verekedni akarok.
A kárt vallott fél lassan megenyhült az otrombán
viselkedett irányába. 
-  Inkább  beszélgessük.  Mit  szólsz  ehhez  a
kereszthez?
-  Látom  önnek  sem  közömbös,  -  majd  kicsit
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megenyhülve  folytatta,-  olyan  furcsa  ilyet  látni,
feszültté tesz.
- És mit jelent neked ez a kereszt?
- Mondom, hogy ingerel.
- Az a te bajod, - húzta széles vigyorra száját a
másik.
- Tudja, magával nehezebb beszélgetni, mint egy
lóval imádkozni, - bosszankodott a fiú.
Erre aztán hangos nevetésbe tört ki a férfi.
- Az is a te bajod.
Azzal otthagyta a srácot, és leült a fűbe, magába
mélyedt teljesen, mintha egyedül lenne.
A fiú nem nagyon akart még tovább állni. Valamit,
maga sem tudta, hogy mit, még akart a hibbant
vén  embertől.  Kivárt.  Megvárta,  míg  végez  a
dolgával a haragkeltője.
Aztán érdeklődve fordult feléje.
- Mondja, és magának mit jelent ez a kereszt?
A  hallgatag  alaposan  végig  mérte  a  legényt,
kitartóan a szemébe nézett, próbálta megérteni,
mit  is  szeretne  igazából  tőle.  Kicsit  várt,  csak
aztán válaszolt. 
-  A  szenvedést,  a  halált  és  az  újjászületést.
Mindhárom dolog benne van egyszerre.
A fiú gondolkodóba esett. Mélyet sóhajtott.
- Szenvedés… Tavaly nyáron magamra maradva,
szinte kapartam a falat kínomban, mert elhagyott
a  barátnőm.  Az  szenvedés  volt.  Tudja  is  maga,
hogy  milyen  az,  amikor  többé  már  nem
számíthatok  arra,  aki  a  legtöbbet  jelentette
nekem?  -  kámpicsorodott  el,  és  együttérzésre
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vágyóan vonta kérdőre a furcsa férfit.
- Értelek. Én úgy vélem, hogy ha megküzdesz a
fájdalmaiddal, akkor megerősödsz. Ha nem, akkor
halott maradsz, és fűbe - fába bele fogsz kötni.
Talán  azt  hiszed,  hogy  az  ismeretlentől,  a
holnaptól  való  félelem  a  legnehezebb?  Pedig  a
jelen fájdalmát átélni, megérezni azt, ami a szívbe
markol,  azt  sokkal  nehezebb.  Aztán,  ha  egyre-
másra  megízleled  a  keserved  fanyar,  gyomrot
összehúzó,  és  maró  ízét,  úgy  egyre  inkább
megérezheted annak örömét is. Olyan ez, mint az
erős  paprika  zsibbasztó,  égető,  szurkáló  ereje.
Minél többször megkóstolod, annál inkább nem a
fájdalomra, a kellemetlenségre és tehetetlenségre
figyelsz, hanem a kellemessé, és éltetővé formáló
erejére. 
- Hm. Nem könnyű egyedül, - szomorodott el a
srác. 
Még  mindig  két  külön  malomban  őröltek.  De  a
remete  külsejű  próbált  rákapcsolódni  a  fiú
vágányára.
- Mindig egyedül vagyunk a hetedik szobánkban.
- Az meg mi?
- A személyes kereszted.
- Nem értem, - nyugtázta ráncolt homlokkal a fiú.
- Ha befelé figyelsz, ott kezdődhet egy játék, ahol
alámerülsz és felemelkedsz, mint a mérleghintán.
- Nem szeretek csöndben lenni.
-  Az  elég nagy baj,  mert  akkor  nem lesz  hova
fordulni válaszért, ha valami nagy baj ér.
- Mi van a csöndben?
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- Ott a szíved érez. A fejed üres. Ott van az igazi,
örök  társad.  Én  hozzá  igyekszem  egyre
gyakrabban.  Az  igazi  önmagammal  szeretek
találkozni.
A fiú most már kikerekedett szemekkel figyelte az
öreget.  Jól  érezte  magát  a  közelében,  de  azért
bizalmatlan is maradt. 
-  De,  tudja,  nagyon nehéz újra  próbálkozni,  ha
sokszor csalódtam már.
- Meghiszem azt. Szeretünk tartozni valakihez. Jó
is az, ha dicsérnek, bátorítanak, simogatnak.
-Á! Nem hiszek már a hűségben sem. Nincs olyan
lány, aki engem igazán és örökké akarna.
- Megértem, hogy elkeseredett  vagy. De mindig
van tovább. Boríts fátylat a múltra, és kezdj előre
tekinteni.
- Nem megy olyan könnyen, - jött az ellenkezés a
fiútól.
-  Akkor  nyalogasd még a sebeidet.  Az  biztosan
segít, - bökte oda gúnyosan az öreg.
- Maga ezt nem érti.
Felnevetett  a  férfi  és  szedelőzködni  kezdett.
Botját  magához  vette,  és  elbúcsúzott  a
fiatalembertől.
- Bocsáss meg, de nekem most már mennem kell,
találkoznom kell még egy-két cimborámmal. Én a
helyedben keresnék olyan embereket, akikkel jól
érzed magad.
A  fiú  csalódottan  ránézett,  és  bosszúsan
belerúgott egy kiálló kőbe.

– Azért köszönöm.
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