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Volt egyszer egy erdélyországbeli legény, aki semmit sem úgy
csinált, ahogy várták tõle. Lehetett volna neki jól megszokott
élete a földijei között, ahol az apja már fiatalon

kenyérkeresetre tanította, mert nem sok kenyér volt akkoribban
arrafelé, ezt meg kell hagyni.

Hanem a legény nem nyughatott, mert felcseperedve verseket kezdett
írogatni, meg irodalmat, könyveket böngészni – egyszóval csupa
hasznavehetetlen dolgot, amibe józan férfiember nem vágja a fejszéjét.
Nem is nézték sokan jó szemmel, miért nem maradt mindenestül a
cipekedésnél, görgetésnél, hasogatásnál, hurcolgatásnál: a terhek nem
beszélnek, csak vinni kell õket.

A veszte is a versírás lett, mert csípte a szemét a hatalmasságoknak,
amiket az erdélyországbeli fiatalember jegyezgetett le, pláne magyarul,
hogy nem féli a sorsát az ebadta! Hát elcsípték egyszer a pandúrok, és
olyan sötét tömlöcbe vetették, hogy nem is látott a fiatalember semmit,
csak azokat a képeket, amik a fejében cikáztak. Azok pedig nem voltak
épp barátságosak, hogy milyen sors vár itt reá. Hallani sem hallott
mást, csak egy egér motozását a sarokban. A fiatalember a zsebében
lévõ utolsó morzsákat kiszórta a kisegérnek, mire az gyorsan csak
ennyit cincogott: amint kijutsz innen, menekülj, ha kedves az életed!
– és eltûnt a falban.

“Most az egyszer még úgy döntöttek, elmehetsz” – forgatott az õr egy
husángot a levegõben másnap hajnalban, és a fiatalember nem
tétovázott, mit kell tennie. Már éjjel kigondolta, miket csomagol a
batyujába. Úgy hagyta háta mögött az otthonát, a földijeit, a munkáját,
a tömlöcöt és a kisegeret, hogy nem fordult meg egyszer sem. Tudta
jól, ha hátranézett volna, menten darabokra hasadt volna a szíve, s
õbelõle sem maradt volna semmi, csak egy viseltes kabát- és ruhakupac
az út mentén, lélek és test nélkül, mert kiröppent volna mind a kettõ
a maga útjára, külön-külön a semmibe.

 *
Én már nem legénykorában ismertem meg a legényt. Meglett, bölcs

férfi volt akkor, aki tudja: semmi sincs véletlenül vagy hiába, ami
velünk történik. Úgy épül fel az ember legénybõl férfivá, leányból
asszonnyá, mint a ház fala, ha rendesen rakják a téglákat: nem
hiányozhat egy sem, mert ha híja van valahol, ott befütyül a szél, vagy
hamar romlásnak indul a fal. Tanulni kezdtem hát a férfivá lett
legénytõl, hogyan csinálja. Nem is sejti talán, hogy lesegetem: miképp
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rakja a téglákat, ne maradjon rés. Például, hogy nem hagyta abba a
kétkezi munkát, még akkor sem, amikor mindenkinek ellankadt a
karja: éhen halunk úgyis. S hogy nem törõdött az áskálódókkal sem,
akik a versei miatt fenyegették, sem azokkal, akik kinevették érte. S
hiába fogták a fejüket sokan, hogy a vesztébe rohan, nekivágott az
Óperenciás tengernek, és azon is túlnak, mert jól emlékezett, mit hallott
abban a sötét tömlöcben. Nem volt rest visszatérni Erdélyországba
sem, mikor pedig annyian ingatták a fejüket: mit akar ez itt? És amikor
már nem volt szegénylegény, mert maga mellé állította a szerencsét,
nem törõdött a pusmogókkal sem, csak nevetett és rakta a téglákat
tovább. S mikor már szépen összerakosgatott annyi megélhetésrevalót,
hogy ellegyen belõle õ is, meg a gyerekei is, nem nyughatott akkor
sem, hanem azt mondta: most jött el a versek ideje.  De akkor meg
csak pislogtak rá laposan: bolond ez, hogy gazdag ember létére
irodalommal piszmog? Jól van, mondta a férfivá lett legény, hát adjátok
oda ti is a mûveiteket, csinálok helyet nekik, jut bõven az enyémek
mellett. Néztek csak a pusmogók, és vakarták a fejüket, és nem értették
ezt az erdélyországbeli bolondos legényt, és tán még ma is töprengenek
rajta, ha meg nem haltak.

Egyszer videotelefonon beszéltünk a világ két túlsó sarkából, amikor
megmutatta a kamerán át, milyen mögötte a tenger és a lustán hullámzó
pálmafák, meg a kikötõben horgonyzó hatalmas hajó. Ott állt mellettem
az én legénykekorba lépett fiam, és azt suttogta izgatottan, kérdezzem
már meg, csak nem az övé az a nagy hajó? Dehogyis! – legyintettem
nevetve a gyerekes kérdésre. Aztán kicsivel késõbb jöttem rá:
dehogynem. Persze, hogy övé a hajó, de a tenger is, a fák, az ég, a
távolság, az itthonlét, a napsütés és a ház hûvöse. De nem azért, mert
megvette volna. Már akkor az övé volt, amikor elindult hazulról egy
peták nélkül. Azóta az övé, mióta van olyan bolond, hogy semmit se
úgy csináljon, ahogy várják tõle.
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