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Alekszandar Prokopiev
Ezt a mesét ne meséljük békacombevés közben.

A zarándok,  
a suszter és a bolond

Egy zarándok, egy suszter és egy 
bolond együtt indultak hosszú ván-
dorútra.

Mindegyiknek megvolt a maga oka, 
amiért útnak eredt. A  zarándok több-
éves lelki munkáját akarta megkoro-
názni a Célba érkezéssel. A  suszter 
azt gondolta, a  zarándoknak, és más 
zarándokoknak is, a sok gyaloglásban 
elvásik majd a cipője, s szükségük lesz 
valakire, aki megjavítsa vagy új cipőt 
adjon el nekik. Tisztes árért, termé-
szetesen. A  bolond meg azért indult 
útnak, mert végre társasága akadt.

Így mentek egy napot, kettőt, míg 
a bolond végül elfáradt. Szólt hát a 
zarándoknak, ugyan vinné őt vagy 
tíz kilométeren keresztül, amíg ki-
piheni magát. A  zarándok azt gon-
dolta, a  Mindenható küldte neki ezt 
a jelet, hogy próbára tegye a hitét, 
hát belement a dologba. Vitte is a 
bolondot nem tíz, nem húsz, ha-
nem harminc-egynéhány kilométeren 
keresztül, görnyedve terhe alatt, de 
zokszó nélkül szívében, míg csak a 
cipője teljesen el nem vásott, s talpát 
a kövek össze nem szabdalták. Akkor 
a suszter, tisztes árért, egy majdnem 
teljesen új cipőt ajánlott fel neki; 
a  zarándok az ajánlatot hálásan el is 
fogadta, s az árat duplán megfizette.

Továbbhaladtak tehát. Egy kis 
tóhoz értek, vagy inkább tócsához, 
amely teli volt ebihallal, s néhány béka 
is lakott benne. A  legnagyobb béka 
volt a királynőjük, aki varázserővel 

is rendelkezett. A  békakirálynő egy 
nagyobb kőre felugorva szemlélte a 
három vándort. A suszter el akarta ker-
getni, de a zarándok e szavakkal állta 
útját: – Ő is Isten teremtménye, akár-
csak te vagy én. A bolond meg ezalatt 
belegázolt a tócsába, és így szólt a 
békához: – Teljesíted a kívánságokat? 
– A béka nyugodtan, mintha számított 
volna a kérdésre, így felelt: – Hát tu-
lajdonképpen, igen. Hárman vagytok, 
mindenkire jut egy kívánság.

Először a suszter nyilatkozott: – Én 
egy manifaktúrát kérek (egy kicsit ösz-
szekeverte a „mani”-t és a „manu”-t). 
A  zarándok rövid gondolkodás után 
ünnepélyesen kijelentette: Nekem az 
egyetlen célom az, hogy elérjem ván-
dorlásom Célját. Mennél hosszabb és 
mennél inkább nehézségekkel teli az 
út, az én érdemem is annál nagyobb 
lesz. A  bolond meg a szemét kidül-
lesztve, mint egy béka, így kiáltott: 
– Én politikus akarok lenni!

A susztert hazaérve egy „Manifak-
túra” feliratú épület várta. Bizonyos 
idő elteltével a kézi cipőkészítésről át-
nyergelt a használtautó-kereskedésre.

Sok év múltán hazatért a zarándok 
is: megőszülve, ráncosan, betegen, de 
boldogan. Néhány otthon töltött hét 
múltán mosollyal az arcán halt meg.

Amikor a bolond hazavergődött, 
a  ház előtt a legmodernebb limuzin 
várta egyenruhás sofőrrel, a  limó mö-
gött még egy autó parkolt, két borotvált 
fejű, öltönyös alakkal (akik azonban 
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nem sofőrök voltak). Így hát, a bolond-
ból politikus lett. Választói egy második 
négyéves mandátumot is megszavaz-
tak neki. Időközben, amint már tudjuk, 
a zarándok meghalt, a suszter pedig a 
bolond jó barátja és munkatársa lett.

A bolond egy palotába költözött át, 
az ún. dombtetői rezidenciába, a város 
legelőkelőbb részébe. Szépen éldegélt 
ott, csak a békák gyűltek minden este 
a palota köré, és brekegtek, csak bre-
kegtek, bre-ke-ke, bre-ke-ke…

Ezt a mesét ne meséljük állott víz közelében.

Kígyócska
A kígyócskát még magányossága kez-
detén találta. Mostanra, öt közösen 
eltöltött év után olyan bizalom alakult 
ki köztük, ami csak az egymáshoz iga-
zán közel állókat jellemzi. A kígyócska 
a tenyeréből evett, fakó, de még min-
dig jó meleg bundája zsebében szun-
dikálva elkísérte erdei sétáira, s  ha 
kisütött a nap, kúszva követte. Téli 
éjszakákon hosszan, nyugodtan aludt 
ágakból, levelekből, mohából rakott 
kis fészkén összetekeredve, melyet a 
tűz mellé készített el neki.

Tarka kis kígyó volt, legfeljebb tíz 
centiméter hosszú. Élvezte, amikor 
az állat kis nyelvével vígan sziszegve 
felmászott a karjára, szerette nézni azt 
is, ahogyan a prédáját leste, vadász-
táncot lejtve a transzba esett bogárka 
körül.

A második év vége felé kezdte ta-
nítani, hogy megértse a füttyentését. 
Addigra az állat már megismerte a 
hangját, de most azt próbálta neki 
megtanítani, hogyan különböztesse 
meg egymástól a füttyentés különféle 
módozatait: egy éles, rövid füttyentés 
azt jelentette: „gyere ide”, egy hosszú, 
elnyújtott fütty jelezte, hogy ennivalót 
hoz neki, két egyforma füttyentés egy-
más után annyit tett: „ágaskodj felfe-
lé”, s  ilyenkor a kígyócska a fejét és 
a teste egy részét a földről felemelve 
ide-oda ringatózott a levegőben.

Legjobban az tetszett neki, ami-
kor elrejtette előle a pipát. A  feladat 
összetett volt – az egy rövid és egy 
hosszú füttyentés több, egymással 
összefüggő tevékenységre szólított 
fel: a  kígyócskának meg kellett talál-
nia a pipát, a  fogacskái közé kellett 
szorítania és odahoznia neki. A pipán 
a kígyócska szája nedves nyomokat 
hagyott – beszippantva ezt a párát, 
gyengédség költözött belé.

Öt év után azonban a magány 
kezdett számára terhessé válni. Míg 
szórakozottan simogatta a kígyócska 
tekergő testét, a hibát magában vélte 
felfedezni. Lehet, hogy megsértették, 
az emberek talán gonoszak voltak 
hozzá, de neki nincs joga ilyen so-
káig haragudni rájuk. Nem szabad 
elfeledkeznie a gyermekkor és a fia-
tal ság szép napjairól. Nem szabad 
elfelednie, hogy egykor őt is szerették, 
s hogy néha ő is megsértett másokat, 
hiszen ő is csak ember.

Elhatározta, hogy visszatér a vá-
rosba. Felöltötte bundáját, és a kí-
gyócskát a zsebébe csúsztatva útnak 
indult. Az első házakat meglátva szin-
te szaladni kezdett.

A várossal szembesülve mégis új-
ra érezte magában azt a láthatat-
lan féket, amelyet érzett mindannyi-
szor, amikor magányossága idején 
barlangjából leereszkedve a városba 
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ment ennivalóért. Önkéntelenül újra 
rátört az érzés, hogy kifogy a levegő-
ből. A város fojtogatta.

El-elkapta a szembejövők csodál-
kozó-lenéző tekintetét. Bozontos haja 
szakállal benőtt arcába hullott, ron-
gyos, fakó bundájából úgy állt ki a 
két keze, akár két rozsdásodó lapát. 
Minden erősebb zajtól összerezzent; 
a városlakók szemében a koldusoknak 
azon fajtájához tartozott, akik alko-
nyatkor tűnnek fel a kukák környékén, 
és folyton körbetekingetve, mint az 
éhes kutyák turkálnak a szemét között.

Mire a kávézóhoz ért, már úgy 
remegett, mint egy részeg. Csak az 
utolsó pillanatban, az ajtóban jutott 
eszébe, hogy a kígyócskát kivegye a 
zsebéből, az villámgyorsan tovasiklott a 
járdán és behúzódott a ház falában lé-
vő résbe. Ott, mélyen a kő hűvösében, 
megnyugodott. Barátja nyugtalansága 
őt is nyugtalanná tette. A sötétben ösz-
tönösen védve érezte magát. Várt.

A  kávézóban a tulaj meg a bent 
ülő öt-hat vendég egy futballmérkő-
zést hallgatott a rádión. A  kommen-
tátor visító, eunuchszerű hangja, az 
izzadt férfiak hangos gesztikulálása és 
káromkodása a legtávolabbi asztalig 
űzte. Összekuporodott a széken, szé-
les tenyerét a fülére tapasztotta. Saját 
bőrének érintése lassan megnyugtatta.

Csak ekkor vette észre a szomszéd 
asztalnál ülő férfit. A közvetítést hallga-
tóktól elkülönülve, nyugodtan figyelte 
az utcát a kávézó kirakatüvegén ke-
resztül. A mellette lévő széken két bot 
hevert. Amikor feléje fordult, a férfi el-
mosolyodott: – Szép napunk van ma…

Aztán tovább beszélt, csapongón, 
de természetesen – a tavasz ébredé-
séről, a  városok szennyezettségéről, 
a  valódi kommunikáció lehetetlensé-
géről. Ugyanaz a keserűség, a tömeg-
gel szembeni megvetés érződött a 
szavain, mint amit ő is érzett.

Először csak bólogatva helyeselt, 
aztán egy-egy szóval – „Igen”, „Így 
van”, „Én is így gondolom” – fejezte 
ki egyetértését, majd amikor amaz az 
emberi kapcsolatok sivárságáról kez-
dett beszélni, hevesen bekapcsolódott 
a monológba: – Hol találsz itt őszin-
teséget? Az emberek önzőek, csak a 
saját érdeküket nézik.

Öntudatlanul is közelebb húzód-
tak egymáshoz. Nekitámaszkodott a 
másik asztalának, s  amaz is felé ha-
jolt. Ekkor hirtelen kiszaladt a száján: 
– Mutatnom kell magának valamit! 
Egy igaz barátot!

Míg a másik jóindulatúan, szinte 
vidáman nézett rá, ő  – élesen és rö-
viden – füttyentett egyet. A közvetítést 
hallgatók dühösen fordultak feléjük.

A  kígyócska nem reagált. Soha 
nem hívta még be egy helyiségbe, 
ahol más emberek is voltak. Megta-
nulta, hogy óvakodjon tőlük. Úgy dön-
tött, a rejtekhelyén marad.

– Hallgass rám! – kérlelte. – Gye-
re elő! Csak most az egyszer! – Még 
egyet füttyentett, a hívás most kétség-
beesett könyörgést fejezett ki. A ven-
dégek káromkodással nyugtázták az 
éles hangot, a  tulaj meg rácsattant: 
– Fogd már be! Nem látod, hogy 
a meccset hallgatjuk, te nyomorult!

A férfi a szomszéd asztalnál a füle 
tövét vakargatva így szólt: – Elnézést, 
de nem igazán értem.

Ebben a pillanatban a bejárati ajtó 
alatti résen át előbújt a kígyócska feje. 
Szívét melegség öntötte el.

– Itt van – suttogta –, már jön is.
Ám a következő pillanatban a 

szomszéd asztalnál ülő férfi arcán, 
akár egy lassított felvételen, a  kíván-
csiságot felváltotta az undor, s  keze 
fenyegetően megmarkolta a botot…

Czinege-Panzova Annamária  
fordítása




