
A halászlegény hevenyészve összetákolt kalyibában éldegélt a tele-
püléstől távol, a tenger egyik elhagyott partszakaszán. Már nem volt
olyan fiatal, hogy a családja tartsa el, de olyan idős sem volt még,
hogy ő maga alapítson családot, na meg az anyagi háttere sem volt
meg hozzá. Utóbbit nehéz is lett volna tagadni, hiszen végtelenül
szegény volt, csak tengődött egyik napról a másikra.

ócska, recsegő-ropogó deszkájú bárkáján minden hajnalban ten-
gerre szállt, felvette a harcot a háborgó őselemmel, kivetette a hálót,
bevonta a rákcsapda ketrecét, birkózott a kötélzettel, tenyere össze-
vissza hasadozott, gyógyult sebekkel volt teli, melyre aztán úgy
rákérgesedett a bőr, mint az öreg embereknél szokott. A tengert
ennek ellenére csupán ellenfelének, és nem ellenségének tekintette,
hiszen már évek óta senkitől nem kapott semmit, a tenger tartotta el,
hát miért is haragudott volna rá? Azt meg csak nem kívánhatta, hogy
a tenger önként adjon bármit is, rendjén valónak érezte hát, hogy
meg kell küzdenie a mindennapi betevő falatért.

A tenger sem akarta őt sohasem elpusztítani, csak küzdelemre
késztette, mintha csupán az akaraterejét tenné nap mint nap próbá-
ra, s lehetővé, hogy tényleg kiérdemelje, amit tőle megszerez. Ha
kicsit bőségesebb volt a halfogás, új deszkákkal megjavíthatta a rozo-
ga bárkát, vagy vehetett egy másik hálót, többre nem tellett. Mint
ahogyan lányra sem. Hiszen a lányok is olyan mércével mértek, mint
mindenki más a világon: van-e valamid, tehetős vagy-e, el tudsz-e
tartani egy asszonyt, gyerekeket. Mivel nem volt semmije, erről csak
álmodozhatott. Meg is tette esténként.

Miután elfogyasztotta egyhangú vacsoráját, kiült a tengerpartra. és
akkor minden megváltozott körülötte. A napközben haragvó tenger a
szeme előtt szelídült meg. Lábaihoz csendesen simultak a hullámok,
halk loccsanással futottak a partra, fáradhatatlanul igyekeztek felé,
mintha őt akarták volna elérni. A selymes víz simogatta a bőrét, lágy,
sós szellő borzolta a haját. Előtte hajladoztak a víz alatti bársony mosza-
tok, mintha táncot lejtenének, kacérkodva vonva magukra révedező
tekintetét. Szerette a tengert. Olyan fájdalmasan szép volt a látvány.
Szemében visszatükröződött a lenyugvó nap tüze, mely lángoló vörös-
re festette a tenger azúr fényét, majd a hanyatló nap belebukott a vég-
telenbe, és a nagy víz kioltotta a tüzet. Ezt csodálta minden este, s a
csendet, mely telítve volt a nászukat ülő kabócák örökös cirpelésével,
a tenger mormogásával, a partra csapódó hullámok halk, egyenletes
neszével, s a szelídülő langy fuvallat érzéki susogásával.
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Napszálltával a tenger fölé mélyfekete lepel borult, elfedve minden rosszat, minden
csúfságát a keserves életnek, s betakarta őt is. Ilyenkor aludni tért szerény fekhelyére,
melyet uszadékfából ácsolt, száraz tengeri fűvel bélelt, mégis milyen jó alvás esett rajta.
Csak azzal nem volt kibékülve, hogy az álom sem hozta el a mámorító, boldog érzést,
melyre mindig is vágyott, átélni egy szerelmes éjszakát.

A dagály érkeztével a tenger minden éjjel kiszökött a medréből. Ő is szerette a fiút.
A napcserzette fiatal arcot, a fekete, szomorú szemeket, a rakoncátlan hajat, mely olyan
hullámokat vetett, mint maga a haragvó tenger. Hol a szülöttének érezte az anyátlan-
apátlant, hol a szeretőjének, kivel szakadatlan kívánt együtt lenni, együtt érezni, léleg-
zeni… A kalyibához igyekezett hát unos-untalan, de hullámai nem bírták erővel, s előbb
haltak el a kagylótörmelékes parton, minthogy elérték volna azt.

Egy éjszakán azonban, amikor tán a hold is kirúgott a hámból, a dagály szokatlanul
megnövelte a vizet. A tenger kilépett medréből és visszatarthatatlanul nyomult a kuny-
hó felé. Nyitott ajtaján beáramlott, és körülölelte az egyszerű fekhelyet. Selymes hullá-
maival betakarta a fiú testét, a nedves, apró tajtékok az ajkát paskolták, s az alvó arcán
cirógatva átsuhant a tengeri moszat. A fiú álmában úgy érezte, ezer lágy kar öleli langyos
öleléssel, nedves csókok érintik az ajkát, homlokát befedte egy szép lány dús hajzuhata-
ga. Boldog volt. Soha át nem élt kéjes érzés töltötte el, a boldogság bódulata, melyből
nem akart felébredni. A tenger pedig először csak ringatta a fekhelyet, majd megemelte
és hullámzó hátára vette. Kivitte az egyszerű lakból, ringatva vitte magával, vissza az
anyabölcsőbe. A nyílt vízen aztán a szerelmes-halálos ölelés még szorosabbá vált, s a
tenger a fiút lehúzta mélységes mély kútjába, örök álommámorba temetve, amelyből
nincs ébredés...

Romulus
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