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Egy meleg nyári nap

Rekkenő hőség volt azon a nyáron. A gazdák az eget
kémlelték, imádkozva egy kis csöndes, áztató esőért.
Sajnos hiába való volt minden. A szőke fiú hatalmas
cukros-zsíros kenyérrel sétált a kiserdőben. Mezítláb,
glott gatyában ballagott a rét felé, ahol a nagyobb fiúk
már tengóztak. Kenyere két kezénél is nagyobb volt. A
felolvadt, folydogáló cukor és zsír már mindenhol ott
éktelenkedett rajta. Arcán, meztelen felső testén, de
még a lábán is voltak apró maszatok, foltok. Már látta
ahogy  a  fiúk  rúgják  a  bőrt.  Végzett  a  kenyérrel  és
maszatos,  ragacsos  kezét  fekete  nadrágjába  törölte.
Hárman voltak.  Megfordult  a fejében,  hogy tengózni
négyesben  igazán  jó  csak.  Félszegen  odaballagott  a
közelükbe. Rá sem hederített arra a három fiú, hogy ő
ott  ácsorog  és  lesi  minden  mozdulatukat,  főleg  a
pattogó labdát. Halkan megszólalt:

- Beállhatok negyediknek?

Az  egyik  fiú  nagyot  ugorva  elkapta  a  labdát  a
levegőben, majd hanyagul válaszolt:

- Miért akarsz beállni? Kicsi vagy és ügyetlen. Csak a
labda után szaladgálnál mindig.

A szőke fiú szomorúan leült  egy közeli  fa tövébe és
bánatosan figyelte őket. Fojtogatta a sírás. Torkában a
hatalmas gombóc mindig feljebb vándorolt, majd pici
csöppek  jelentek  meg  maszatos  arcán.  Csillogó
kristályként  gurultak  lefelé,  letörölgette,  hogy  ne



lássák  gyengeségét.  Így  aztán  még  jobban
összemaszatolta  magát.  Az  egyik  fiú  észrevette  a
pityergőt. Lekezelő hangon odaszólt:

- Na látod! Ez az amiről beszéltem. Ilyen nyafi, nyálas,
gyönge gyerek nekünk nem kell.

Üldögélt  még  ott  egy  darabig.  Az  arcán  már
megszáradt a zsír, a cukor és a szívből jövő folyadék
keveréke. Feltápászkodott és elindult hazafelé.

Pár  nappal  később  a  bányászok  klecnit,  azaz  a
bányában, az ácsolásánál megmaradt kisebb-nagyobb
kugliba  vágott  fadarabot  kaptak.  Ácskapoccsal
összefogva  párban  lehetett  hazavinni.  Általában  a
vállukra  rakták  az  emberek,  szintén  párban,  kettőt
vagy akár hármat is.

Közel  laktak  a  bányához,  mint  minden  család.
Nagyjából  negyed  órás,  könnyed  séta  volt  csak.  A
szőke fiú katonáival a lugasban játszott, az árnyékot
adó  szőlő  levelek  alatt.  Éppen  az  ellenség  lendült
támadásba, mikor nagyanyja kiszólt az ajtón:

- Figyelj, csillagom! A papa nemsokára végez. Klecnit
kapnak  ma.  Szerintem örülne,  ha  elmennél  vele  és
segítenél neki.

-Mindjárt vége a csatának – oda sem nézve válaszolt.

- Jó, jó, rendben.

Az ellenség győzelmével ért véget a csata.

A szőke fiú már ott topogott a bejárat előtt. Figyelte
mikor  jelenik  már  meg  nagyapja.  Nézte  ezeket  a
koszos,  megfáradt  embereket.  Hamar  előkerültek  a
gyűrött cigaretták, ami meghozta a jókedvű társalgást



is. Kicsit arrébb észrevette a három tengóst. Meglátta
nagyapját, gyorsan elé szaladt.

- Jöttem segíteni – szólt lelkesedve.

-Jó is, hogy jöttél kisöreg, kaptam hat párat. Ezt a két
kisebbet talán elbírod.

Oda  nyújtotta  a  valóban  két  kisebb  párt.  A  fiú
gondolkodás  nélkül  felhelyezte  meztelen  vállára  az
egyik  párat.  A  másik  pedig  nagyapja  segítségével
került  a  vállára.  Elindultak  hazafelé.  A  közelben
ácsorgó  fiúk  is  kaptak  klecniket  az  apjuktól,
nagyapjuktól.  A  felnőttek  könnyedén,  jókedvűen
beszélgettek már az elmúlt nyolc óráról. Megtárgyalva
az elkövetett hibákat, majd a helyes döntéseket. Ekkor
az egyik tengós felszisszent:

- Apu! Nem bírom!

Pár perc telt el és a másik is feladta a harcot. 

- Nagyon fáj már a vállam – mondta szipogva.

A harmadik fiú válláról is a földre zuhant a klecni.

A szőke fiú büszkén ballagott tovább nagyapja mellett.
A  válla  már  sajgott,  zsibbadt.  Vékony  csíkban  piros
folyadék  szivárgott  lefelé  a  válláról.  Kezét  ökölbe
szorította, fogai csikorogtak, de tovább ballagott.


