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Musfiki gyermekkorának könyve

A mandulafa
„.. .A nyilat már kilőtték, de a madár
még énekel a bokorban..."

Miért ilyen korán virágzik a mandu-
lafa?. ..

Még hó borítja a közép-ázsiai falu
agyagból vert nyomorúságos viskói-
nak lapos vályogtetőit, még olvadó
hó borítja a vályogtetőket, még vé-
kony hóréteg borítja az alacsony te-
tőket, de a mandulafa már virágzik.
Hideg, füstös, rózsaszínű virágai van-
nak.

A kis Musfiki ajkával megérinti
ezeket a korai, elsőként megjelenő,
bátor virágokat, azt gondolja: ezek
a virágok biztosan melegek, életet
árasztanak, simogatnak, hiszen csak
ezek virágozhatnak a februári nyir-
kos, sivár közép-ázsiai faluban. De a
virágok hidegek és kemények — le-
peregnek a kisfiú fiatal, lányos aj-
kairól. Akkor Musfiki ajkává^ fogá-
val letépi a virágokat a hideg, sötét,
rejtőzködő ágakról és szétrágja őket,
de kezdetben semmi ízük nincsen,
aztán pedig égetik a nyelvét. Keserű,
savanyú, korai virágok. Musfiki ki-
köpi őket. Szomorú lesz.

Miért ilyen korán virágzik a man-
dulafa? Miért hidegek a virágai?
Miért keserűek?...

Musfiki apja, az öreg Bobo Szaid
pásztor, azt mondja fiának: minden
fa közül a mandulafa virágzik a leg-
korábban és a legkésőbb érleli meg
gyümölcsét. Az eperfa a legkésőbb
virágzik és a legkorábban érleli meg
gyümölcsét. Kisfiam, kis Musfikim,

legyél olyan, mint az eperfa, mint az
áldásos balhai eperfa.

De Musfiki elégedetlen. Neki job-
ban tetszik a mandulafa és az, hogy
magányosan virágzik a februári, sö-
tét, nyirkos falu közepén. Legyenek
csak keserűek a virágai. Azért még
elsőként jelentek meg. De az eperfát
is sajnálja. Sajnálja levágott ágait,
melyekkel a selyemhernyókat etetik.
A sah eperfája Musfiki viskója előtt
növekszik. Még téli álmát alussza.
Törzse tompa és sötét. Musfiki fel-
mászik a fára és nézi megcsonkított
ágait. Mintha élőlény lenne. Mintha
egy gazdátlan, kóbor kutya lenne,
akit a falubeli fiúk megvertek. Egy
levágott farkú, faíkájától elszakadt
farkaskutya. Á fának az ágait vágták
le, neki pedig a farkát. A fa levágott
farkú farkaskutyák repülő falkájá-
hoz hasonlít. Az elhagyott kis közép-
ázsiai falu fölötti égen repülő farkas-
kutyák mozdulatlan falkájára...

Óh, apa, apa, apám, miért vannak
a világon levágott farkú kutyák és
megnyesett ágú fák?...

Miért is állok a még alvó eperfa
alatt, és tenyeremmel végigsimítom
arcomat és hirtelen megérzem, hogy
a gyermekiesen duzzadt felső ajkam
fölött kiserkedt a bajszom, melynek
még bátortalan pihéit ide-oda lengeti
az élénk szél. Egyéves kis borjúnk
eleinte még dombocskáknak látszó
tompa kis szarvacskáira hasonlít.

Óh, apa, miért nő ilyen korán a
bajszom? Korábban mindegyik ve-
lem egykorú pásztorlegény bajszánál.
Most mind rajtam fognak nevetni.



Óh, apa, magának van igaza: jobb
eperfának lenni, mint korai, keserű
mandulafának, amely magányosan
virágzik a februári lucskos kis ázsiai
falu közepén...

Végigfut a fiú a falun, ki a sötét,
lágy pusztaságba. Magasszárú ba-
kancs-sárcipőjével bele-belesüpped a
sűrű, nedves földbe, de fut, fut, fut.
A föld jó. Tetszik Musfikinek, aho-
gyan süpped és szétmállik a lába
alatt. Az engedékeny, becézgető föld
egyetlen tehenük, Üljasa jóságos,
nedves nyelvére hasonlít, amikor
nyalogatja az újszülött borjút...

Apa, apa, egy egész csordát őriz,
pedig csak egy tehene van. Miért,
apa?...

Fut a fiú a februári pusztában.
Egyedül. Futás közben lázasan meg-
érinti tenyerével az arcát és jéghi-
deg ujjaival megérzi duzzadt felső
ajka fölött a ruganyos, viszkető pi-
héket. Nő a bajusza. Hallgat a vég-
telen, sáros pusztaság. Hirtelen erős,
nedves szél kerekedik a mezőn. És
imitt-amott, mint rózsaszínű, füstös,
élő kis felhő-szigetek, állnak az ár-
tatlan, védtelen, virágzó manidula-
fák. Musfiki odaszalad az egyik fá-
hoz és megáll, nem veszi el ujjait az
ajka fölötti tüskés kis pihékről. Nő a
bajusza. Virágzanak az első hideg
fák...

A kisfiú leveszi fejéről a fergani**
tübetejkát — fonott csörgőkígyóként
tek eredik alóla egyetlen haj tincse
szinte kopaszra nyírt fejére: Musfiki
az egyetlen fia Bobo Szaid pásztor-
nak. Allahnál könyörögtek érte a tá-
voli, apró szemű homokkal teleszórt
szent város, Ali Ata keskeny falai
alatt, összeszorította néma, keskeny
ajkait Musfiki anyja, óh, Kumri-
hanum, amikor megszülte őt: a
sariat*** megtiltja a szülő nőnek,
hogy kiáltozzon szülés közben. A
gyermeknek szent csöndben kell a

világra jönnie. Hogy a jóságos An-
gyal ott lebegjen, röpdössön az új-
szülött feje fölött, hogy a kiáltások
és nyögések ne ijesszék el.

így halt meg Kumri-hanum a szü-
lésben összeszorított ajkaival. Lehet,
ha megengedték volna, hogy kiáltoz-
zon — túlélte volna?...

Musfiki nem ismerte az anyját.
Csak a neve maradt utána. Mint kí-
gyó után az üres, üreges, csörgő bő-
re. De most, a ringadozó, füstös man-
dulafa alatt Musfiki anyjára gondolt,
és úgy tűnt neki, hogy ismeri őt,
hogy anyja él és reszketve öleli ma-
gához, ő pedig arcához simul és érzi
hosszú, vaskos hajfonatainak fanyar,
keserű tej szagát, ugyanis szülőfaluja,
Cseptura asszonyai tejbe merítik
fejüket mielőtt hajat mosnának és
ettől lesz hajuk dús és csillogó.

Óh, a szinte talpig érő, menta- és
mosuszillatú iráni vízben megmosott
illatos asszonyi és lányka hajfonatok
tündöklései...

Musfiki állt a mezőn a virágzó
mandulafa alatt és fürge ujjaival
ráncigálta ajka fölött a pihéket. Fájt
neki. Még a könny is kicsordult a
szeméből. Hirtelen megértette, hogy
mindez hiábavaló. Ugyanolyan hiá-
bavaló, mint megnyesni az eperfákat:
ameddig a törzsük nem hal el, úgyis
élnek és teremnek. Most a falubeli
fiúk emírnek, a falubölcsének fogják
őt csúfolni. Ök viselnek hosszú, sűrű,
félelmetes, lekonyuló bajuszt...

Musfiki keserű könnyekre fakadt.
Óh, apám, miért virágzik ilyen korán
a mandulafa? Miért keserűek a vi-
rágai? Hogy-hogy én sírok... Miért,
apám?...
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