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PUNK FIÚ A KONYHÁMBAN
Borongós késı délután. Kis mőhelyiskolámban szorgos munka folyik. Kint
reménytelenül szitál az ónos esı. A nedvesség és a hideg az ember csontjáig hatol.
Csendesen dolgozunk. Halkan szól a zene. Kimegyek teát fızni. Az egyik lány
nyugtalan. Mi van veled kérdezem? A barátom lent vár. Gondolkodás nélkül
mondom ki a szavakat. Szaladj le érte, ne hagyjuk lent ilyen idıben. Felhívja. Zord
arcú félelmetes fiú áll az ajtóban. Talpig fekete, lánc, bakancs, furcsa frizura. Most mit
tegyek? Dolgunk van még és a saját meghitt életterembe itt van ez a fura rémisztı
alak. A látványa szorongást okoz bennem, de nem küldhetem el, hiszen az egyik
tanítványom szereti ıt. Úgy döntök, hogy rossz érzésemet félre téve megbízok
benne. Teával kínálom, aztán azt mondom... Tedd a radiátorra kabátod, aztán keress
valami ennivalót a hőtıbe. Nekünk még dolgunk van.
Napokig nem hagyott békében ez a találkozás. Végül megkértem ıket, hogy jöjjenek
el hozzám egy kis sütire, teára, beszélgetésre... Amikor beléptek, a külsı, a felszín
változatlan volt, de szemek mosolyogtak.
Elmondtam, hogy szeretném megérteni, miért fontos ez a külsıség? A lánc, bakancs,
a furcsa frizura. A fiú egy ideig gondolkodott aztán azt mondta. Ez csak egy forma.
Ugyan az, mint a talpig fekete irodai elegancia. Azt jelezzük, hogy mások vagyunk...
Hogy nem akarunk keveredni a tömeggel, vagy a tömegízléssel, vagy hogy nem
értünk egyet!Elgondolkozok. Mondj egy példát, kérlek Hát például gondolatokkal,
politikával vagy egy zenekar megítélésével. Tudjuk hogy idınkén össze kevernek
minket a szkinhedekkel. Ez nem jó nekünk.
Néhány ével késıbb összefutottunk az utcán. Jó volt rájuk nézni. A külsı kép, a felszín
nem változott. Éva kezdı vállalkozó, annak minden sikerével és kudarcával. A fiú
másod éves egyetemista. Matematika tanár lesz. Elváltunk,

mentünk tovább, de

bennem megmaradt a találkozás öröme. Milyen kedves, szép emberpár. Biztosan jó
tanár lesz, gondoltam. Önmagát vállaló, gondolkodó, hiteles,
Remélem!

igaz ember.

