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Berniczky Éva

BALAMUTÁK REPÜLÉSE

Igazán nem számított veszélyes mutatványnak a korsószilvafáról átlendülni a viszony-
lag alacsony tetôre. Inkább mulatságos lehetett, ahogyan a két tömör gyerek elrugasz-
kodott, maga alá kínlódta a lábát, kiterjesztette kezét, akár századokkal korábban a ku-
darcai ellenére repülni tanuló ember. Szvitelszki fiai tavasztól késô ôszig állati ma-
kacssággal vonultak jól bejáratott útvonalukon. Utólag megállapíthatatlan, lelki kény-
szernek engedelmeskedtek-e, vagy pusztán megszokott mozdulatokhoz ragaszkodtak.
Végül is semmi különöset nem találtam sajátos játékukban, sôt rendjén valónak, egye-
nesen törvényszerûnek éreztem, amikor megtudtam, a két gyerek csupán azért kapasz-
kodott fel rendszeresen a tetôre, hogy vizet töltsön a kéménybe. El nem mulasztották
volna, elkerülhetetlennek, már-már kötelezônek tartották ezt a végtelenül egyszerû
mûveletet. Talán azért nem illett a közönséges csínyek sorába, mert túlságosan komo-
lyan vették. Esôs idôszakokban az eresz alatt csurig telt hordó lényegesen könnyített a
dolgukon. Ilyenkor csak egyikük mászott fel a tetôre, a másik az esôvizes hordó szélé-
re kapaszkodott fel, ahol széles terpeszállásban egyensúlyozva merítette meg a bádog
locsolókannát. A következô mozdulat volt a legveszélyesebb, amikor ugyanebben a li-
bikókahelyzetben pipiskedve felnyújtotta a tetôrôl lelógónak a néhány liternyi vizet.
Az meg ügyesen tornászta fel, villanás alatt a kéménynél termett, és beletöltötte az el-
sô adagot. A precízen rendezett szertartást jó néhányszor megismételték, nem több-
ször, nem kevesebbszer, mint ahányszor ösztöneik diktálták, amíg be nem állt a látha-
tatlan egyensúly. Megtették a tôlük telhetôt, a kiálló csô végén tátongó luk megkapta,
ami ezen a napon bele járt. A változatosság kedvéért szilárd anyagokat is dobhattak vol-
na fekete szájába, de tartva attól, hogy azt esetleg felfedezheti anyjuk odalenn a kony-
hában, errôl már legelsô akciójuk során lemondtak. A víz ellenben színtelen, szag-
talan, átlátszó eszközként segítette csendes lázadásukat. Egyszerûnek tetszô játékuk
nagy odafigyelést követelt, akármennyit nem tölthettek a kürtôbe, gondosan ügyel-
tek az arányokra, a két öntés között eltelt idôre. Kitartó nyári szárazság idején persze
cipelhették a vizet a kútról. Észrevétlenül kellett keresztülsuhanniuk az udvaron, a ne-
hezítés mégsem szegte kedvüket, ellenkezôleg, inkább megédesítette zugiváshoz ha-
sonlatos szenvedélyüket. Alakjukat megnyújtotta, arcukra soha nem ült ki ennyi érte-
lem, mint azokban a pillanatokban, amikor a szükséges mennyiséget fellopták a tetô-
re. Rajtuk kívül senki nem tudott a magasban kialakított rendrôl, amely hosszú ideje
konok s egyben bölcs hallgatásuknak köszönhette zavartalan fenntarthatóságát. Ba-
bonásan hittek abban, hogy csakis úgy ôrizhetik szunnyadozó állapotban vulkánjukat,
ha rendszeresen locsolják. A titok folyamatos kezelése tette elviselhetôvé az udvaruk,
a ház káoszos rendetlenségét. A kialakított rendet, pontosabban az ismétlések szigorú
rendjét semmiféle betolakodó nem bonthatta meg. A postás sem.

Azon a sokat emlegetett napon feltolta biciklijét az udvarra, s ebbôl sejthették, nem-
csak a leveleket és a szokásos újságot hozta meg. Messzirôl kiszúrták táskája gyanús
dudorodásait, az alávalója már megint degeszre tömte harisnyanadrágokkal, külön-
bözô méretû bugyikkal, zoknikkal, melltartókkal. A fiúk érthetôen egyre izgatottab-
ban ugráltak a magasban. Dühödt féltékenységükben elôször csak nyelvüket nyújto-
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gatták, grimaszokat vágtak, majd észbe kapva addig gyûjtötték szájukban a nyálat,
mígnem utálkozva fel is használhatták. A vízöntésnél is közönségesebb játékba fogtak,
figyelôállásukat el nem hagyva, a tetô szélérôl igyekeztek a kéménybe köpni. Az ajtó-
nyílásból hozzájuk emelkedô krumplilángos illatára sem higgadtak le, addigra annyi-
ra felhergelôdtek, hogy üres gyomruk ingerei nem vehették át érzéseik irányítását.
Gyûlölettel meredtek a küszöb elé pergett tésztafoszlányokra, amelyek egyértelmûen
arról árulkodtak, hogy a gyalázatos postás már idekinn hozzáfogott anyjuk lemezte-
lenítéséhez. Elsôként a csipkekesztyûvé száradt tésztát hámozta le a kezérôl, s ôk bár-
milyen dühösen pattogtak, a soron következô borzalmakat nem akadályozhatták meg,
kénytelenek voltak végignézni. Mokrinka kipirult arcának pihéin fehéres pöttyök vi-
rultak, láthatóan örömmel tessékelte be a levélhordónak öltözött alkalmi árust a kony-
hába. A leskelôdôk pedig biztosra vették, hogy benn aztán ennél is gátlástalanabbul
folytatja anyjuk vetkôztetését, hogy miután kellôen lecsupaszította, ráadja a táskájából
elôbányászott bugyikat, melltartókat, felhúzza lábára harisnyanadrágjait, egyiket a
másik után. Olcsón, potom áron. Ilyentájt szinte semmibe sem került az anyjuk, kevés-
ke lisztbôl, héjában fôtt, megtisztított, durvára reszelt krumpliból összeállt. A legjob-
ban az bosszantotta ôket, hogy elvesztették az illatát, vagy híres szimatuk vált ideigle-
nesen megbízhatatlanná. Mindenesetre a felszálló szagok hamarosan besûrûsödtek,
és rövidesen súlyos bûzzé álltak össze. A fiúk zavarodottan szaglásztak, képtelenek vol-
tak megállapítani, mi szenesedik a platton felejtve. Csak gyanították, hogy a maguk-
ra hagyott lángosok égnek el sorra, pillanatok töredéke alatt hamvadnak el, s meg-
emelkedô párájuk gyûrûzi át feketén a levegôt. Ha rákényszerítik ôket, ezekben a per-
cekben nehezen választottak volna az anyjuk vagy a lángosok megmentése között. Kép-
zeletük makacsul egybegyúrta az élô és élettelen anyagot. Hiába mászott le egyikük,
merítette meg a locsolókannát, adta fel, töltötte a másik, amilyen gyorsan csak lehe-
tett, a vizet a kéménybe, a szagok gyomorforgatók maradtak, édeskésen tekeregtek a
magasba. Beleszédültek az émelyítô párába, járásuk mind bizonytalanabbá vált, ezen
a napon erôt vett rajtuk a tériszony.

Amikor elôször másztak fel, a két mamlasz kölyök közül az alacsonyabb találta ki,
mivel múlassák a délutánt, a magasabbik szó nélkül követte testvérét. Az, hogy körbe-
körbe járjanak a tetô szélén, egyiküket sem elégítette ki. Szerencsére idôben meghal-
lották a szomszédos iskolából szálló csengôszót. Nagyszünet után most kezdôdött a dél-
után tanulók foglalkozása. Ôk is elfoglalták szokásos helyüket, mintha benn ülnének
a történelemórán, csak éppen míg a többiek lent fészkelôdtek a padokban, ôk itt mo-
corogtak fenn a tetôn. Ilyen távolságból szerették igazán az apjukat, le nem késtek vol-
na szokásos mozdulatairól. Szvitelszki rendben lecsatolta karjáról a súlyos fémláncot,
azt persze, hogy digitális óráját a tanári asztal jobb sarkára tette, már nem látták, de
könnyen elképzelték. A csatornába kapaszkodva próbálták szélesíteni látómezôjüket,
azt a vékonyka csíkot, amely megfigyelésük alá tartozott. Az iskolaablak kizárólag ap-
juk kezét vágta ki a teljes képbôl, csak makulátlan bôrét mutatta meg nekik a levetett
óra helyén. Ebbe a szögbe semmiképpen nem fért bele az asztal jobb sarka, Szvitelszki
arca sem. Az arcát eluraló álságos öröm sem, amellyel az egyébkor alázattal viselt go-
romba portékától megszabadult. Negyvenöt percig azt hihette, amikor nincs a kezén,
nem húzza le az ormótlan szerkezet, olyankor elkülönülhet a belezsúfolt idôktôl. Fiai
az egészbôl annyit tapasztaltak, hogy a megfigyelt elégedetten dörzsölgeti csuklóját.
Aztán hosszú percekre a keze is eltûnt asztaláról, de ôk továbbra is odaképzelték, mert
jól ismerték a bôre alatt futó ereket, az ujjait, a körmét. Apjuk ezalatt szabadnak és füg-
getlennek hitte magát, pedig attól, hogy az órája nem szorította a kezét, az idôzónák



az elvárásoknak megfelelôen változatlan sorrendben halmozódtak egymásra a fejé-
ben. Akkor sem felejtette az egyik idôt, mikor éppen a másik szerint élt, a harmadik
szerint pedig az érvényben lévô történelmet tanította. Ha véletlenül levetett karórájá-
ra tévedt a szeme, továbbra is egyszerre fogta fel valamennyit, a sajátját, a hivatalosat.
Talán elszégyelli magát, ha észreveszi, hogy gyerekei minden áldott nap a tetôrôl fi-
gyelik. Igaz, még mindig bízhatott a távolság jótékony kicsinyítésében, a magasból az
ormótlan digitális óra törékenynek, kecsesnek tetszhet. Közelrôl azonban a történe-
lemtanár önámításáról azonnal kiderült, semmi sem különbözteti meg a közönséges
hazugságtól. Szvitelszki már rég képtelen lett volna egyetlen idôben élni. Annyira hoz-
zászokott ennek a néhánynak a szorításához, ha csak az egyik marad meg belôlük, ösz-
szezavarodik. De ebbôl a tetô kiállóságaiba csimpaszkodó gyerekei semmit sem sejt-
hettek. Büszkén mutatta meg nekik a kezét, amelyrôl elôzôleg lekapcsolta az árulko-
dó tárgyat, és gondosan a jobb asztalsarokra fektette. Mintha centiméterre kiszámol-
ta volna, hol kerül ki a látószögükbôl a moszkvai, a kijevi és a helyi idô.

Nem számolt azonban növekvô kíváncsiságukkal, azzal, hogy mind kijjebb és kij-
jebb merészkednek majd. Aztán, amikor abban a szerencsétlen pillanatban a csatorna
csikorogva távolodott el a tetôtôl, már nem kívántak visszafordulni, a vészjelzô han-
gok a legcsekélyebb óvatosságra sem intették a tetô szélén imbolygókat. Nem éltek a
kapott menekülési idôvel, a csonka bádogszárny sután, esetlenül szállt el a faltól. Va-
lószínûleg azzal hoztak volna igazi áldozatot, ha nem repülnek vele együtt. A két ba-
lamuta szíves örömest hullott a mélybe, egészen a becsapódásukig megbíztak az ezüs-
tös pázsitban, amelynek szélei a ház és vele szemben a melléképület fala alá nyúltak.
Felülrôl nézve az egészséges füves terület kerek egészet képezett a tákolmányokkal. Az
udvar körforgását nem lehetett élôre és élettelenre bontani. A gyerekek ugrásában
benne volt zuhanásuk visszafordíthatósága, halálukban az életük, ahogyan a házfal-
ban korhadó fát is igazolta a fû zöldje. Erôszakos magvai átütötték a szuvas, üreges fe-
lületet, s a sárgásan elhaló részek egészen váratlanul hajtottak ki.

Az élô és élettelen szárnyakat idegesen kapkodta a kora délutáni szél, csak a homok-
kupac mellett heverô fiúkat nem bírta megemelni. Semmiképpen sem talált fogást
kockás flanelingükön és barna mackónadrágjukon. Mint két egymás mellé rakott óri-
áskavics, úgy gömbölyödtek, domború hátuk a válluknál összeért. Mégsem csodálkoz-
tam volna, ha váratlanul elszakadnak a földtôl, ha rövidre nyírt hajuk képtelenül vilá-
gos tüskéi egyszer csak ott fehérlenek a jázminbokor, a korábbi játékukban begyûjtött,
hímporuktól fosztott halódó káposztalepkék és a Mokrinka keményítette, száradó mi-
seruhák fölött a magasban. A cukros kenyértôl és tejtôl szépen túlkeltek, teleholdar-
cukat szétvetette a bumfordiság. Fejük olyan magától értôdôen nyílott bóbitává, aho-
gyan a gyermekláncfû virágai termésbe fordulnak. Amikor végre szertefújhatta volna
Szvitelszki gyerekeit, hirtelen elállt a szél, már nem is akart tôlük semmit. Errefelé min-
dig hirtelen szûnik meg a szándék, mintha soha, még csírájában sem létezett volna.
Ugyanolyan furcsán, szelektíven felejtenek a jóravaló emberek, mint a megátalkodot-
tak, és ez valószínûleg nem az ô hibájuk. Egyszerûen nem képesek másra, mint a hi-
bás természet tökéletes leutánzására.

A hatalmas robajt követô tompa puffanásra elôször a postás dugta ki aránytalanul
kicsi teknôcfejét a konyhából. Amint felfedezte a földön heverôket, sietve elindult fe-
léjük. A nyomában Mokrinka iparkodott, idétlenül szerencsétlenkedve emelgette a lá-
bát, ahogyan a szülés után szokták az asszonyok. A nagyjából felhúzott, ülepén lelógó
harisnyanadrág a lépteinek engedelmeskedve itt-ott berepedt, mohón szaladtak rajta
a szálak a szélrózsa minden irányába, de törôdött is vele az asszony, akkor már rohant
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a fûben hasaló gyerekei felé. Azok meg mintha csak azt várták volna, hogy a gyûlölt
portéka a feszítésben szerteszét szakadjon, fegyelmezetten nem moccantak. Belelapul-
tak a zöld gyepszônyegbe, amely becsapódásuktól alig láthatóan rezgett-rugózott. Az
utolsó másodpercben mindig jótékonyan megemelkedett, sértetlenül hagyva az alá-
juk szorult giccset. Nem törhetett össze az édeskés meséje annak, hogyan kerülhettek
ilyen közel a földhöz. Az lett volna a környezethez illô méltó folytatás, ha felállnak,
szédelegve bukdácsolnak a selymes fûben, s anyjuk kitárja feléjük karját, könnyezve
mosolyog. De nem ez történt, tovább hevertek bénán, mozdulatlanul. Bevárták, amíg
a két rémült ember a közelükbe ér, s még mielôtt föléjük hajoltak, felpattantak, meg-
akadályozhatatlanul lövelltek ki fészkükbôl. Egyszerre és egyenes testtel csapódtak ki
fektükbôl, a burokban születettek gyorsaságával tértek vissza erre a világra. Mokrinka
ekkor még nem könnyebbült meg, kétségek között lapogatta a fiait, azok meg, ami-
kor már rendesen kaptak levegôt, a legkisebb érintésétôl is fájdalmasan szisszentek fel.
Persze sem akkor, sem késôbb nem hitte el nekik senki, hogy egyenesen a tetôrôl poty-
tyantak ide le. Különben hogyan maradhattak volna ilyen sértetlen egészben? Jogo-
san gyanakodtak az ellenkezôjére, azt a képtelenséget, miszerint a föld lökte ki méhé-
bôl túlhordott, nagy testû jómadarait, hihetôbbnek találták. Húzhatták fel készsége-
sen az ingüket, mutogathatták kék-zöld zúzódásaikat, a szerencsés baleset leírásában
mindenki kételkedett. 

Ettôl kezdve nyilvánvalóan dacból másztak fel a tetôre. Gépiesen jártak körbe-kör-
be, a csengô, a készen kapott pontos idô örökös engedelmességre kötelezte mindket-
tôjüket. Megszokásból öntötték be a vizet a kéménybe, és szándékosan nem figyeltek
a mennyiségre, mintha már akarták volna, hogy anyjuk odalenn a konyhában észre-
vegye. Idônként a postahivatal vezetôje is kénytelen volt felháborodni azon, ami egyéb-
ként hallgatólagos beleegyezésével zajlott, hogy alkalmazottja a fehérnemût hordja
szét a friss újság helyett. Ilyenkor a látszat kedvéért lecserélte a bûnöst. Folyton új s
még újabb postás érkezett hozzájuk a biciklijén, de ôk a tetôrôl csak azt látták, ennek
is kicsi a feje, akár a gyûlölt réginek. Ugyanúgy haragudtak rá, ahogyan az elôdjére, az
nem tûnt fel nekik, hogy az új alkalmazott mindig fiatalabb az elôzônél. Csak anyjuk-
nak, aki analfabéta létére kiválóan olvasott a postásokban, esett meg mind könnyeb-
ben rajtuk a szíve. Romantikus regény helyett merült el bennük, merô sajnálatból en-
gedte be magához az istenadtákat, végtelen jólélekkel vette ölébe abnormálisan apró
fejüket. Kárpótlásul járt nekik az együttérzés, maréknyi szeretet, falatnyi krumplilán-
gos, kevéske vaj a forró tésztára, némi fizetéskiegészítés pár szétszakított harisnyáért.

A Szvitelszki gyerekek felegyenesedtek a homokkupac mellôl, önérzetesen húztak
egyet lecsúszó nadrágjukon. Kiváló médiumra leltek bennem. Ha tehették, többed-
szerre is elmesélték, milyen veszélyes repülni. Mivel nem hitetlenkedve néztem rájuk,
elmondták újra és újra, mintha mindennap bátran zuhannának bele az udvar közepé-
be, ahogyan természetükbôl adódóan vetôdnek prédájukra a ragadozó madarak. An-
nak ellenére, hogy csak egyetlenegyszer szálltak az udvar felett, tántoríthatatlanul ki-
tartottak a rendszeresség mellett. Csökött határozottságukból számomra egyértelmû-
vé vált, hogy annál a véletlen repülésnél nincs több bennük, hiába elevenítik fel mind-
untalan tövirôl hegyire. Azt is tökéletesen megértettem, hogy azért kell az egyetlent
sok-sok kitaláltra szaporítaniuk, mert környezetük annak az egynek a valódiságában
kételkedik. Mást nem tehettem, mint alkalmanként türelmesen meghallgattam jól is-
mert legendájukat. Nem hittem sem többet, sem kevesebbet róla, amennyi valójában,
de a kedvüket sem szegtem, nem javítottam ki ferdítéseiket. Egyelôre meghagytam
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ôket abban a tudatban, hogy az átláthatatlan rendetlenségben soha senki meg nem ta-
lálja a baleset másodperceit rögzítô fekete dobozt.

Gyakran ötlik fel bennem, hogy találkozásaink további aprólékos részletezése már
fölösleges, hiszen bennük úgyis megszakad a szál. Mégis minden kicsinyes sunyiságuk
ellenére Mokrinka helyett ôrködöm felettük, tulajdon magzataimként vigyázok rájuk.
Pedig erôszakosan és indokolatlanul elôtörô emlékeim ezt hihetetlenül megnehezítik.
Nem is értem, miért keveredik bennem saját vér szerinti fiam és lányom születése a
kis idegen nyeborákok történetével. Sokadszori nekirugaszkodásra is képtelen vagyok
szétválasztani az élôt az élettelentôl. Minduntalan berendezem Szvitelszki udvarán a
kietlen hodályt, ahol ugyanolyan áthatóan érzem a friss és a megfáradt vér szagát,
mintha folyamatosan vetélnének el körülöttem az asszonyok. Ennek ellenére azzal ál-
tatom magam, hogy veszélyeztetett állapotomban sikerülhet becsülettel kihordanom
a két bumfordi terhét, ahogyan saját gyerekeimet is sikerült. Pedig az idejekorán vajú-
dókkal már annak idején sem számolt senki. Legfeljebb az alattuk hullámzó ágyakat
tartották nyilván, az élôk nyöszörgését azonban, mielôtt elvegyült volna a rugók nyi-
szorgásával, kisöpörte a bábaképzôbôl a szél. Kinn a kórházkertben száradtak úgy a
klórozott lepedôk, mint itt a jázminbokor mellett a kiteregetett miseruhák. Hátbor-
zongató az egybeesés, lányomat lepedô híján saját ruhámon hoztam a világra, bô szok-
nyámat két tolófájás között teregettem ki az ülepem alatt. Szerencsére mindkettônk
alá jutott belôle. Most pedig itt állok tanácstalanul, és képtelen vagyok eldönteni, mit
fúj a kora esti szél, lepedôt vagy miseruhát. Nem választhatok a kettô között, nem száll-
hatok szembe a hajdani akuserkák szigorával, azóta sem bírok természetfeletti erôvel.
Ugyan mi értelme szelíden bizonyítanom alkalmasságomat a béranyaságra. Annyi éve
már, hogy hiába mérte be a fémes hideg medencecsontomat, mit sem törôdöm szûkös
adottságaimmal. Gondolkozás nélkül befogadom a darabos fiúkat apró kockás flanel-
ingestül, barnás mackónadrágostul. A természetes folyamat megfordításában sokat se-
gít, hogy örökre megjegyeztem a gyerekeimet világra segítô bába szemét. Lámpaként
világított belém az átkozott, melege beleveszett a cúgos hidegbe, a kvarclámpához ha-
sonlatosan egyszerre irtotta életem és az engem veszélyeztetô életeket. Azóta kísért ez
a szétválaszthatatlan kettôsség, akár akarom, akár nem, magamban hordom Odárka
kegyetlen melegét, az egyetlent, amelyet akkor a nagy hidegben érezhettem. Ezért
igyekszem az ô szemével babonázni a nyílást, az elvárhatónál sokkal szélesebbre tágí-
tani a réseket, míg meg nem tanulom világra segíteni a természetes úton megszületni
képteleneket.

Próbáltam én meggyôzni Szvitelszkit, de megmakacsolta magát, hajthatatlan ma-
radt. Sokadszori unszolásomra sem engedte be gyerekeit a hátsó szobába. Mintha
mindazt, amit elhallgatott, összes gyengeségét és hazugságát az ott tornyosodó könyv-
stószaiban rejtette volna el, s még nem jött el annak az ideje, hogy megmutassa nekik.
Jóval születésük elôtt zárta el összehordott kincseit a külvilágtól, ha nem is elôlük, de
most már velük sem tehetett kivételt. Pedig a két fiút kevés választotta el attól, hogy
megértsék megmagyarázhatatlan könyvgyûjtô szenvedélyét. Hiszen azt a konok el-
szántságot, amellyel nap mint nap vizet öntöttek a kéménybe, teljességgel tôle örököl-
ték. Apjuk soha el nem mesélte nekik, amit nekem ellenben igen, hogy gyerekként
hosszú nyarakon át postást játszott. Hatalmas kupacokban gyûjtötte hozzá az alapanya-
got: képeslapokat, használt borítékokat, bélyegeket, megsárgult lapokat, újságokat. Órá-
kat töltött hajtogatásukkal, ragasztásukkal, leáztatásukkal, csomagolásukkal. Hosszú
listáján gondosan nyilvántartotta a címzetteket, elôfizetôket. A játék betetôzéseként az-
tán elindult, és módszeresen széthordta az így elôállított leveleket, csinos kis küldemé-
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nyeket. Kínosan vigyázott arra, hogy mindenkinek igazságosan juttasson belôlük. Ki-
tolta a fészerbôl apja biciklijét, a vázat még nem érte fel, átdugta alatta a lábát, és ti-
tokban körbekerekezte a települést. Korán reggel vagy este kézbesítette körzetében a
kötelezô napi postát, olyankor, amikor senki se látta. A rejtekezés igénye máig meg-
maradt benne. Most könyvészként ûzi ugyanazt a gyûjtôjátékot, amit kispostásként,
csak ellenkezô elôjellel, nem szétviszi féltett könyveit, hanem éppen fordítva, egy hely-
re hordja össze szerzeményeit, a hátsó szobába. Gyerekei megörökölték elszántságát,
de honnan tudhatták volna, hogy apjuk sóvárgása megegyezik az övékkel. Pedig egész-
séges ösztönnel régóta megfigyelték a tetôrôl, persze fogalmuk sem volt arról, miért
olyan fontos szemmel tartaniuk. Odalenn az osztályban a történelemtanár láthatóan
mindent megtett annak érdekében, hogy lehetôleg minél késôbb jöjjenek rá az igaz-
ságra. Kezére játszott az éppen érvényben lévô postás, aki mindig idôben érkezett, és
már puszta megjelenésével elterelte a lesben állók figyelmét.

A Szvitelszki gyerekek ördögi spórákként nôttek ki apjukból, s tértek vissza ugyan-
csak belé. Tudatlanul vágytak arra, hogy sóvároghassanak valami után, és ebben ép-
pen az akadályozta meg ôket, ami segíthette volna. Szegények minduntalan rátenye-
reltek a hiányosságaikra. Tömpe ujjukkal elfedték az üregek nyílásait, mindinkább tá-
volabb kerültek attól, ami az övék lehetett volna. Tudatlanul mondtak le örökségükrôl.
És Szvitelszki elfogadta lemondásukat, mintha nem a fiaiban kereste volna folytatását.
Ezzel engem is összezavart, napok óta próbálom megfejteni, miben vagy kiben talál-
ta meg.

Mímelt pepecselgetéssel húzom az idôt. Ülök a fordításom fölött, s attól félek, ha a
végére érek, kiderülhet, a semmibe nyúltam. Azon kapom magam, hogy folyton össze-
hasonlítom Szvitelszki szürke, kopott füzeteit, amelyek lefordítását elvállaltam, még
szürkébb gyerekeivel, akiket munkámmal párhuzamosan, ahányszor náluk járok, meg-
hallgatok. Még néhány oldal maradt hátra, és befejezem. Mit kezdek ezután magam-
mal? Idô elôtt kiürültem, azt hiszem. Újra és újra az jut eszembe, hogy már a fiam szü-
letésekor is a vártnál majd’ két hónappal korábban folyt el a magzatvizem. Más nem
történt, és furcsamód akkor is éppen az aggasztott, aminek inkább örülhettem. Meg
voltam gyôzôdve róla, hogy abban a sárgás, kicsit ragacsos lében feloldódott a gyere-
kem, s amikor eljön a tényleges ideje, akkor majd nem lesz kit megszülnöm. Rögesz-
mém annyira nyomasztott, el is mondtam Odarkának. Velôtrázóan nevetett, ez a pri-
mitív asszony sokkal, sokkal többet tudott nálam leendô koraszülött fiamról. Ezen a
jogon tiltotta meg, hogy akár néhány percre is felkeljek ágyamból. Valahonnan a mély-
bôl teremtette elô azokat az áthatóan dohos-penészes, földszagú párnákat, s ellent-
mondást nem tûrve a lábam alá tornyozta mindet. Az abnormális póznak, az orrfacsa-
ró bûznek, a méhszájamat lebénító narkotikumoknak köszönhetôen két hétig sikerült
állandó zuhanásban tartania. Kimondhatatlanul szédültem, émelyegtem, és közben
mindvégig féltem, mert a combom ezalatt nem száradt meg, ragacsos volt a nedves-
ségtôl. Mindennap ugyanannyi víz folyt el belôlem, s bár a mennyiség nem változott,
engem csak a szivárgás megszûnése nyugtatott volna meg. Emlékszem, a sátáni vigyo-
rú bába közben azzal vigasztalt, sose izguljak, a szükséges magzatvíz újratermelôdik, a
kialakult rendet, az ismétlôdés szigorú rendjét semmi nem bonthatja meg. Most, ami-
kor lassan két hónapja már vér szerinti fiam és lányom helyett Szvitelszki bumfordi fi-
ait hordom gondolataimban, kizárólag magamra számíthatok. Mégis megint ugyan-
úgy félek, mint akkor régen, amikor bármit tettem, a természet irányított. Rettegek,
mert nem szeretnék Szvitelszki önámító sorsára jutni. Be kell vallanom, attól tartok,
nem leszek képes többre, csak a hibás természet tökéletes utánzására.
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Minél inkább nyomaszt a tisztázhatatlan kettôsség, a két gyerek súlyába rejtett pi-
hekönnyûség, az, hogy számomra éppen különleges darabosságuk tette nyilvánvaló-
vá kötôdésüket a magassághoz, annál biztosabb vagyok abban, hogy nem járhatok már
túl messze az igazságtól. Ezen az úton haladva nem kerülhetem meg a bambácska fiú-
kat. Bármennyire nem fûlik hozzá a fogam, bennük kell keresnem valamiféle méltó
folytatást. 

Ma boldoggá tett egy aprócska felismerés. Rájöttem végre, mire emlékeztetnek leg-
inkább. Miközben felém közeledtek, totyogtak, nagy testû madarakra hasonlítottak,
olyan örök életükben fölös súlyaikkal küzdô szárnyasokra, amelyeket repülô madarak-
ként tartanak ugyan nyilván, ennek ellenére nehezen hihetô, hogy képesek felemel-
kedni. Aztán ha mégis sikerül szárnyra kapniuk, minden erôfeszítésük hiábavaló, mert
földet érésükkor úgyis kezdôdik elölrôl a hitetlenség, a hitetlenségbôl fakadó szána-
lom. Talán az emberi emlékezet okolható tehetetlenségükért, hiszen aki saját szemé-
vel gyôzôdött meg a túlméretezett madárutánzatok repülésérôl, általában az is csak
rövid ideig hajlandó rögzíteni a látottakat.

Késôbb, még ugyanezen a napon, miközben a Szvitelszki gyerekek balesetének egé-
szen új változatát hallgattam, visszavonhatatlanul eltökéltem, hogy nagyvonalú leszek
a könyörtelenségben, különben soha nem szakíthatom meg a végeérhetetlen meddô
szánalmat.

Kiss Judit Ágnes

BEVÁNDORLÓK DALA

Ismered-e a kiüres teret?
A kiüres tér ismer tégedet.
Szereti látni tégedet a benne,
beléjed lakomáz minden reggelente.

A kiüres térnek van neki két csápja,
azokat ereget szegény te agyába,
ettôl te agyad lesz tisztára kiüres,
újra tele lenni nem vagy elég ügyes.

A kiüres térnek szája tuctuc-zene,
két színes kamera van neki két szeme.
Nagy száj neki nyílik, tüdô neki tágul,
megkóstolni készül, azért téged bámul.

És amit bekapja, attól lesz csak nagyobb,
te ne hidd lehetni, hogy téged nem hagyod.
Órjás orrlikjával hatalmast szipákol,
s kifújja tégedet a kicsi világból.


