
UJLAKI ÁGOTA:

SZÁRNYAK
Motto: Bús szíved néha szárnyra kél-e,

mondd Agáta?.. (Baudelaire)

Tegnap végre elhatároztam magamat. Az ember olyan nehezen
nyúl az utolsó lehetőség után; mert hogyha már az sem marad ...

Szőval elmentem az öreg Böhm bolt jába. Keskeny utcában áll
ez a bolt, ahol az úttest minden köve külön éli a maga életét s
ahol az ódon házak mint egy csomó részeg ember hol összeölelkez
nek, hol verekedve egymás hegyén-hátán hemperegnek; itt kinyú
lik egy kémény, amott tátong rulladozva egy kapunyílás.

Ebben a részeg gomolyagban félig betemetve húzódik meg a
bolt. Rozoga, mint a környezete és ugyanolyan penész és doh árad
falaiból, mint a többi házból.

A tulajdonos szeme a esíptetös szemüveg mögött láthatóan
megállapítja rólam: "úrinő bajban". És aztán kíküldi a sápkóros
segédet.

Zavarban vagyok és a hangom is rekedt. Előbb a torkomat
kell köszörülnöm.

- Kérem én... azt mondták nekem... magánál még kapni...
de igazán nem is tudom ..•

Az öreg hagyja, hogy kidadogjam magam. Valamivel babrál.
Oh, ő már filozófus, aki tudja, hogy az embereknek csak egyre van
szükségük: időre.

A zöldernyös lámpa körül legyek zümmögnek. Furcsa játékuk
van, semmi rendszer, semmi logika nincs benne. Túl sötét van,
hogy lássam, de érzem, hogy mindenütt vastagon fekszik a por.
Valahol a padló minden ok nélkül megreccsen.

Nagyot nyelek.
- Kérem... én szárnyat akarok venni.
Légyzümmögés.
Aztán Böhm úr egyszerre csak megindul, akár egy rossz

gramofon.
- Van nagyon szép régi fülbevalóm, dublé nyakék, vannak...
- Ezt másutt is megkaphatom.
- De drága nagyságos asszonyom!
- Kisasszony.
- Akkor meg pláne l Hogy tetszik ilyet elképzelni, ilyen fia-

talon és ...
- Böhm úr - mondom nagyon fenyegető és rekedt hangon

- én szárnyakért jöttem ide és enélkül nem megyek el, mégha a
maga hulláján keresztül kell megszereznem...

Légyzümmögés.
Vállvonogatás.
Böhmúr kinyit egy csapóajtót és int nekem. Lemegyünk a

raktárba.
*
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Kisebb pincehelyiségbe érkezünk. A falak mentén a polcok
tele befőttesüvegekkel, nagyok, kicsik, de mindannyian porosak.
Böhm úr sorjában leszedi őket, letörli róluk a port akabátujjával.
Most már látni, mindegyikben van egy pár szárny. Kicsi, hosszú,
szines, átlátszó. És Böhm úr magyaráz.

- Ez a kicsi szines - olyan mint egy lepkéé - tizenöt pengő

és húsz; egy kis szédülés jár vele, fejecskéje kissé forogni fog,
dehát. .. és jó hozzá pár szem sósmandula is ...

- Vagy pedig inkább ezt a fínom átlátszó szitakötő szárnyat
parancsolja. .. hajszálvékony... nagyon olcsó... A gyerekek na
gyon kedvelték valamikor, most sajnos már nem szeretik ők seml
Pedig gyönyörű ez, kérem, elvisz egészen Meseországig ..• nagyon
arisztokrata hely az kérem... De persze, ízlés dolga!

- Itt kérem valami hasonló, csak kisebb; méhszárny ez ké
rem... kicsi, de erős, mint a bors I He-hehe I . .. És nagyon buzgó...
mert kérem a munka nemcsak azért jó, hogy pénzt keressen vele
az ember. Dehogy. Hanem, mert közben nem lehet másra gon
dolni ... nagyon ajánlom, kérem, nagyon ajánlom ...

- Itt ez teljesen az ellentéte. Nézze ezeket a tollakat, .a szí
neket, a ragyogást. Ez igen! Kolibríszárnj. Csillog mint - de erre
nincs is méltó hasonlat. - Ha egyszer megindult, nem is lehet
többé megállítani. Használati utasítás? Kérem. Nagy a választék.
Lehet kártya. Rulett. Kocka. Amint parancsolja ...

- Ez itt kérem szintelen és nagyon apró, de garantálok érte.
Éjjeli lepke. Amikor kigyúlnak a lámpák, már nem lehet vissza
tartani. Egészen megbolondul. Elvisz furcsa kacajok, elváltozott
színek közé... Csak vigyázni kell, mindig neki akar menni a
fénynek, a tűznek.. .de ha erős keze van akisasszonynak ...

- Ezt ne is tessék megnézni: csirkeszárny ... Nem tud föl
repülni. Eltompult, ezt nem is ajánlom.

- De nincsen talán a kisasszonynak valami saját elképzelése?
Tetszik látni, sok van a raktáron I

Tanácstalanul nézek szét. Tényleg rengeteg van. Mit is akar-
tam? Ah, - ott a sarokban, kék és keskeny, mínt a penge ...

- Nézze csak, Böhm úr, ilyesmire gondoltam én ...
- Kérem, ezt nem lehet; ez fecskeszárny, vándormadár ...
- Dehát nekem éppen ez kell! Jó messzíre el akarok innen

menni, valódi idegen országokba ...
- Kérem, ezt nem adhatom el, nagyságos asszony, oh, par-

don, kisasszony... Háború van ...
- Na és? Nézze I Az ára igazán nem számít, Megveszem ...
- Kérem, engem bezárnak miatta... .
- Nem tudja meg majd senki. Én vigyázni fogok ... No, adja

feketén, Böhm bácsi, hiszen tudom én is, hogy háború van ...

De Böhm úr erős marad.
- Háború van kérem. Nem lehet más országokba elkószálni.

És különben sem repül útlevél vagy vízum nélkül. Ha mégis meg
kísérelné, még lelőnék a határon. És másnap aztán a nyakamra
jönne a rendőrség. Szó sem lehet róla I

Lehet, hogy ellopom a fecskeszárnyat. De egyelőre megnézem
a többit. Böhm úr tovább magyaráz.

- Ez a szép példány itt - nézze csak meg a tollaít, mintha
valamennyit külön viaszolták volna - ez Pegazus-szárny. Igen me-
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legen ajánlom. Nagyon olcsó. Nagyon kisigényű. Sokoldalú. Néha
szelíd, néha vad, már ahogy éppen kell ...

- Ez kicsit kopott, pedig nagyon jól Békebeli bőr. Denevér
szárny. Kezeskedem érte - főleg sötétben ...

- Itt pedig pontosan az ellenkezője; olyan, mint egy piros
orchidea. Szép ez kérem és nagyon vad. Kicsit vérszomjas. Nem
kell hozzá más, csak egy fiatalember ...

- Ez kérem csúnya, de erős. Nagyon nyugodtan repül, ba
golyszárny. Ha ezt ki tetszik próbálni, mindjárt másnak tetszik
látni mindent. A híres filozófusoknak mind ilyen volt ...

- Ez itt? Hát kérem, ez egy furcsa bogáré. Nem is tudnám
hamarosan megmondani a nevét! Nálunk nincs is ilyen. Nem na
gyon ajánlom a nagyságos... eh-eh kisasszonynak . .. Ez az állat
állítólag ópíumből, kokainból és hasonló mérgekből él; ezektől

tud repülni ...
És aztán mutat még egy sereg szárnyat. Már szédülök.
- Nézze, Böhm úr, hagyja abbal Pénz nem számít, de adjon

valami jót, magára bízom...
- Hát kérem, - szél az öreg és a fejét vakarja - akkor

előbb meg kell mérnem a súlyt.
- Milyen súlyt?
- Várjon kérem! - szól és előszed valahonnan egy kis

mérleget.
- Mutassa a homlokát!
- Tessék?
Erre szó nélkül hozzámlép és a homlokomat kezdi piszkální.

Egy fínom kis csipesz van a kezében... Valamit leszed a homlo
komról, beledobja a mérlegserpenyőbe, újból a homlokomon bab
rál ... Megkérdezem, mit szedett le?

- A ráncokat, kisasszony - mondja - sajnos, nagyon sok
Tan a homlokán ...

Leszedi az összes ráncaimat, aztán következik a két vonal
orromtól a szám sarkáig, sokáig tart... De az öreg csak hümmög
és csóválja a fejét.

- Nagyon sok van. - mondja.
- Most kérem, adja ide a szívét!
Megijedek. Hogy gondolja ezt?
Mégis, habozva kiveszem és ráteszem a mérlegre, A mérleg

nagyot zökken.
Még mindig zümmögnek ezek az átkozott legyek!
- Drága hölgyem - mondja az öreg Böhm - igazán sajná-

lom, de túlságosan nehéz a szíve.
- Miért baj az magának?
- Kérem, ezek a szárnyak nem bírják el magát.
Ez a vége!
Légyzümmögés.
- Ez nagyon szomorú, drága nagyságos asszonyom... De min

dig csak azok az emberek akarnak felrepülni a magasba, akiknek
nehéz a szívük. Csakhogy nincs olyan szárny, ami ezeket a nehéz
szíveket is elbírná... Igaz, egy van, az nagyon erős. De nem jön
vissza többé, ha már egyszer útnak indult ...

- Hiszen éppen ezt keresem... Mutassa csak gyorsan I
- Kérem, nem ajánlom...
Nem hagyom magam lebeszélni. Elvisz a sarokba egy vitrin-
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hez. Benne sötétszürke óriási szárnyak, akkorák, mint egy ember.
Ezek aztán elbírnak...

Légyzümmögés.
- Furcsa szag van itt. Mondja, Böhm bácsi, miért van ezek-

nek gázszaguk?
- Gáz? Hja, a kis asszonynál gázrezsó van?
- Nem értem.
- Hát tetszik tudni, ezeknek mindig van valami szaguk. Egy-

szer gázszag, máskor ciánkáliszag, vízszag, löporszag, ötödik-eme
let-szag... Attól függ ...

Ez nekem egy cseppet sem tetszik.
- Nézze, Böhm úr, nem lehet ezt kiszellőztetni?

- Isten őrizz, akkor elveszti az erejét. De ... később - egy
bizonyos magasságban - magától elveszti I

Csend.
Nagyon érzékeny orrom van. A gyomrom kezd émelyegni.

Utálom a gázszagot.
Valahol valami sistereg.
- Kérem, ez már nem gázszag, ez gázbiíz!
Most már valósággal ordítok.
- Böhm úr, tegye el ezt az undok szárnyat, nem akarom

látni seml

•
A furcsa kis utcában isteni penészszag.
Nem vagyok gyáva, csak az orrom érzékeny.
Böhm úrtól vettem egy csomó felesleges holmit, köztük egy

hamis gyöngyfülbevalót.
Sohasem hordok fülbevalót.

Uil~ki Agota
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