
masan vékony. törékeny botocskájával, amely ráadásul még rövidnek is bizonyult.
Aggyisten! Odamentek hát. segítettek neki. Az illető ideges. toporzékoló lázas szom
júsággal nyúlt a flaskó után. melyböl, minden elismerés, egy elmés szerkezetnek kö
szönhetően: dugóérintésre oldalt rejtett fiókocska pattant ki, amelyből - az idegen
magyar anyanyelvüségét bizonyítandó - még egy papírcédulácska hullott a földre:

Fiam, öltözz fel jól! Én már sajnos soha többé nem mehetek vissza, de Te jegyezd meg:
valódi anyád én vagyok és maradok. Ne sírjá l utánam, ne gyászolt, mert még életed egyet
len értelmévé válik! Vigyázz apádra, jó ember ö valójában, csak egy kicsit bogaras, de hát
nem mindenki az? A joghurt a [rizsiderben. Hosszú értekezésed a Nagyváros vörös fényei
röl figyelmesen elolvastam, lenne egy-két inkább amolyan technikai megjegyzésem, csak
hogy azt majd egy másik levélben. A ladikot apalackban mellékelem, de oh, édes egyetlen
fiam, óvakodjál tölem: bármerre is hajózol nyílt tengereken. sose merészkedi túl közel
hozzám, mert zabolátlan örömömben súlyos uszonyommal még izzé-porrá találnám zúz
ni törékeny lélekveszuid, s magammal húználak a mélybe, mert ez erosebb nálam - az
örök csönd birodalmába, pedig az ember feljebb való, amíg való: vésd agyadba, egyetle
nem. Bármi csapást mér rád a sors, állj emelt fövel! Van tiszta zsebkendod? Találsz a leg
felső rekeszben.

Ösanyád a könnyek tengerébál>

Az idegen alig hallhatót sikkantott és összeesett. Két db. ausztrál gyártmányú gu
micsizmán kívül nem volt rajta semmi; azonosságit nem találtak nála. így nem tehet
tek mást, mint lemérték és az adatot bevezették a naplóba úgyszint: részint talán a
hidegtől, alig lehetett pár hüvelyknyi. A halottnak kijáró tisztelettel temették el a par
ton. a palackot pedig bevitték a kapitány kajütjébe, aztán folytatták új kalandokkal
kecsegtetőútjukat az ismeretlen világ felé. A kapitányi kajüt ablakán át jeges csillám
lássai beragyogtak a messzi csillagok azon a bizonyos éjszakán. Az ablak keretei közt
egy pillanatra megjelent a távoli gravitációjával vonzó gigászi csapda is, a Nagy Fe
kete Lyuk kavargó káosza, amely emberi ésszel fel nem fogható mágnesként sok-sok
fényévre tőlünk, egy spirálköd távolabbnál távoli középpontjában - óriási betonkeve
rő módjára - csillagközi port, gázfelhöket. sőt csillagtörmeléket hemperget, hogy ki
kövezze a hozzá vezető utat? Sok-sok fényévre tőlünk. elszáll az idő. - Ekkor a kapi
tány valószínűlega MEGFOGHATATLANRA gondolt. midön mindörökre eltűnt a sze
münk elől, amely akárha küklopsz módjára az alagútban ... Csákányaink szikrát esi
holnak.

Kapitány úr seje-haj ...

CZESLAW MILOSZ

Hal
Sikolyok, lázas hablatyolás. trombita-nyafogás, lábason és dobon dobolás kozepette
A mértéktartás volt a legélesebb tiltakozás.
Ám a közönséges emberi hang jogát vesztette,
S olyan lett, mint haltátogás az akváriumban.
Eljogadtam, ami rám méretett. Mégis. csak ember voltam,
Vagyis szenvedtem, a hozzám hasonló lények felé törekedtem.

Bojtár Endre fordítása
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