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'"Ut a városba
"Dehát már tudja, egyenest az orra után!" nevetett az apja, mikor
anya még mindig aggodalmaskodott, odatalál--e Frantisek. Apa rit
kán nevetett, Frantisek a világért sem vette volna el a kedvét, in
kább hősies arcot vágott, és anyára, aki túlzott törődésévelmindig
megszégyenítette, inkább nem is nézett.

"Harmincnégyszer negyvenkettő," ismételgette az úton az üveg
táblák méretét, melyeket a városban kellett megvennie. Először az
erdőn át kellett menni, az úton keréknyomok voltak, FrantiSek el
sem tudta képzelni, mi vágta őket oda. Soha nem látta, hogy az
erdőben kocsi járt volna. Háta mögött hagyta a rétet, [osef Vybíralt
is, aki az utolsó ház mellett golyókkal játszott, miközben FrantiSek
előtt komoly küldetés állt.

Odaért az elágazóhoz és töprenkedett: jobbra vagy balra? Ott
hon azt mondták, mindig csak egyenesen. Dehát hogy menjen
egyenesen, amikor itt két út van, az egyik jobbra, a másik meg balra
tér el, és semelyik sem megy egyenesen. FrantiSek néhány lépést
tesz balfelé, aztán visszatér; aztán a jobb oldali úton indul el, majd
megint vissza. Megáll, gondolkodik, az ég fölötte olyan kék és
mély, mint a mosolytalan erdei tündérek szeme. Egy paraszt köze
ledik zsebre tett kézzel, fürkészően néz Frantisekre. FrantiSek rög
tön elindul az egyik úton, határozottan, mintha tudná, hová megy.
Szégyelli a zavarát. De minél tovább ér, egyre lassabban megy. Mi
lesz, ha mégsem ez a jó út? Végre találkozik egy öregasszonnyal,
aki füvet visz a hátán, attól megkérdezi. Persze hogy vissza kell
fordulnia, vörös, mint a rák.

Kiért az erdőből, és egy szántóföld közepén találta magát. A
gabona magasan áll a kis gyalogút két oldalán, semmi sem moz
dul. Minden arany csendbe dermedt, és bőségtől illatozik, mint
az áldott kenyér. De az ég kékje és a búzavirágok kék szeme a
gabonában mélységükkel furcsa szorongást ébresztenek Frantisek
ben. Ellenben a pipacsok vörösen égnek, és olyan elszántak, mint
a szenvedély. FrantiSek megtorpan, meztelen talpa túl hangosan
csattog a forró porban. A pucér ember állítólag a gabonában sza
ladgál és kísért. Prautisek nem tudja, mivel bánthatná meg, mégis
minden hangosabb zizzenéstől összerezzen.

A gabona azonban egyszerre csak szétnyílt, és Frantisek meg
pillantotta a városháza tornyát. Az utcák dübörögve jöttek felé, és
Frantisek egészen a falhoz lapult, nehogy magukkal ragadják. El
intézte a dolgát, és gyorsan sietett onnan, nem is pihent meg egé
szen addig, míg a hűs zöld gyepet nem érezte a talpa alatt. ÓVa
tosan letette az üvegtáblákat a mezsgyére, és nézte, hogyan mász
nak elő a bogarak a földből, s kapaszkodnak felfelé a fűszálakon.
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"Úgy szaladgálnak a fű között, mint emberek a fák között," gon
dolta, és szorongva nézett föl a feneketlen égre. De aztán megvi
gasztalta a hazatérés gondolata. Otthon már biztos emlegetik, s
anya már az órát nézi.

Frantisek felvette az üvegtáblákat, és kilépett. Kicsit fájtak a lá
bai, de aztán elmúlt. Sietett, hogy eldicsekedhessen, egyedül volt
a városban. Azt persze nem mondja el, hogy az útelágazásnál el
tévedt. A mező csöndjének mélyén rejlő kékségtól való szorongá
sát sem árulja majd el. Különben sem hinné el senki.

Frantisek elhaladt az erdő előtti falu mellett, aztán már a jól is
mert utakon járt, bár az erdőben mindig elfogja az embert valami
félelem. De tudta, hogy már csak egy ugrásra van hazulról, s
ezért szégyellte félelmét, csak azért is a Kadira bányája felé ke
rült, amitől otthon mindig féltve óvták. A nádas mozdulatlanul
tükröződött a sötét mélység felett, melynek alján ott feküdtek a
hajdani kötörök lapátjai és csákányai, akik egy reggel megérkez
tek a sziklához és víz alatt találták. Azok a kőtörők már régen
meghaltak, de az emberek mondákat mesélnek a vízzel elöntött
bányáról, mégis nyári estéken a hasadék fehérlik a fürdőzők tes
tétől, és reggel a víz színén szomorúan úszkálnak a kitépett fű

csomók.
Frantisek leült a bányató fölött, és félelemmel nézett alá a bal

jóslatú vízbe. Azt mondják, nagyon tiszta. Állítólag pár lépésnyire
a parttól nem nagyon mély, ott még kisgyerekek is fürödhetnek
benne. Prantisek, ha pocsolyában vizet látott, rögtön szomjúságot
érzett. És most a déli forróság annyira elgyötörte, hogy egész tes
te sóvárgott a víz után. Lement a partra, és levetette a ruháját. A
víztükörben megpillantotta meztelen testét. Borzasztó könnyűség

fogta el. De ahogy közelebb lépett, visszatorpant az égbolt képé
től, mely valami katasztrófa árnyával sötétlett a vízen. Frantisek
azonban nem adta meg magát. Lassacskán tovább lépett, s ami
kor már térdig ért a víz, beleült, és a kezével csapkodni kezdett
maga körül, hogy a hullámok egészen a másik partig verődtek.

Frantisek megállt, hallgatta, hogyan paskolja a víz a füvet. Nem
volt kellemes zaj, emberi hangra emlékeztetett, ezért újra verni
kezdte a vizet. Mikor elfáradt, elhatározta, kipróbálja, milyen
messze lehet elmenni. Átvillant ugyan az agyán: "Ha belefullad
nék így...", de elhessentette a gondolatot, hiszen rendszerint sose
következett be, ami a képzeletét foglalkoztatta. Még két lépést
tett, s egyszerre csak zöld homályt látott a szeme előtt. Egy pilla
natra nem hitte el, de aztán kimondhatatlan rémülettel felkiáltott.
Fent azonban nem hallatszott semmi.

A faluból emberek szaladtak a Kadira bányájához, aztán oda
húzták a tűzoltótömlőt. FrantiSek ruhája és a két üvegtábla a víz
mellett feküdt, amely nem árult el semmit. Azt gondolták, talán
sikerül valamennyi vizet kipumpálni, váltották egymást a munká
ban. Pumpált az erős kovács, kis ideig az asztalos, Frantisek apja
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is, sárga foltokkal telespriccelt kötényében. Végül még FrantiSek
anyja is pumpált, de a férje hamar elzavarta, mert folyton a sze
mét törülgette a kötényével. A víz csak nem fogyott, akkor el
kezdtek hosszú kampóval keresni. Az asztalos sápadt volt, de na
gyon figyelmes, míg a felesége szívszaggatón zokogott, várván,
mikor kerül elő a kisfia holtteste.

A hajánál fogva húzták ki, és letették a letaposott fűre. Az asz
talos a háttérben állt, az anya azonban letérdelt FrantiSek mellé, s
megújuló, egyre marcangolóbb fájdalommal győződött meg újra
és újra, hogy tényleg halott. Akkor lezárta fia szemét, melybe be
lerögzült - a most már el nem titkolt - kék szorongás.

Heé Veronika fordítása

/

Aprilisi akácok
(Dubnové akáty...)

Áprilisi akácok - gorgóf{jk,
az égre vetikfarkasszemüket.
Mind ráncos, csupa kilógó ideg.
Köpenyben járunk ez alatt a fa-

kó, jügg{jleges kövezet alatt,
mint vak hangja, ha magában beszél.
Tuja - magasba csapó pengeél.
Fémes szájíz. Eltör{j fűrészlap

egy távoli erd{jben hová fák-
lya- és gyertyafény, fegyvercsillogás
vezet. A hangokon vissza. Kis hír
a lapban: Mégis lesz feltámadás.
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