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CUSIMA JÚKO

Néma vásár
Macskák vannak az erdőben. Ez önmagában nem is különösebben furcsa dolog. A macskák 

között vadmacska és puma, oroszlán is akad. De az erdő kétségkívül egész otthonos hely még a 
házimacskáknak is. Ám ha az erdőben macskával találkoztam, nyugtalanság fogott el, hogy ez 
meg miféle élőlény. Erdőnek hívom, de a Rikugien japánkertről van szó, ami edo-kori marad-
vány a házam környékén.  Erdőnek nevezni talán kicsit furcsa, de a régi park fái, amik megma-
radtak a körülöttük egyre inkább csupán épületekké váló városban, olyan sűrűn nőnek, hogy a 
kerítés mentén sötét tőlük az út, amit így még nappal sem érezni biztonságosnak. Szó, ami szó, 
erdő benyomását kelti. Ám a macska az erdőben egyáltalán nem volt vadmacskaszerű: fekete-
foltos, fehér kiscica volt, nem lehetett idősebb két-három hónaposnál. Egyáltalán nem volt 
félelmetes, ránézésre aranyos élőlénynek tűnt. Nem volt ijesztő. Én mégis összezavarodtam 
tőle és feszült lettem. A kismacska rám meredt, ugrásra készen.

A tavacska partján elterülő bozótosban bujkált. A tízéves lányom vette először észre és hívta 
fel rá a figyelmünket. 

– Á, tényleg – mondtam, amikor én is megláttam a nehezen kivehető alakot, a lányom pedig 
izgatottan kiáltozott: itt is van egy, ott is egy! A másik gyermekem, az ötéves fiam először nem 
látta a macskát, úgyhogy izgatottságában sírva fakadt: hol van, hol van, toporzékolt. A nővére 
diadalmas arccal hajolt le megmutatni, merre van az első kiscica. A lányom kiabálására jó pár 
járókelő is keresni kezdte a macskákat. Vasárnap este lévén, a parknak sok látogatója volt.

Macska is volt jó néhány. Mindannyian külön-külön bozótosban bujkáltak, és figyelemmel 
kísérték a kavicsos úton járkáló emberek lábának mozgását. Ha egy láb csak egy lépést is 
megtett az irányukba, fürgén iszkoltak el. Egy felnőtt ember magasságából nézve nehéz volt 
észrevenni a macskák búvóhelyét. Így aztán megszámolni is teljességgel lehetetlen volt őket. 
Ez a megszámlálhatatlanság azt az érzést keltette, hogy irdatlanul sokan vannak.

A kisebbik gyermekem sírása ütötte meg a fülemet. Valamikor észrevétlenül eltűnt a sze-
mem elől. Ijedten néztem végig a parton, mire a lányom nevetve mutatta meg nekem: ott az 
öcsém! A kisebbik gyerekem az első kismacska hűlt helyén sírt összekuporodva. Amikor felfe-
dezte a cicát, nagy lendülettel beugrott ugyan a bozótba, de a kismacska addigra már sebtében 
elszaladt valamerre, és a hátramaradt gyerek nem tudta, hogyan jöhetne ki, így sírva fakadt.

– Mit csinálsz? Úgysem fogod elkapni!
A lányom leguggolt és bekiabált az öccsének a bokorba.
– Lüke vagy! Gyorsan gyere ki onnan!
A lány hangján hallatszott, hogy szórakoztatja a helyzet, és ez vajmi keveset segített az 

öccsén. A kisfiú nagyon megrémült a mélyre lógó ágak börtönébe szorulva, ahová nem ért el a 
fény, és amit a pókok is teleszőttek hálóikkal.

– Ne csináld már! Menj, és hozd ki! – mondtam a lányomnak, és finoman meglöktem a 
vállát.

– Magától ment be, akkor kijönni miért nem tud? – méltatlankodott a lányom, mégis azon 
nyomban a bokrokhoz sétált, és nekilátott keresni egy rést a sűrű ágak között. Guggolva figyel-
tem a fiamat a sűrű növényzet túloldalán, és vártam, hogy a lányom odaérjen hozzá.

– Hogy ment be oda, most komolyan – morgolódott, ahogy tétovázva járkált körbe-körbe, 
de végül két kézzel elkapott egy ágat, teljes erejével odébb taszította, és sikerült eljutnia a 
kisfiúig.

Amikor visszaértek hozzám, tetőtől talpig száraz levelek és kis ágacskák borították őket.
– Bár ilyen pici cicák, még az átlagos kóbormacskáknál is fürgébb a mozgásuk, mert itt 

nevelkednek, úgyhogy senki sem tudja ölelgetve babusgatni őket – magyarázta a lányom az 
öccsének, hogy mire jött rá, miközben ő is hajkurászni próbálta őket, majd felém fordult meg-
erősítésért. – Na, itt születtek, nem? Ezek itteni macskák. Vajon akkor itt van az anyjuk is?

A két gyerek megint járkálni kezdett a partot övező fák között.
– Lehet, hogy itt van, de biztosan olyan helyen, ahol nem vehetjük észre. Csak a kismacskák 

kószálnak ott, ahol látni őket. A mamacica óvatosabb ennél. Biztosan ott van magasan azon a 
fán, vagy valahol jó közel hozzánk, és most is figyel minket.

Ahogy ezt magyaráztam nekik, a fa csúcsát fürkésztem, és kellemetlenül éreztem magam, 
amikor a láthatatlan anyamacskára gondoltam. Vajon a városi kóbormacskák költöztek be ide, 
vagy a ki tudja hány ide kidobott macska élt valahogy és szaporodott? Mindenesetre az éjszaka 
kihalt erdő minden bizonnyal kényelmes hely a macskáknak, akárhogy is nő a számuk.

•

Pontosan húsz éve annak, hogy édesanyám a Rikugien szomszédságába költözött három 
gyermekével, akik közül tíz évemmel én voltam a legfiatalabb. Anyánk elmesélte nekünk a 
Rikugien történetét, és nemsokára el is mentünk, hogy megnézzük magunknak a parkot. De 
akármennyire is közel laktunk a Rikugienhez, mivel a parkot egy három méter magas téglafal 
vette körbe, és a kapu a házunktól pont a másik irányban volt, ráadásul a japánkert a gyerekek-
nek nem volt túl szórakoztató, hamarosan már nem is érdekelt minket, úgyhogy ezután egyszer 
sem látogattunk oda családostul. Csak a környéken élő sok madár emlékeztethetett minket 
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arra, hogy egy nagy park mellett élünk. Kék szarkát és gerlicét, széncinegét és egyéb madara-
kat lehetett látni tetőkön és a kerti fákon. Nyaranta kabóca ciripelése hallatszott. Nekem, aki a 
városban nőttem fel, mind a kabóca, mind a szarka valami furcsa dolognak tűnt.

Akkortájt, amikor elballagtam az általános iskolából, néhány osztálytársammal elmentünk 
a Rikugienbe, és egyikünk kitalált valami időkapszula-szerű dolgot: tíz, vagy talán húsz évre 
– már nem is emlékszem – elástuk, és valamit írtunk is bele, de azt is elfelejtettem, hogy mit; 
egy darabka papírt rejtettünk egy kis befőttesüvegbe, majd a park legmagasabb pontján álló 
fenyőfa gyökereinél ástuk el. Mivel senkitől nem hallottam azóta az üvegcséről, alighanem 
még most is ott van elásva, ezért akárhányszor a Rikugienben járok, fél szemmel a fenyőt kere-
sem, de csak találgatni tudom, merre lehet. Akkoriban meg voltam győződve arról, hogy nem 
kell aggódni, az évek múltán is tudni fogom, hol van. Nyugtalanít, hogy ha ez az emlék ilyen 
erősen megmaradt, akkor miért nem emlékszem a helyre. Viszont most már saját gyerekeim 
vannak, és az ő szemük láttára már nincs kedvem nekiállni ásogatni, hogy megkeressem. Mi-
vel más-más középiskolákban tanultunk tovább, ezért elérzékenyülve hagytuk hátra az ilyen 
dolgokat. Utána természetesen már nem volt, ami emlékeztessen minket egymásra, és az iga-
zat megvallva már azzal kapcsolatban is elbizonytalanodtam, hogy egyáltalán valóságos volt-e 
ez az egész dolog a befőttesüveggel.

A következő év februárjában a velem majdnem egyidős bátyám váratlanul tüdőgyulladást 
kapott és meghalt. Áprilisban a nővérem elkezdte az egyetemet. Nem akartam elmaradni tőle, 
én is részesülni akartam abból, ami a nővéremet boldoggá tette: jazzt hallgattam, filmeket 
néztem és ismerkedni akartam ellenkező nemű egyetemistákkal, középiskolásokkal is. Egy 
idősebb barátnőm bemutatott egy gimnazistának, és egyszer négyen elmentünk szórakozni 
a Rikugienbe. Ez volt az egyetlen olyan alkalom, amikor úgy mentem a Rikugienbe, hogy a 
lehető legdivatosabban öltöztem fel. De nem voltam szép lány, sőt, túl megnyerő sem, ezért 
sután feszengtem egymagamban, és leginkább unalmasnak találtam a helyzetet. Azt kívántam, 
hogy én is olyan őszinte lelkesedéssel nézhessem a terjedelmes japánkertet, mint az először 
odalátogató három ismerősöm, de mivel mindennap ezeknek a fáknak a lombját láttam a falak 
felett, nem igazán tudtam úgy tenni, mintha különlegesnek tartanám. Akkorra már körülbelül 
három éve laktunk a Rikugien mellett, és a neve hallatán nem az az ápolt kert és aprólékosan 
gondozott gyep jutott eszembe, amit az először idelátogatók láthattak, hanem a kerítés fölé 
emelkedő mindenféle fa és cserje sötét erdeje.
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Akkor lett vége az ellenkező nem iránti érdeklődésemnek is. Amire én vágytam, az a fiúk-
ban nem volt meg, amire a fiúk vágytak, ahhoz pedig nekem nem volt semmi közöm.

Valamikor középiskolás koromban az öreg spicc kutyánk, ami régóta velünk élt, elpusztult. 
Egy ideig nem volt kutya a házban, és a nővérem is elköltözött, mivel az egyetem után azonnal 
megházasodott; ketten maradtunk a házban anyámmal. Felelőtlen dolog volt, de anyám végül 
újra kedvet kapott a kutyatartáshoz, és valahonnan szerzett egy terrierkölyköt. Mivel a kutya 
okos vadászkutya-vérvonalból származott, vett neki fésűt meg kefét, és nagy gonddal kezdte 
nevelgetni. A kutya azonban felnőtt korára nem lett olyan értelmes, mint amire anyám számí-
tott: fél év elteltével is úgy viselkedett, mint kölyökkorában, ráadásul még gyáva is volt. Szün-
telenül sipító hangon ugatva rohangált a ház körül; legalább energiája volt bőven. Haszontalan 
kutya volt, de szeretnivaló. Az otthonunk unalmas volt, és nem sok mindent lehetett csinálni, 
úgyhogy számomra nagy jelentősége volt annak, hogy van-e kutyánk vagy nincs. Az anyám, 
akinek meghalt a férje, mikor én – a legfiatalabb gyerekük – kisbaba voltam, a bátyám halála 
óta nap nap után úgy élt, mintha a halott mellett virrasztana. Már csak étkezéskor láttuk egy-
mást, és nem is nagyon szóltunk egymáshoz. Olyan középiskolás voltam, aki nem sok mindent 
csinált azon kívül, hogy eljárt moziba, de anyám úgy látta, hogy csupa közönséges dologgal 
töltöm az életemet, és időnként ezt megelégelve dühös szavakkal dobálózott – ilyenkor azzal 
vágtam vissza, hogy amint tizennyolc éves leszek, elköltözöm. Ezt komolyan el is határoztam 
magamban.

Akkoriban volt az a borzasztóan eleven kutyánk. Lehet, hogy azért akart mindig bejönni, 
mert kiskutya korában elkényeztettem; amint kinyitottam az üvegajtót, lelkes gumilabda mód-
jára pattant a karomba, és önfeledten nyalogatni kezdte az arcom és a kezem.

Anyám viszont elégedetlen volt a kutyával. Elege lett belőle, és az idegeire ment az ugatása. 
Aztán egy nap nem láttam a kutyát. Arra gondoltam, hogy elszökött. Két-három nap eltelt, de 
a kutya nem jött vissza. Ostoba kutya volt, ezért ha elszökött, akkor biztos el is tévedt. Arra 
gondoltam, hogy talán érdeklődhetnék a sintértelepen. Anyámhoz fordultam, akivel egyébként 
nem is nagyon beszéltem, és gondterhelten próbáltam megkérdezni, hogy mi van a kutyával. 
Erre anyám azt felelte, hogy á, a kutya, hát azt egyik nap átdobtam a Rikugien falán.

Meglepődtem, hogy valaki így szabadul meg a kutyájától, de egy szót nem tudtam szólni 
anyámhoz. És nem is szaladtam azonnal a Rikugienbe keresni. Meg is ölhette volna a kutyát, de he-
lyette elvitte a Rikugien kőfalának tövébe, a karjaiba véve felemelte, és áthajította a fal túloldalára. 
Mivel kistestű kutya volt – mindössze harminc centi hosszú –, anyám könnyedén be tudta dobni.

A kutya, amit egyszer csak az erdőbe hajítottak, biztosan nem rejtőzött el csendben; való-
színűleg fülsiketítő ugatással rohangált fel-alá az óriási erdőben. Minden bizonnyal azonnal 
megtalálta őt a parkőr és elkapta. Onnan valószínűleg a sintértelepre vezetett az útja. De arra 
gondoltam, hogy mi van akkor, ha esetleg nem ez a helyzet. A nappali erdőben úgy tippeltem, 
hogy a legjobb esetben is csak madár és bogár van sok. A tóban csak koi ponty, teknős meg 
harcsa van. De vajon éjszaka mi változik? Magamtól nem volt bátorságom kapuzárás után ott-
maradni a parkban, és megnézni, hogy éjszaka mi ott a helyzet, ezért azon gondolkodtam, hogy 
akad-e valaki, aki már eltöltött ott egy éjszakát a reggeli kapunyitásig. Lehet, hogy olyasmik 
történnek, amik napközben elképzelhetetlenek. Vajon, ha a kutya bekerül ebbe a világba, akkor 
a kistestű terrier talán valami más lényként él tovább?

Hálával kellett gondolnom arra, hogy a kutya kidobása ennyi teret engedett a képzeletnek.
Ezek után egyre inkább hátat fordítottam a Rikugiennek. Féltem a mély erdőtől, amely nem 

illett a nagyvárosba. Az már a kutya territóriuma volt, amit anyám magára hagyott.
Végül elköltöztem anyámtól. Kicsit több voltam már, mint húszéves. Majd jó pár évvel ké-

sőbb a kislányommal és a kisbabámmal visszaköltöztem anyám házának környékére – tehát az 
erdő mellé. Anyámhoz hasonlóan én is olyan anya lettem, aki nem tudta megadni gyerekeinek 
azt, hogy az apjukkal együtt éljék le gyerekkorukat. Ez az egy, amit azóta is bánok.

Egy kis lakásban éltünk, így a Rikugien erdeje értékes zöld teret jelentett. A gyerekeimmel 
néha ellátogattunk oda. A lakásban tartott teknőseinket és aranyhalainkat is a tavacskába 
engedtük párszor. A környék lakótelepein lakó emberek közül sokan azokat az akváriumi ál-
latokat, amiket már nem tudtak a szűk szobában tartani, gyengéden a tóba engedték, remélve, 
hogy ott gondtalan életet élhetnek.

A tóból itt-ott sziklák állnak ki. Mindig egymás hegyén-hátán sütkéreznek rajtuk a teknő-
sök. Túl sokan vannak ahhoz, hogy az természetes szaporulat legyen. A teknősöket, amelyeket 
valaha vásári bódékban és állatkereskedésekben árultak, bizonyára semmi nem zavarta abban, 
hogy nagyra nőjenek. Ha a parton lenézünk, ott is teknősöket láthatunk sorban egymás után. A 
teknősökhöz hasonlóan az aranyhalak, csíkok és egyéb teremtmények száma is kétségtelenül 
gyarapodott. Az erdő körül egymás után építették a többszintes társasházakat, és évről évre egy-
re több élőlényt hoztak a szobákból az erdőbe. Viszont a macskákra eddig figyelmetlen módon 
nem is gondoltam. Ha a teknősök kidobása ennyire nem kirívó tett, akkor a macskákat is, sőt a 
kutyákat is biztosan könnyedén hagyják ott. A kisállatként tartott élőlények közül bármelyikre 
gondolhattam volna. Viszont ahhoz, hogy a létszámuk növekedhessen, bizonyára az is szüksé-
ges, hogy a parkőr tekintetét elkerüljék, és az erdő erősebb állataival szemben se maradjanak 
alul; magától értetődő tehát, hogy a fajok száma is leszűkül. Macskákra és hüllőkre például.

Amikor megtudtam, hogy mennyi macska él itt, eszembe jutott a kutya, amit anyám kido-
bott, és ezzel együtt eszembe jutott az erdőtől való régi félelmem is. Nem tudtam nem arra 
gondolni, hogy az erdő macskái vajon hogyan töltik a mindennapokat.

Talán az ételmaradékokon éltek, amit az emberek hátrahagytak, de az erdőben minden sze-
meteskuka tetejére dróthálót szereltek a szintén egyre növekvő varjúpopuláció miatt. Azóta 
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az ügyes macskáknak is nehéz lehet ehető dolgot találniuk. Nyilván a gyíkok meg az egerek 
sem ehetetlenek, de a kerítésen túl ott a szeméttel teli város. Ha leszáll az éj, az ennivaló után 
sóvárgó macskák kimennek a városba.

Az erdő buszút felőli oldalán hosszúkás társasházak sorakoztak. Mindegyik házhoz az er-
dőre néző veranda tartozott. Mivel a macskák valószínűleg elég könnyen bejutnak ezekre a 
verandákra, a házak lakói talán raknak ki nekik finomságokat, így a macskák nyomban oda-
szoknak. Az az érzésem, hogy valóban van pár lakó, aki ezt csinálja. Bizonyára idősek és egye-
dülálló nők. Valószínűleg gyerekek is. Olyan gyerekek, akiket magával ragadott a macskákkal 
kötött titkos barátság.

Nem gondolom, hogy a macska és a gyermek kapcsolata különösebben furcsa dolog lenne. 
Talán azért, mert sok tündérmesében vannak ilyen párosok. De azért, hogy fenntartsák ezt a barát-
ságot, a házban élő gyerekeknek is kapniuk kell valamit a macskáktól. Hallani történeteket a hegyi 
emberekről, akik egy évre elegendő hársfakérget cseréltek a falusiakkal három só rizsgombócra. 
A hegyi emberek egymás között is nagyon nehezen tudtak dűlőre jutni, így a falusiak számára 
olyan félelmetes ellenfelek voltak, akikkel legszívesebben nem is találkoztak volna; de amikor 
üzletet próbáltak kötni, akkor keresve sem találtak volna eszesebb partnert, akivel meg tudtak 
egyezni.  Nem is látták, nem is hallották egymást, és már nyélbe is ütötték az üzletet. Titokban 
mindenki azt kívánta, hogy ezek a dolgok így működjenek. Mindazonáltal a falusiakban mindig 
ott volt a félelem, hogy megtámadják őket, vagy lebuknak a saját társaik előtt. 

A társasházi gyermekek – tegyük fel, hogy a saját gyerekeimről beszélünk – vajon mit 
kapnak cserébe a macskáktól? Ők biztosan nem egy évnyi hársfakérget szeretnének. Helyette 
például játékokra, édességre és sok hasonló dologra vágynak, de hársfakéregre semmi szüksé-
gük nincs az életükben. Mit kapnak akkor? Valami olyat, amit a gyerekeknek nehéz maguknak 
megszerezni, és a macskáknak mindig bőven van belőle feleslegük.

A gyerekek ételt hagynak a verandán. Cserébe a macskák apaként szolgálnak nekik. Miféle 
üzlet ez? Évente egyszer a kandúrok teherbe ejtik a nősténymacskákat. Tehát apákká válnak. 
Annyiszor lesznek apák, hogy meg is unják. Csakhogy ezeket az apákat nem érdeklik a köly-
keik, akármennyi is szülessen belőlük. Észre sem veszik, hogy apák. Mégis apák, hiszen köly-
keik vannak. Olyan apák, akik nem ismerik a gyermekeiket. Az embereknél úgy tűnhet, hogy 
csak akkor válhat valaki apává, amikor a megszületett gyermeket a sajátjaként ismeri el, de ez 
egy nagyon szűk látásmód. Lehet, hogy a hím önkényesen két kategóriára osztja a gyerekeket: 
elfogadott és nem elfogadott gyerekekre? Nem lenne elég, hogy a gyerek, ha a szükség úgy 
hozza, választ magának egy apát az arra alkalmas hímek közül? Ha a gyerek úgy dönt, hogy 
ő a verandára felmászó kandúrt a saját apjának fogadja, az a macskának semmiféle gondot 
nem okoz. Az apa minden éjjel a verandáról kémlel kettőt a kölykei közül. A két embergyerek 
mindig hagy eledelt a verandán, hogy ez továbbra is így maradjon. Mivel a kandúr késő éjsza-
ka jön, a mélyen alvó gyerekek sosem láthatják őt, és a kiáltásait sem hallhatják. De másnap 
reggel tudják, hogy eljött a verandára, és ez elégedettséggel tölti el őket. Álmukban a gyerekek 
keblükre ölelik macska-apjukat.

•

Fél éve találkoztunk a gyerekek ember-apjával, és a gyerekek kérésére együtt ellátogattunk a 
közlekedési múzeumba. Könyörögnöm kellett, hogy ez a találkozó végül megvalósuljon. Úgy 
gondoltam, hogy ha az a férfi, aki a gyerekek apja, épségben él ezen a világon, be kell őt mu-
tatnom nekik. Valaha nagyon ragaszkodtam ahhoz a férfihoz, megszállottan vágytam rá, hogy 
együtt legyek vele, és ez akkor sem változott, amikor az első gyereket készültem szülni neki; a 
másodikat úgy hoztam a világra, hogy közben folyamatosan elátkozott: olyan ember volt, akit 
nem tudok elfelejteni, a gyerekeknek viszont, főleg a kisebbiknek csak egy mozdulatlan, néma 
árnyék maradt a fényképeken. Ez a gondolat nem hagyott nyugodni, miközben a kisebbik gye-
rekem három-, majd négyéves lett, majd még idősebb. Hiszen nem ugyanolyan ez, mint amikor 
én gyászoltam az apámat? Ha az apjuk meghalt volna, akkor nem lett volna választásom. De 
mivel tudtam, hogy életben van, azt szerettem volna, ha úgy maradna meg bennük az apjuk 
emléke, mint egy eleven ember, akinek mozgása, tekintete, hangja van.

Aznap a férfi egy órával később érkezett, mint ahogy megbeszéltük. A gyerekek elfáradtak a 
kávézóban töltött hosszú várakozásban, de amikor meglátták a férfit, zavart némaság tört rájuk. 

– Köszönöm, hogy eljöttél – mondtam neki mosolyogva. Ezután nem tudtam, hogy foly-
tassam. 

– Akkor hova menjünk? – kérdezte a férfi, és már fel is állt. 
A férfi külön sétált, én meg a gyerekek pedig úgy, mintha ő ott se lett volna. A vonaton még 

mindig nem jutott eszembe semmi, amit mondhatnék. A gyerekek is elővigyázatosan kerülték 
a férfi közelségét, és kifejezéstelen arccal bámultak ki az ablakon. Amikor leszálltunk a vonat-
ról, a férfi újra egyedül indult előre.

A közlekedési múzeumban van egy igazi sinkanszen kocsi, gőzmozdony, repülőgép, meg 
egy óriási terepasztal is. Kedves gyerekkori emlékem, amikor az iskolával jártam ott. Az én 
gyerekeim is lelkesen rohangáltak körbe az épületben. Fáradhatatlanul mondogatták: most erre 
a vonatra szeretnék felülni, aztán azt a modellt akarom kipróbálni! Talán két órán át is szóra-
koztak. Közben a férfit elvesztettük a szemünk elől. Körbementünk és visszaértünk a bejárat-
hoz, ahol, bárhol is volt addig, a férfi is előkerült. 

– Mit csináljunk most? – kérdezte, mire azt válaszoltam, hogy pihenjünk le egy üdítővel. A 
férfi bólintott, majd elsőnek lépett ki a múzeumból, hogy keressen egy kávézót a környéken. 
A gyerekek változatlanul belém csimpaszkodtak. A férfi belépett egy olyan kávézóba, ahol 
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süteményespult is volt, én meg követtem őt a gyerekekkel. Leültünk, mi hárman szemben vele. 
Egyáltalán nem akart egyik gyerek sem a férfi mellé ülni. Üdítőt ittak.

Egyre idegesebb lettem, mert fogalmam sem volt, hogy miről beszélgethetnék a férfival. 
És lehet, hogy van egy-két dolog, amit ő szeretne megkérdezni tőlem? Mondjuk, hogy hogy 
vannak a gyerekek mostanában? Viszont ha én kezdek erről beszélni, azt esetleg úgy is lehet 
érteni, hogy azt szeretném, ha velem együtt kísérné figyelemmel a gyerekek növekedését. 
Csak azért tudtam megkérni, hogy találkozzunk, mert végre magam mögött hagytam az ilyes-
féle érzelmeket. Most pedig még olyan formaságokat sem mondhattunk egymásnak, mint „jó 
nagyra nőttek”, vagy „a legfontosabb, hogy egészségesek”, nehogy véletlenül felesleges gyanú 
ébredjen a másikban. Ennek nem így kellene lennie – gondoltam kétségbeesetten, de egy szót 
sem tudtam kinyögni a gyerekekkel kapcsolatban. A férfi kétségkívül a gyerekek apja volt, 
de nem olyan apa, aki figyelemmel kísérte az életüket. Ez a két gyerek az ő gyereke, akiket a 
felesége szült. Az, hogy beleegyezett az én gyerekeimmel való találkozóba, csak egy szívesség 
volt a részéről, amiért hálásnak kellett lennem.

Így, hogy a gyerekekről nem tudtunk beszélgetni, szó szerint semmi nem maradt, amit 
mondhattunk volna egymásnak. A régi emlékeink, abból az időből, amikor még egy pár vol-
tunk, nem igazán voltak olyanok, amiről beszélni tudtunk volna. Ha lehetne, elfelejteném őket, 
mintha csak álmodtam volna az egészet. Az emlékezés mindkettőnknek csak fájdalmat oko-
zott. Továbbá a családjáról sem kérdezhettem. A legártalmatlanabb témának a férfi munkája 
tűnt, de mivel nem is gondoltam arra, hogy még egyszer találkozni akarok vele, még erről sem 
kérdeztem volna szívesen.

A gyerekek elszórakoztak magukban, míg a férfi és én mélán hallgattunk.
Amikor elindultunk hazafelé, a férfi vett egy tortát, az idősebbik gyerek kezébe nyomta, 

majd elment a kávézóból. A gyerekek megkönnyebbültek, hogy elváltunk a férfitól, és alig 
várták, hogy megehessék a tortát, így hamar haza akartak érni a lakásba. Egész idő alatt egyik 
gyerek sem fogta meg továbbra sem a férfi kezét, és nem is beszéltek vele. Szólni akartam ne-
kik, hogy még utánaszaladhatnak, és valahol megérinthetik a testét, de persze még ha mondom 
is, nem lettek volna rá hajlandóak.

Nem tudom, mikor lesz a gyerekeknek legközelebb lehetőségük arra, hogy találkozzanak a 
férfival. Lehet, hogy többé sose látják, de az is lehet, hogy egy-két év múlva újra találkoznak 
vele. Abban viszont biztos vagyok, hogy én meg a férfi valószínűleg sohasem leszünk közöm-
bösek egymás számára. Örökké ott lesz valahol a lelkem mélyén. Szóban viszont nem erősítem 
meg ezeket a gondolatokat. Némaságra szükség van. Ha fenntartjuk a némaságot, akkor bármi-
kor úgy kezdhetünk újra üzletelni, hogy nem zavarjuk egymás köreit.

Úgy hallottam, hogy a hegyi emberek és a falusiak közötti üzletelést „néma vásár”-nak neve-
zik. Kezdtem én is megérteni, hogy a néma vásár cseppet sem furcsa a túlélni próbáló emberek 
között. Az ilyeneknek – például nekem, az anyámnak meg a gyerekeimnek – békességet nyújt, ha 
az erdő mellett élünk. Különböző dolgokat szoktunk az erdőbe kidobálni, de úgy képzeljük, hogy 
nem dobtuk ki, hanem egy másik világba, szabadjára engedtük őket. Képzeletünkben megjelenik 
a számunkra ismeretlen, öntörvényű erdő, megborzongunk, elmélázunk rajta. Közben az erdőben 
szaporodó élőlények csak csendben figyelik az emberek erdőn kívüli világát. Eddig legalább is 
még sohasem hallottunk arról, hogy valami támadás indult volna az erdőből.

Valamiféle néma vásár folyik az erdő és a külvilág között is. És egyre inkább azt hiszem, 
hogy talán az én gyerekeim is üzletelni kezdtek egy erdei macskával.

Konok Rebeka fordítása
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