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Sárfi N. Adrienn: Papírmadarak

Részletek egy regényből
– „Csak az a jó, ami elég.” Ez Senecától van – mondja Béla. 
Okos ember volt az a Seneca, és Ági barátja, a Béla is az. Sok-sok idézetet tud 

fejből. 
Ülünk a tűz körül, az avaron. 
A lángok éhesen ropogtatják, emésztik az összegyűrt, sárga szórólapokat, 

amiket közéjük hajigálunk. Sűrű, sárga füst száll fel az őszi bükkerdő szürke, ele-
fántlábszerű törzsei között, majd a még kitartóan kapaszkodó, megbarnult falevelek 
fölött belevész a sötétségbe.

Zsó néhány száraz fadarabot tesz a papírok tetejére. Hűvös van. Nem sikerült 
megtalálni azt a lakóbarlangot, melynek – Zsó egyik ismerőse szerint – valahol itt 
kell lennie. 

Bejártuk a környéket, de nincs sehol. 
Ránk sötétedett. 
Letelepedtünk az erdő közepén. Az avar száraz, és puha. Végül is mindegy, 

hiszen a virslit itt is meg tudjuk sütni, a lapokat itt is el tudjuk használni. A lángok 
fölé tartjuk a nyársakra szúrt virsliket. Hamar megpirulnak, összefonnyad a bőrük. 
Jóízűen leharapdáljuk őket a nyársainkról, kenyeret, mustárt eszünk hozzá. 

– Pedig tutira itt kell valahol lennie! – mondja Zsó tele szájjal.
– Nekünk így is jó! – susogja Ági, Bélához simul, és megcsókolja a vállát.
– Tökéletes! – erősíti meg Béla, Ági csupasz nyakába csókol, aztán a kezébe 

vesz egy szórólapot a tűz mellé készített stósz tetejéről, és éneklő hanglejtéssel fel-
olvassa, ami rajta van: Megnyílt a Viola Kozmetika, József Attila utca 15., szeretettel 
várjuk szalonunkba… Nézegeti a mézsárga papírt, majd összegyűri, és beledobja a 
tűzbe. 

– Ez most micsoda? – kérdezi.
– A munkánk! – válaszolom.
– Mármint
– Mi terjesztjük a lapokat. A városban, a főutcán.
– Vagy úgy! És az erdőben?
– A füst is terjed.
– Ezek a barátnőim! – kuncog Ági, és Béla fülcimpájába harap.
– Az ügynökségen mondták, hogy csak fogyjon, intenzíven fogyjon az anyag. 

Égve sokkal gyorsabban fogy a papír, mint osztogatva, és amúgy te is mondtad – ma-
gyarázza ki a dolgot Zsó –, hogy Seneca szerint csak az a jó, ami elég. Hát, a szórólap 
elé.

– Így legalább összeadódnak a mérgek – jegyzi meg Béla csípősen. – Maga a 
virsli, mint abszolút műkaja, plusz a papír festékanyagának felszabaduló rákkeltő, 
dús füstje! Bravó! Na és az ügynökségetek, a kozmetika és egyáltalán a sors mé-
reg-feedbackje… Így együttesen, no

– …halálos adag! – fejezi be Ági.
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– Akkor is Senecának van igaza!  
Halk, zörgölődő neszek, zizegés hallatszik a távolból. A környező sötétség 

megnyugtató, és egy békés, sötét erdő mindent elnéz az embernek. 
Pilledten borozgatunk. 
Béla már majdnem harmincéves, erősen kopaszodik a feje búbján. Az első 

diplomáját pszichológiából szerezte, most filozófiát tanul. Elég közönyös arca van. 
Lehet, hogy ez azért van, mert nagyon sokat tud. Ági úgy tekint rá, mint valami 
félistenre. Rajong érte. Béla ezt látható megértéssel, rájátszás nélkül kezeli, mint aki 
tudja, hogy az illúziókat csak lassan, fokozatosan, szinte észrevétlenül szabad elosz-
latni, hogy ne fájjon annyira a valóság. 

Béla higgadtnak és elégedettnek tűnik minden pillanatban, akár idézetet 
mond, akár Ágit öleli, vagy fanyar megjegyzést tesz; és a nomád körülmények sem 
izgatják. Olyan, mint egy lelki nyugalmából kizökkenthetetlen, bölcs szerzetes.  

Törökülésből átmocorgom magam egy másik pózba, Ági és Béla összehajolva 
sutyorognak, mi, Zsóval a másnapi lehetőségeket latolgatjuk: délelőtt be kéne menni 
az egyetemre, neki ott az Afrika népei előadás, nekem meg a Föld tűzgyűrűjének vul-
kánjai; délután meg szétosztjuk a maradék szórólapokat, hogy azért valamit mégis… 
Este élő zene a Néróban.

Még mindig nagy a tűz mellett a stósz, gyűrögetjük a lapokat, dobáljuk a lán-
gok közé, nézzük a táncoló, sárga füstöt. 

A méreg eloszlik a sötétben. 
Meg egy kevéske felhalmozódik a májban, de az a mennyiség nyilván elha-

nyagolható
– Egyetlen gondolat betölti a mindenséget – mondta valami kapcsán még ide-

fele jövet Béla, és hogy ezt William Blake írta, vagy kétszáz éve.
Most erősen összpontosítok erre a gondolatra, egyrészt, mert jó szöveg, más-

részt meg bizonyára csak az erősen gondolt gondolat tölti be a mindenséget. 
…Egészen jóképű ez a Béla… 
Ági, átmenet nélkül – vagy lehet, hogy átmenettel, csak nem figyeltem az  

összpontosítás miatt –, lelkesen, szinte szenvedélyesen beszél a milánói dómról. 
Részletesen, szakértő módjára ecseteli az épület homlokzatának reneszánsz, barokk 
és gótikus stílusát, rajongva adja elő a tornyocskák, márvány domborművek, vízkö-
pők történetét.

 – Ráadásul közel hatszáz évig építették!
Zsó és én megrökönyödve nézünk össze:
– Mármint a dómot?
– Igen, a dómot. És egyébként a világ negyedik legnagyobb székesegyháza!
Béla egykedvűen bólogat, biztos ezt is tudta.
Ági tenyerével szerelmesen végigsimítja Béla kölni illatú arcát, ő meg belecsó-

kol Ági tenyerébe. 
A hátunkat csiklandozza a hideg. Beburkolózunk a hálózsákokba. Nem lehet 

még túl késő, este tíz felé járhat. 
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Nézzük a lángokat, Béla borozgat magában. 
Elégetem a maradék lapokat, hátamra fekszem, és alulról nézem a sűrű, sárga 

füstöt. 
A mérget magába szívja az erdő, akár a mindenség a gondolatot, majd ránk 

leheli a magasból az egészet, és mire az erdő lehelete a testünkhöz ér, mint finom 
aranypor rakódik a bőrünkre, a hajunkra, ruhánkra, és minden levegővételnél a 
tüdőnkre...

Fejfájósan ébredek reggel. 
A hátamon fekve látom a fák hiányos lombjai között az eget. 
Egészen sárga. 
Koszos, szürkéssárga. 
Kidugom a kezem a hálózsákból, tapogatom a nedves, hideg avart. Zsó nem is 

látszik, fejét a hálózsákba dugta, Ági és Béla egymást karolva, nyitott szájjal szuszog-
nak. Mennyi mérget nyelhettek…

* * *
– Mit csináltál az ujjaddal? – mutat Szilvi az ujjam hegyét takaró ragtapaszra.
– Megvágtam.
Nyűgös a kicsi, Szilvi felveszi, ringatja, az ablakhoz megy vele:
– Ott a tó – mondja neki.
– Tó! – ismétli a kislány, és a távolban aranylóan csillogó vízfelszínre mutat.
Kimegyek a konyhába, segítek anyunak ebédhez tálalni. 
Anyu arca aggódó.
– Mi a baj? – kérdezem.
– Semmi, semmi… – mosolyog szórakozottan.
– Anyu! – szólok erélyesen. – Mi van?
– Fiam – néz rám riadtan –, ugye, nem drogozol, fiam?
– Mi?!
– Én csak kérdezem, csak szeretném tudni…
– Anyu! Hagyd ezt abba!
Átmegyek a nappaliba, leülök a fotelba. A nővérem, karján a gyerekkel, az 

ablaknál. Megfordul, gondterhelten jár körbe a szeme, majd megállapodik rajtam.
– Legalább tanulsz?
– Tanulok!
– De dolgozni nyilván nincs időd!
– Dolgozom is!
– Na ne már!
– Diákmunka.
– Aha. Nagyon ott vagy!
Visszamegyek a konyhába. Anyu éppen kiemeli az elkészült süteményt a sütő-

ből. Mennyei a még forró almás pite illata. Merőkanalat teszek az asztalon lábosban 
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gőzölgő húslevesbe. Elővarázsolom a hűtőből a sült húshoz és krumplihoz a ková-
szos uborkát. 

Mindnyájan asztalhoz ülünk.
– Tó! – kiált a gyerek a mélytányér aranysárga tartalmára.
– Leves! – helyesbít Szilvi, és fújkálja, kevergeti, majd kiskanalanként a tilta-

kozó kislányba erőlteti. 
Szótlanul fogyasztjuk a vasárnapi ebédet, csak Hédi nyivákol. 
– Reggel a parton találtam egy nagy halat! – mondom anyunak.
– Tán harcsa?
– Nem, nem harcsa. Oldalról lapított, közel másfél méter hosszú, ezüst pikke-

lyes. Teljesen ép a teste.
– Döglött? – érdeklődik Szilvi.
– Döglött hát! A szája tátva, látszanak benne a hegyes fogai! Ebéd után leme-

hetünk, megmutatom!
– Ne mutasd meg!
– Pedig ilyet nem láttok minden nap! Hédinek is nagy élmény lenne!
– Egy dög?! Óriási ötlet!
– Mondom, teljesen ép, nem is büdös!
– Nem, kösz! – jelenti ki a nővérem ingerülten, és folytatja az etetést, Hédi 

kelletlenül nyeli a sárga „tó” sós-fűszeres cseppjeit.
– Gyakorolsz még? – kérdezem.
– Már rég eladtam a gitárt!
– És Janival mi van?
– Ezt most inkább hagyjuk!
– Lányok, lányok! – szól ránk anyu fojtottan.
Hédi alig rágcsál el néhány krumplit, nyűgösen elutasítja az omlós csirkehúst. 

Szilvi lefekteti a kisszobában. Sokáig ott marad vele. 
Megeszek négy nagy szelet csirkehúst, sok-sok krumplival, utána még három 

szelet pite is fér belém.
– Eszel te rendesen, fiam?
– Jaj, anyu!
– Sovány vagy!
– Dehogy vagyok! 
Anyu leveszi a szemüvegét, sóhajtozik.
– Hát most nézd meg! – pislog.
– Mit nézzek, anyu?
– Nem látod?
– Mit?
Valamit óvatosan megfog a szeme előtt, a levegőben.
– Most már látod?
Egy hosszú, vékony, szöszszerű fehér szálat látok az ujjai között.
– Egy hajszál? Mi van vele?
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– Nem, nem hajszál, nézd csak meg jobban!
Meghúzza a szálat, akkor tűnik fel, hogy a szempillái közül jön ki.
– Óriás szempilla?
– Az! Eleinte azt hittem, hajszál ékteleníti a szemüveglencsét, de egy hete rá-

jöttem, hogy nem is hajszál!
– Miért nem vágod le?
Anyám komoran néz maga elé.
– Újra kinő, még hosszabb lesz, és vastagabb! – mondja nyugtalanul.
– Majd megint levágod! – kuncogok.
– Biztos hormonális! Valami betegség…
– Más tüneted is van?
– Nincs. Egyelőre. 
Az asztalra könyököl.
– Fiam, biztos nem drogozol?
– Anyu!!
– És tanulsz rendesen…?
Hozok egy kisollót a fürdőből. Anyu hevesen tiltakozik, Szilvi kidugja a fejét 

a kisszobából, „pszt!” jelez morcosan.
Mire anyu észbe kap, nyissz, már le is vágtam az óriás szempilláját. Ünnepé-

lyesen átnyújtom neki.
Vagy hat centi hosszú szösz, könnyű és ártalmatlan. 
Anyu aggódva szorongatja két ujja között, a lapostányérja felett. 
– Biztos, hogy hormonális! Valami betegséget jelez!
– Fenét! Szerencse!
– Gondolod?
– Hát persze! Szerencse-pilla!
Felveszem a cipőmet, a kabátomat, lemegyek a partra. A sétányon egy nálam 

fiatalabb pár andalog. Lassítom a lépteimet a hátuk mögött. A lány a szálfaegyenes 
fiúba karol, pirospozsgás arcát felé fordítva beszél. Fojtott, de lihegően lelkes, túlfű-
tött hangja van. Szörcsögi a nyálát, tyemtyegő hangok áradnak vörös ajkáról. A fiú 
előrenéz, hallgat, nyilván már bánja a randit, mert hiába okos és szép lány valaki, ha 
ilyen idegesítő és fárasztó a stílusa.

Elhaladok mellettük, visszanézek rájuk, kétszer is hátrafordulok, de ugyanazt 
érzékelem, mint hátulról. Borzongok. 

Az ezüstös haltetem a nádas szélén, a parti kavicsokon fekszik az oldalán. 
Nem tudtam, hogy ekkora halak is élnek a tóban. Ha akarna, meg tudna ölni egy 
nagyobb kutyát is. 

Leguggolok mellé. Három kacsa landol pár méterre, szinkronban. Megmerít-
keznek a jeges vízben. Gélszerűen sűrűnek tűnő vízcseppek gördülnek végig vízhat-
lan tollukon.

A halnak még megvan a szeme is. Nagy, kerek, kifejezéstelen kocsonya. Reggel 
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óta nem történt a döggel semmi. Valószínűleg nem is látta senki. Reggel megtapogat-
tam az ezüstpikkelyét, megnyomkodtam a hasát. Még puha volt. Most keményebb. 
Megfogom tüskés hátúszóját, hártyás mellúszóját. 

A fogai ijesztőek. Elöl két, kissé kampós, több mint fél centis ragadozó szem-
fog meredezik, belül, a szájpadlásán meg kör alakban éles, hegyes recék sorakoznak. 
Tudom, mert reggel mélyen belenéztem a szájába. Látni akartam, milyen egy halnak, 
egy ragadozóféle halnak a szája, belül. 

Hát ilyen. 
Fogakkal teli. 
Aztán bele is nyúltam a szájába. 
Megsérült a mutatóujjam. 
Lemostam a vért a jeges vízben, aztán zsebkendővel körbetekertem az ujja-

mat, otthon fertőtlenítettem, és tettem rá ragtapaszt. 
Hatalmas ez a hal. Akár még egy embert is meg tudna ölni. A bakancsom 

orrával a háta alá nyúlok, megemelem. Lehet vagy harminc, negyven kiló. 
Miért kérdezi anyu, hogy drogozom-e? 
Nem drogozom. 
Tanulok, dolgozom. 
Tanulok? 
Dolgozom? 
Nem tanulok, nem dolgozom. 
Ha az ember túlhajszolja magát fiatalon, az élet unalmassá válik már harminc-

évesen…
* * *

Azt mondja a nővérem, az idő olyan dolog, ami csak árad, siklik, mint a folyó, 
soha nem áll meg, és nem is lehet megállítani, és romokban hagy maga után min-
dent. 

Mert mindig lerombolódik bennünk meg körülöttünk minden előző pillanat, 
mondja a Szilvi. Soha, de soha nem leszünk ugyanolyanok, mint egy másodperccel 
azelőtt, mert halomra halnak az elmúlt pillanatok, és ezen egyáltalán nem lehet vál-
toztatni. 

Ez félelmetes! 
Szilvi szerint az embereknek jó is meg rossz is az idő miatti állandó változás. 
Nekem nem jó, az biztos. Vissza kéne húzni az időt, hogy lassuljon le, álljon 

meg, magyarázom, de a nővérem rám ripakodik, hogy mit képzelek én, tán makran-
cos igásló az idő?!

– Nem, az idő vad paripa! – kiabálom a képébe. – Száguldó paripa az idő, és 
minden embernek van egy ilyen paripája, amelynek a hátán ül, és nem tud leszáll-
ni róla, mert az sebesen vágtat, és amelyik ember megpróbál leugrani, az kitöri a 
nyakát, és meghal! De lehet, hogy egy közös lovon van mindenkinek a feneke, mert 
végül is egy idő van, de a Szilvi azt mondja, hogy ezt ne higgyem, mert egészen más 
az idő egy fiatal és egy öreg, vagy egy kutya, egy szúnyog vagy éppen egy birsalmafa 
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számára. Azaz tényleg külön időlova van mindenkinek, és van, amelyik nem is szá-
guld olyan vadul, például a beteg ember lova csak vánszorog.

Beszélgettünk már a messzeségekről is, vagyis a távolságokról, amik a térben 
vannak. A tér egy fogalom. A fogalom az olyan, hogy fog és alom együtt, de ez nem 
tudom, miért van. 

Azt mondja a nővérem, hogy valami olyan messze van tőlünk, kint az űrben – 
ami nagyon nagy, hideg és eléggé kevés dolog van benne –, hogy akár százezer év is 
eltelhet, mire odaérünk. De igazából sosem érhetnénk oda, mert nem bírunk olyan 
sokáig élni. De végül is mennyi százezer év? 

Azt mondja a Szilvi, hogy százszor ezer az százezer. 
Az tényleg sok! Mindig a számokkal van baj!
Hallottam, hogy vannak olyan növények és állatok, amelyek más növényektől 

és állatoktól veszik el az ennivalót. Élősködnek. Az idő is élősködő! Adni kéne neki 
valami szert, vagy be kellene oltani magunkat ellene, hogy kimenjen belőlünk, és 
ne is jöhessen vissza, és akkor majd nem lesznek örökre elmúló pillanatok! Meg kell 
mérgezni az időt, ez lesz a legjobb! 

A nagy távolságokat pedig le kell vágni, hogy megrövidüljenek. Nem tudom, 
mit csináltak eddig a felnőttek...

Az idő senkinek nem a barátja. Furcsa, hogy az öregek is voltak gyerekek, 
mert egyáltalán nem látszik rajtuk. Nem látszik az, ami volt, csak az, ami éppen van.

Nem tudom elképzelni a jövőt. A többiekkel közöset se, meg a sajátomat se. 
Anyu azt mondja, ne rágódjak ezen, kicsi vagyok még, bőven van időm, hogy el-
döntsem, mi akarok lenni. A nővérem szerint bijológusnak kéne lennem, mert az egy 
olyan tudomány, ami nekem alapból megy. Azt is mondja, lehetnék olyan is, aki a 
kövekkel és a talajjal foglalkozik, mert az is illene hozzám. 

Még gondolkodom rajta.
Vannak olyan felnőttek, főleg nénik, akik saját magukat árulják, és pénzt kap-

nak ezért. Ezt Attila mondta az iskolaudvaron. Sokféle munka van, amiért pénzt kap 
az ember. 

Attila szerint a vállalkozóknak a legjobb, mert saját üzletük van, és a maguk 
urai. 

Az időnek és a térnek is az urai?, kérdezem, de erre nem tudja a választ ő sem. 
A legjobb volna bijológus vállalkozónak lenni, aki barátja az időnek, legalább 

a saját idejének, és ha nagy távolságra megy, kölcsön tudja venni a madarak szárnyát, 
meg a szöcskék ugró lábait.
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