
BOHUMIL HRABAL

A varázsfuvola
Lángban lángban lángban lángban
Ó Uram Tekitépsz engem
Ó Uram Ie kitépsz
Lángban

T S. Eliot: Átok/öldje

Olykor arra riadok, arra ocsúdok álmomból, hogy fáj az egész helyiség, az egész szoba, fáj
az ablakból vetett pillantás, hogy a gyerekek iskolába mennek, az emberek bevásárolni,
mindenki tudja, hová kell menníe, csak én nem tudom, hová is mehetnék, kábán
öltözködörn, támolygok, féllábon ugrálok nadrághúzás közben, megyek és megborotvál
kozom a villanyborotvával, már sok éve nem nézek borotválkozás közben a tükörbe,
sötétben borotválkozom, vagya folyosó szögletében ülök le egy székre, a zsinór pedig a
fürdőszobában van bedugva, már nem szívesen nézem magam, megrémülök a tekintetem
től a fürdőszobában, fáj már a saját tekintetem is, a szememben megpillantom a tegnapi
részegséget, már reggelizni sem reggelízern, vagy ha mégis, akkor kávét iszom és
cigarettázom, ülök az asztalnál, időnként kifordítom összefűzött tenyerem, majd néhány
szor elismétlem, Hrabal, Hrabal, Bohumil Hrabal, hát ide jutottál, elérted a tökéletes
ürességet, ahogyan azt Lao-ce tanitja,elértem az ürességet és minden fáj nekem, fájaz út az
autóbuszhoz, fáj az egész autóbusz, lesütöm vétkes szemem, félek az emberek szemébe
nézni, időnként keresztbe teszem egymáson a csuklóm, előrenyűjtom az öklörn,
fölkínálom a kezem, hogyaz emberek tartóztassanak le és vezessenek a rendőrök elé. mert
búntudatom van már csöndes magányom rniatt is, mert nekem nemcsak a mozgólépcső

fáj, amely a pokolba szállít, hanem fáj a fölfelé utazó emberek tekintete is, mindenkinek
van hová mennie, rniközben én elértem a tökéletes ürességet, és nem tudom, hová is
mehetnék. Mindezzel tisztában vagyok, de végül mindig megmentenek a gyermekeim, a
kismacskák az erdőn, akik várnak rám, akik az én gyermekeim, akikhez a földalattin
utazom, bár a földalatti is fáj nekem, az emberek haladnak fölfelé, miközben mások, és
velük én is, lefelé megyünk a mozgólépcsőn, aztán ismét fölfelé, a Florene téri büfében
bűntudattalvásárolok négy sült csirkernellet, és bűntudattal fizetek, látom, hogy remeg a
kezem, mert csirkét veszek a macskáknak. amikor valahol Afrikában éheznek a gyerekek.
Fája büfé is a Florene téren, és fáj a forgalmas utca, ellentétes irányban keresztezik egymás
útját a teherautók és a gépkocsik, vezetőik tudják, hová kell rnenniük, egyes-egyedül én
nem tudom, még ha valahol az erdőn vár is rám utolsó reménységem, végső jogcímern az
életre, a sok kismacska, akik rémülten reszketnek, hátha nem jövök, mi lenne velük, ki
adna nekik enni, ki simogatná meg őket, mert ezek a cicák szeremek engem, míg nekem
már nemcsak a hálószobám fáj, fáj már az egész város, amelyben élek, fáj az egész világ,
mert hajnaltájt lények látogatnak meg, számomra ismerős lények, akik lassan, de biztosan
lépkednek lelkem grádicsain, nemcsak az arcok élesednek meg, hanem bizonyos
rettenetes események is, portrék, filmek, dokumentumfilmek nemcsak hajdani őrült

szerelmeímröl, hanem arról is, ahogy csalódtak bennem. Folytatom ezt a belső

monolögot, nem, már nem magamnak beszélek, hanem mintha kihallgatáson állnék a
vizsgálóbíró előtt, mindaz, amit valaha mondtam, mindaz, amit valaha is tettem, ellenem
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szól, ettől a pillanattól ellenem szöl mindaz, amí gondolataimba tolakszik. Hányszor lépek
az úttestre piros lámpánál, hányszor vágok át az úttesten az autók áradatán, legyek ám
bármily szörakozott, őrangyalom, a kedves őrangyalom átkísér, mert azt akarja, hogy
maradjak még, hogy jussak az életem legaljára, hogy még lejjebb süllyedjek oda, ahol a
szemrehányások utolsó szintje vár rám, ezért fáj az egész világ, és fáj az őrangyalom is,
hányszor akartam leugrani az ötödik emeletről.a lakásból, ahol fáj rnínden helyiség, de az
angyal mindig megment az utolsó pillanatban, úgy ránt vissza, ahogy Franz Kafka doktort,
amikor le akart ugrani a Maison Oppelt ötödik emeletéröl, ahová az Óvárosi térről lehet
bejutni, de a doktor úr a szöglet mögé, a Pafízská utcára esett volna, talán neki is fájt a világ
és fájt az élete, ahogy Malte Laurids Brigge is le akart ugrani az ötödik emeletről,neki is fájt
a világ Párizsban. Briggének is fájt az egész világ és Rainer Maria Rilkének is.

Ide jutottam, elértem a tökéletes ürességet. Most aztán megehetem, amit főztem.

Konstantin Biebl kiugrott az ablakból, előbb azonban, jóval előtte, megfesttette Styrskyvel
az ablakból fejjel lefelé zuhanó férfi képét. Igen. Arthur Schopenhauer apja szintén
öngyilkosként végezte. És Seneca Salamancában színtén. Én azonban már nem fogok
kiugrani az ablakból, az őrangyal ugyan nem beszélt le róla, de megsúgta, hogy az, aki
megajándékozott a tökéletes ürességgel. azt mondta neki, hogy túl könnyü lenne így
elmennem, nekem újból át kell élnem azt, hogy fáj az egész világ, ahogy az utolsó kínai
császár is átélte, akit nem végeztek ki, hanem tizenkét évig mosták az agyát, hogy ismerjen
meg míndent, hogy jusson el a tökéletes ürességig. és azután váljék közönséges emberré,
aki bevásárolni jár, mint mások, hogy emberibbé váljék. Így buszozom napra nap, ez az én
rnozgö gyöntatöszékem, odautazom és még aznap vissza, ahogy a villamosok, a vonatok és
a repülőgépek járnak, oda-vissza ...

Ülök az autóbuszban, elmajszolok egy zsömlét, aztán még egyet, lesöpröm amorzsákat
az ölemből és gondolkodom, a kocsmára gondolok, ahol a részegek megosztják velem
mondattöredékeiket, mintha csak értem volnának, mintha mondanivalóikat csak nekem
gyűjtögetnék, hogy megörvendeztessenek. vagy megsebezzenek . .. jól tudják, hogy a
fejemben hordom a jegyzetfüzetemet ... , amikor megkérdezem, hogy vannak?, mintha
csak nekem tanulták volna be mondókájukat, életük krédóját . .. Hogyan? Reggel
öngyilkosság, délelőtt munka, délben ebéd az üzemi étkezdében, délután még egy kis
meló, és utána már itt is vagyok a Brcálkában, a Zöld Laboratóriumban, és iszom egyik sört
a másik után, egy hajtásra, fenékig, és így megy ez estig... Karácsonykor... reggel
öngyilkosság ... és így tovább ... miért meséli el nekem ezt az én részegem. aki csak rám
vár, hogy mesélhessen . .. Ma úgy érzem magam, mínt egy bombázás után, amely nem
volt... és máskor ... Afejem majd szétrobban ... Bozo, Bohousko, Bozko ... mondja, hogy
meghallgassam és megjegyezzem, amit mond, örökre. .. és ül tovább ölbe ejtett kézzel,
sohasem veti le a télikabátját, úgy ül ott, mint egy megsebzett galamb ... igen, emlékszem,
ha elgázolt galamb fekszik az aszfalton, még ha át is ment rajta egy kerék, olyan szepen
fekszik holtában, mintegy a tekintetemnek elrendezve, akár a Szajnai vízbefúlt ...

Ülök hát mozgó gyóntatószékemben, és végig kell gondolnom azokat a képsorokat,
amelyek megjelennek előttem,amelyeket elmesélni hallottam, hirtelen, hogy még jobban
fájjon a hálószobám, hogy fájjon az egész világ. " Valahol Németországban egy tóparti
városkában minden este felröppent egy lángoló hattyú, és amikor elégett, aláhullott a
vízbe, a város polgárai elborzadtak, őrséget állítottak és elfogtak egy fiatalembert, aki
zsemlyével csalogatta magához a kiszemelt hattyút, leöntötte egy palack benzinnel,
meggyújtotta, és gyönyörködött az éjszakában repülő lángoló hattyúban . .. és amikor
elfogták, a fiatalember azt hozta föl védelmére, hogy Salvador Dali inspirálta, hogy az ő

lángoló zsiráfja annyira riogatta éjszakánként, hogy már fájt neki a szoba, amelyben a
lángoló zsiráfról és Salvador Dali paranoia-kritikai módszerérőlálmodott, az állatkertben
le akarta önteni a zsiráfot és lángoló sörényét, de nem érte el, így magához édesgette a
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szelíd hattyút, és amikor az lángolva fölröppent a zenitig, látta, amíg alá nem hullott, látta
Salvador Dali lángoló zsiráfját . .. és ekkor megszűntfájni az élet, anélkül hogy tudta volna,
hogy ez úgy hasít majd belém, mint a halastó vizébe hűsölni zuhanó, valaha csodaszép
hattyú ...

Űlök az autóbuszban, az utat csukott szemmel is ismerem, a testemmel érzem, az
aszfaltról és a kövezetről föísmerem, hol járunk, már a sebességfokozatból is kitalálom,
melyik kanyarba fordulunk, már a fékezésből is tudom, mi fenyegeti a buszt az úton ... És
ezért fáj a szobám a fejemben, a hattyúról hallottam, de a lángoló zsiráfot és a paranoia
kritikai módszert még nem gondoltam végig, nem mintha végig akarnám gondolni, de a
gondolataim maguktól visszakanyarodnak hozzá, amit hallottam, az nekem kevés, végig is
kell gondolnom, mert ez a foglalkozásommal jár, amit nem én választottam, hanem rám
kényszerítették, valamikor örültem neki, amíg erős voltam, örülhettem is, micsoda
megtiszteltetés ért, komolyan játszhattam, most azonban úgy rettegek tőle, mint amilyen
büszke voltam rá, hogy ittam, akkor is, ha nem esett jól, hogy huligán voltam, mint
Jeszenyin, nem gondoltam végig, hogy ő fiatalon halt meg, én pedig hamarosan hetvenöt
éves leszek. .. és hogy most magam ellensége vagyok, mert már odáig jutottam, hogy
elértem a zajos magányt ... az ürességet, amelyben azonban tükröződikés visszhangzik a
világ minden fájdalma, még ha gyakran magamra olvasok is Jeszenyin versével .. s
megtérek újra, szötalan, ebben-abban vigaszt keresve, ingemmel felkötöm magam, s beföd
a zöldhomályü este ...

Az istenek elhagyták ezt a földet, elmentek az antik hősök, Héraklész és Prométheusz
is .. , a feleségem is elment inkább, csakúgy, mint Perla, a pozsonyi rabbi lánya, aki
szeretett engem és én viszontszerettem, mert annyira hasonlitott az én Pipsimre, ezen a
vasárnapon olyan alkonyt láttam, amikor Prága fölött véres nap tért nyugovóra és a
fahéjszínű felhők alkonyi vihart jósoltak, az ÓVárosi teret óriási sárga rácsos rendőrautók
zárták el és a Kaprován vízágyúkkal lőttek, a víz az autók alá söpörte a járókelőket, a
falmélyedésekben emberek ocsúdtak, akiket az imént vertek össze, egy kampósbotos
nyolcvanéves elázott öregasszony azt kiáltotta: Kifizeti meg nekem az átvizesedett értékes
bundámat? A rendőrök egy csoportja az Iparművészeti Főiskola épülete előtt állt és
bebocsájtást követelt, az épület ablakai ki voltak világítva, diákalakok suhantak el
mögöttük ... ugyanis évente kétszer megünneplik a szemeszter befejezését, az őszít most
félévkor, a tavaszit az év végén ... egy fiatal férfi érkezett kulccsal, a rendőrök követelték,
hogy nyisson nekik kaput, de a fiatal tanársegéd azt válaszolta. hogy ez egyetemi terület,
ahová senki sem léphet be, a rendőr erre kijelentette, hogy mínden rendőrt be kell
engednie, mert egy pillanattal ezelőtt három csuklyás férfi ment be, a csuklyákon pedig
csak szemnyílás volt, de a tanárseged azt mondta, hogy majd maga kutatja át az épületet, és
a nyomozás eredményét majd közli velük, bement és bezárta maga mögött a kaput ...
eközben a metróaluljárókban emberek sírtak a könnygáztól. az utcákon a rendőrség

letartóztatta azokat, akik ázott ruhában voltak, én pedig nem mentem a Brtálkába, mert
technikai okok miatt zárva volt, így aztán az U Ottu-ban ültem, a szornszéd asztalhoz zöld
pulóveres fiatal férfi telepedett le, majd érkezett még három és leültek mögém és az
asztalunk mögé, és ezek is olyan futballistának öltözött fiatal rendőrök voltak, akik
dzsekiben és színes pulóverben teljesítenek szolgálatot, méregettük egymást, én meg
féltem, rezzenéstelenül néztem a némaság és a csönd szívébe, mert az Istenek elhagyták
ezt a világot és ezt a várost, ezen a vasárnap esten eljutottam az igazi zajos magányhoz és a
tökéletes ürességhez. elérkeztem a végső nyugtalansághoz. ahová Kierkegaard és
Friedrich Nietzsche is eljutott, számtalanszor ki akartam ugrani az ötödik emeleti lakásom
ablakából, mert sokáig néztem Pipsim haldoklását, a feleségemét, akire Perla annyira
hasonlit, de amikor elolvastam, hogy Kafka a Maison Oppelt ötödik emeleti lakásából akart
kiugrani, a Maison Oppelt bornagykereskedés ötödik emeletéről.ahol hétszázezer palack
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értékes bort raktároztak az ÓVárosi tér alatt, amikor elolvastam, hogy Malte Laurids Brigge
is az ötödiken lakott Párizsban, amikor erről a sok ötödik emeletrőltudomást szereztem,
letettem a kíugrásröl, és ha lett volna hozzá elegendő erőm, vettem volna egy kanna
benzint és én is fölgyújtottam volna magam, de én félek, én nem vagyok bátor, én nem
vagyok olyan, mint Mucius Scaevola, aki iszonyodó ellenségei szeme láttára elégette a
kezét azzal a megjegyzéssel, hogy hozzá hasonló ember Rómában ezrével található, de én
félek, és végeredményben szeretek félni, csordultig telve a végső nyugtalansággal,
akárcsak Kierkegaard és Nietzsche, én, aki ugyanolyan könnyes szemű és áZott vagyok,
mint azok, akik saját szemükkel érezték a könnygáZt, saját testükkel a vízágyú sugarának
lökését, a fmtáZiámnak és saját tapasztalataimnak köszönhetőenfélek attól, amin mások
testileg, lelkileg mentek keresztül ...

Ezen a vasárnapon azonban azt is megértettem, hogy húsz évvel ezelőtt, amikor az
olvasóim dedikálásra rakták elém a könyveimet, miért írtam fölváltva két helyszínt. o. az
Arany Tigrisben vagy In Gallicien. .. már akkor húsz évvel ezelőtt észrevettem, hogy az
embereknek hovatovább olyan a tekintetük, mint a belli rabbi fiainak és általában a
zsidóknak ...

Amikor hétfőn Kerskóból Prágába érkeztem. és negyed négykor kiszálltam a
Múzeumnál, láttam Szent Vencel szobrát, amint teljes fegyverzetében fenyegetően

emelkedik a magasba, körülötte, lovának háttal, éberen járkáltak a fiatal zsaruk, szorosra
szíjazott kabátjuk nagy ráncot vetett, hogy minél jobban kidomborítsa a mellkasukat, a
járdaszegélyen állók körül ácamlottak az emberek, arrafelé tekingettek, ahová az emberek
el akarták helyezni csokraikat, ami megtiltva ugyan nem volt, de megengedve sem, a
szemközti járdáról fütryszö hallatszott, láttam, hogy a járdán és a járdaszegélyen
tulajdonképpen zsaruk is állnak, ugyanolyanok, mint akik Szent Vencelnek nyújtanak nem
kért védelmet és segítséget, láttam, hogyan vezeti el a rendőr a füttyentőt a tömegen
keresztül a kapualjba . .. már nem volt szükségem könnygáZca, néma sírásra fakadtam,
talán az Istenek valóban elhagyták ezt a világot, és elment Héraklész és elment
Prométheusz is, elmentek azok az erők, amelyek forgatták a földet, ami utolsóként maradt
itt, az nem az égő csipkebokor, hanem egy fiatal diák, aki a tűzhalál pillanatában lett az, aki
volt. Én, ha abban a pillanatban ott lettem volna, térdre rogyva kérem, hogy csak lángoljon,
de másképp, lángoljon az ige által, amely testté válhat, amely segíthetne azoknak, akik még
nem fogtak lángot, és ha mégis, hát szellemükkel és lélekben. De megtörtént. Uram, ha
teheted, vedd el tőlem ezt a kelyhet. .. Krisztus sem akarta, hogy keresztre feszítsék
Végül azonban történt, ami történt, Prágában a gyufa,amelytől gyermektúz vagy cigaretta
gyullad, lángra lobbantott mindent, ami az emberen halandó, az emléket hagyta csupán,
amelytől kigyulladtak azok, akik ma is tiltakoznak az ellen, hogy ezen a földön idegen
hadsereg tartózkodjék Lehorgasztott fejjellépdeltem, és hírtelen ismét szemembe ötlött
egy leány felfelé emelkedő keze, óvón összezárva. hogy az ujjai között ne sérüljön meg a
törékeny nőszirom-és szegfúcsokor, és láttam, hogy a csokor fölött fiatal szempár nyílik
tágra, mintha áldozáshoz járulna, vagy Bach-misére menne, követtem a csokrot, a lánya
Szent Vencel szoborhoz érve megállt a járdán, és a nézők tekintetétől követve átment az
úttesten, egy pillanatig tétováZott, sőt meg is állt, de egy fiatal rendőr könnyed
kézmozdulattal áttessékelte a szernköztí járdára. És ekkor volt negyed négy, majd lent a
Koronában punkok üldögéltek, egy hasonló korú rendőr reszkető ujjakkal lapozgatott
egyikük személyijében, a padon tokjaikban feküdtek a hangszereik, punkok voltak,
szemükból azonban mosoly és nyugalom sugárzott, és én szegyenkeztem. hogy eljutottam
a tökéletes ürességig és a zajos magányig, hogy elértem a "végső nyugtalanságot", és már
semmice sem vagyok való, ha gerinces ember volnék és kapnék valamilyen irodalmi díjat,
kitüntetést, legalább a papírt égetném el, mellyel azt igazolják, hogy kicsoda nem vagyok,
mert ha az volnék, akinek tartom magam és akinek az olvasóim tartanak, akkor ott fönn
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gyöngéden kivettem volna a lány kezéből azt a reszkető csokrot és odahelyeztem volna
Szent Vencel lovának patája alá . .. de én tudom, hogy erre már képtelen vagyok, hogy
akkor megérdemelt jutalmul a vízágyú tévedésbőleltörné a gerincemet és a könnygáz éles
tűje kiYájná a szememet, ahogy a sors által sújtott Oidipus rex a szemgödrét ...

De micsoda olcsó dolog, Hrabal úr, Heidegger után azt szajközní, hogy az istenek már
elhagyták ezt a világot, hogy Héraklész és Prométheusz is elment, kellemes ezt hallgatni,
Hrabal úr, de az ilyen mondások egy fabatkát sem érnek, mert egy fiatal filozófia-hallgató,
Heidegger úr, bebizonyította, hogy a régi istenek talán meghaltak, de születnek az újak, s
nekik talán csak egy levágott füllel kell fizetni, mint Vincent van Gogh-nak, akinek nem
volt szüksége rnítoszokra, művészetével mégis besugározta a látható világot ...

lWajdonképpen mi is történt városunkban ezen a két napon? Úgy gondolom, a
rendőrség és a munkásőrség fegyveresei durván beavatkoztak a fiatalok dolgába, akik
megteremtették saját szentjük mítoszat, úgy gondolom, hogy ezek olyan fegyveresek
voltak, akik jogot formáltak rá, hogy kilépjenek a jogos védelem keretei közül, s olyan
emberek ellen fordultak, akik nem használtak sem lőfegyvert,sem követ, sem botot, akik
csak a hangjukat és füttyentő két ujjukat hozták magukkal, meg gyermekeket babakocsi
ban, nem is úgy, mint a szántó Odüsszeusz, akinek fiát szántás közben a barázdába tették,
hogy rábírják, vegyen részt a trójai háborúban ... Hát aztán? A szemet kimossa a könny, az
Ophtal szemcsepp hatékonyabb, mint a könnygáz, a ruhát megszárítják, vagy újat vesznek
helyette, az őrizetbe vett fiatalokat végül majd elengedik, az élet visszatér a rendes
kerékvágásba ... Valóban, Hrabal úr, a rendes kerékvágásba? Dehogyis! Azok számára, akik
ott voltak, vagyakár lélekben és gondolatban részt vettek az eseményekben, már bizonyos
elkötelezettséget, bizonyos szolidaritást jelent, és ajö bizonyos igenlését, amelynek ... be
kell teljesednie a jövőben ...

Ültem az Arany Tigrisben, töprengtem. mint máskor, ha kedvelnének az istenek, akkor
egy korsó sör mellett patkolnék el, ültem és hallgattam a részleteket a nagyHétfőről és a
nagyVasámapról, a lángoló tekintetekkel elmesélt történetek óriási szőnyeggészövődtek,
amely már sohasem vonható vissza, nem égethetőel, mert igaz mintáját a valóság hímezte,
és már nem lehet meg nem történtté tenni. igy álmodoztam az Arany Tigrisben a
halálomról, néhány korsó sörről. ma hatot ittam meg, és mindaz, amit hallottam és amit
meghallgattam, kisiklott a helyéről, és már csak értelmetlen beszédet hallottam, így hát .
fizettem, majd kaptam ráadásként még egy sört, aztán kimentem az éjszakába, fölemeltem
a fejem és mint mindig, az égre tekintettem, Szent Egyed égboltjára, hideg, csillagos
éjszaka lesz, és így az ötödik emeleti ablakomból rézsút megpillantom ma este a hold
sarlóját, és elindultam, a PaIÜSká már csöndes volt, egy rendőrségi autó közeledett, majd
szép csöndesen megállt, kiszállt egy rendőr és szép csöndesen kirakta a kocsik
szélvédőjérea büntetőcédulákat azoknak, akik tilos helyen várakoztak, majd a fényszórók
szép csöndesen befordultak a Maison Oppelthez, melynek ötödik emeletéről akart
leugrani Franz Kafka,így aztán egyedül álltam az Óvarosi téren, senki sem járt arra, leültem
az első padra, és eIábrándoztam. .. velem szemben magasodott Husz János magiszter
emlékműve,akinek a máglyájára egy öregasszony hozott még egy kis rőzsét, hogy Husz
János jobban égjen, az emlékmű sötétben állt a tér közepén, miközben a Kinsky-palota
falai, és a tér keleti oldala erős nátriumIámpáktól megvilágítva olyan fényárban úszott,
hogy a paloták és házak rózsaszín és homokszín falai kiemelték az emlékmű fekete
körvonalát, én pedig magamban ültem, egy fiatalember ugrott föl a padra és végigszökdé
cselt a többin is, egyik padról a másikra ugrott, és az ÓVárosi tér szívébőlhalk fuvolaszó
hangzott föl, csöndes és mégis oly sürgető fuvolaszó, mintha a magányból, a legelőről, az
elhagyatott tóból törne föl, a fuvola hangja magában is megindító volt, de azért is, mert
néhány órával ezelőtt innen mentek el a könnygázzal és vízágyúkkal fölszerelt utolsó
autók, az utolsó autók a farkaskutyákkal, a szép német-juhászokkal, akik mostanra már
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bizonyára az óljaikban pihenik ki a megerőltető vasárnapot és hétfőt. .. itt az ÓVárosi
téren azonban úgy zengett az emlékmű szívéből a fuvolaszö, hogy szinte megijedtem,
fölálltam, a karom a magasba lendült, hátravetettem a fejem. .. és igen, a fuvolaszó a
magasba emelkedett és terjedt körös-körül a téren, a cserjésből szárnyalt a fuvolaszö,
amely fölött Husz János szobra emelkedett, a tűlevelű fák közül, melyek télen sem
hervadnak el, néhány gyalogos kelt át a téren, hangjukat fölerősítette az üres tér, de senki
sem állt meg, a léptek átszelték a teret a Zelezriától a Parízskáíg, a Dlouhától a
Melantrichováig, aztán elhallgatott a fuvolasző, pattanásig feszült a csönd, mint a
túlfeszített húr és láttam, ahogy az emlékmű alatt szétnyílnak az ágak és valaki kiugrik a
kövezetre, amely csillogott a megvilágított falak visszfényétől, és aztán láttam, amint a
fekete emlékműtől elválik egy másik alak és gyermekkocsit tol maga előtt és az emlékmű
fekete árnyékából, a hajdani Egyszarvú patikánál kilépett az éles fénybe egy fiatal nő és egy
fiatal férfi, és maguk előtt tolták a kocsit, amely talán a varázsfuvolát rejtette magában, és
én, mivelhogy íróember vagyok, felnéztem a hajdani patika földszinti ablakára, és eszembe
jutott, hogy itt volt Berta Fanta asszony irodalmi szalonja, melynek még az osztrákok idején
vendége volt Franz Kafka, Albert Einstein, Rudolf Steiner, Max Brod és több lengyel
költő. .. és a varázslatos gyermekkocsi befordult a Královskára, a Palüskáról kikanyaro
dott egy taxi, leintettem . .. és ahogy beültem, tudatosult bennem, hogy a varázsfuvola
éppen onnan szólt, ahonnan az égi örömhír árad. .. Hiszem, hogy dolgaid kormányzása
Újból a Te kezedbe adatik vissza, ó Nép ...

p. S.
Otthon aztán föllapoztam T. S. Eliot Átokföldje harmadik fejezetének befejezését és
felolvastam az ötödik emeleten a Holdnak. .. Lángban lángban lángban lángban Ó Uram
Te kitépsz engem Ó Uram Te kitépsz Lángban.

És a jegyzetekben megtaláltam, hogy ez a szöveg Buddha Tűzbeszédébőlvaló ...

Kersko, 1989. jan. 17., kedd
Kiss Szemán Róbert fordítása
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