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Búvópatakok

Úgy gondolom Áprilka, hogy mindazt a szennyet és mocskot, ami fölgyülemlett
bársonyos forradalmunk utolsó hónapjaiban, ma, április utolsó estéjén tűzre kellene
vetnünk, hogy május elseje megtisztulva, főnix madárként támadjon föl poraiból,
hogy mindannyian, akik helyesen gondolkodunk, és mindaz, ami e novemberi
orkánban megszületett, megtisztulva éledjen újjá a gyógyító erejű friss tűzből.

Nemzetünk, ez a nép, amely búvópatakokkal érkezett el ehhez a Walpurgis
éihez, ez a nemzet most kijutott a napfényre, de még reszket a félelemtől, nehogy
sorsunk, történelmünk ismét földalatti sötét utakra forduljon. Ezért kell, Aprilka
körömszakadtunkig ragaszkodni a napfényhez, és ezért kell elégnie ezen a Wal
purgis-éjen mindannak, ami megosztott bennünket, el kell égnie a boszorká
nyokkal együtt, akik olyannyira megkeserítették nemzetünk életét.

Kedves Aprilka, az Arany TIgrisben mondta nekem egy francia fiatalember...
Vous avez fait la révolution, pour choisir la maniére de mourir... igen, ez így
igaz, úgy kell szeretnünk bársonyos forradalmunkat, hogy készek legyünk érte
akár halálba is menni, hogy hagyjuk érte elpusztulni a szennyet és a megkövül
tet, mindazt, ami ellenségeink kezére játszik-vállalnunk kell a halált a forrada
lomért, amelynek ismét frissnek kell lennie, akár a kezdetek kezdetén. Hagy
nunk kell magunkban is elpusztulni mindazt, ami útjában áll a szépség és az
igazság és az erkölcsiség búvópatakjának. amely ragyogásával táplálja az éle
tünket, és a? egyedüli jövőt jelenti.

Kedves Aprilka, ma van április utolsó napja, és én ezzel a búvópatakkal
visszahajózom a múltba. Gyermekkoromban rajongtam a tűzért. mindent rá
hordtam, ami csak beszennyeződöttés bemocskolódott, korhadt ágakat és régi
rongyokat és ócska gumikat és kátrányos hordókat, mindezt kihordtam a fiúk
kal a város határába, és egy álló héten át raktuk a máglyát... hogy április utolsó
napján, abban a bizonyos nymburki serfőzdébenszurokba mártsam a seprűket.

és szétosszam a fiúknak, hogy aztán, amikor bealkonyul, a korhadt gallyak és
hasznavehetetlen dolgok gigantikus rakásánál meggyújtsuk az első seprőt, majd
sorban a többit, és amikor leszáll az este, a bámészkodók elé fussunk, akik a
városból áramlottak oda a folyó mellé, és integessünk az égő seprúkkel és kö
rözzünk velük és feldobáljuk őket a levegőbe, hogya lángoló seprűk bukfencet
vessenek, köröket és íveket írjanak az égboltra, és azután meggyújtottuk a mág
lyát, először csak lassan égett" majd mind gyorsabban és gyorsabban lángolt,
míg végül hamuvá vált az egész halom ócskaság, az emberek mozdulatlanul
állták körül a máglyát, és belebámultak a lángokba, az arcuk csillogott a tűz

visszfényében, és én boldog voltam, szerettem a tüzet, akárcsak a pajtásairn... és
megpróbáltuk átugrálni a lángokat, néha még a hajunk is megperzselődött belé,
dehát fiúk voltunk, és vágytuk a nézők csodálatát, akik a hűvös koraestében
nézték ezt a szertartást, nézték, hogyan ég el mindaz, ami fölösleges, mindaz,
ami meghalt és halott, mert tudattalanul is mindenki tudta, hogy a holt az rút,
ezért a lángok martalékává kell válnia, hogy megszülethessék május elseje... Igy
aztán Aprilka, ahogyan már írtam magának, tavaly, bár őszutó volt, mégis el
kellett égnie minden halottnak és szennyesnek, a diákok és a gyerekek és az
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emberek mind azt kívánták, hogy az életünk megtisztuljon, ezért került sor a
bársonyos forradalomra, ezért csillognak búvópatakjai még ma is, amikor fiatal
emberek égő seprűkkel járják be jelképesen keresztül-kasul az egész köztársa
ságot, hogy elégessenek minden boszorkányt bennünk és rajtunk kívül is, ezért
fognak rendre tüzek gyúlni a halmokon és a dombokon, úgy fognak égni, mint
új és további megtisztulásunk szükségességének a szimbólumai, hogy holnap
föltámadhasson halottaiból és poraiból máju? elseje, mint a bársonyos forrada
lom folyamatosságának bizonyítéka... Igen Aprilka, a búvópatak, ami novem
berben kivitt bennünket az áldott napfényre, az fog bennünket szakadatlanul
arra kényszeríteni, hogy megtaláljuk a módját, mint haljunk meg újra meg újra,
hogy megtisztuljunk, hogy megvalósítsuk a hatékony keresztény szeretetet fe
lebarátaink iránt, és hogy megtanuljunk meghalni is, és pusztulni hagyni mindazt,
ami beszennyeződött és elhomályosítja az igazságot, mindazt, amin túl kellene és
kell lépnünk, amit el kell veszejtenünk, azt, amit Michelangelo Utolsó ítéletén a
Sixtusi kápolnában láttam, amelyen Krisztus határozott mozdulattal elveszejti a
rosszat, azaz az ördögit, és fennkölt mozdulattal fölemeli azokat, akik képesek
voltak időben megtisztulni, így tehát méltók arra, hogya színe elé járuljanak.

Kedves Aprilka, kíméletesen bár, de közölnöm kell magával, hogya Novem
beri orkán százötven ezer példánya már elfogyott, a maga fényképe is elfogyott
így százötven ezer példányban a könyv borítóján, az olvasák százötven ezer
Aprilkát láthatnak profilból, és én olyan leveleket kapok, amilyeneket nem is
reméltem, az emberek üdvözletüket küldik magának, és csodálják a szépségét...
Leírom magának az egyiket... A maga Aprilkája, Hrabal úr, Ariadne fonalának
birtokosa, igazi művész, Auróra, sőt géniusz, uram... az, amit tesz, a legalkotóibb
folyamat a világon, puszta létével kiveszi a részét a cseh irodalomból, a Novem
beri orkánon lévő képen olyan kedves, hogy azonnal megszerettem, és azzal,
hogy magát, a korosodó Kentaurt meglátogatta és elcsábította az Egyesült Al
mokba, ahogyan maga mondja... Ezért cseh irodalmi díjat érdemelne... En leg
alábbis mint olvasó, hálás vagyok neki érte... Tessék Aprilka, itt áll, szövegeim
rakoncátlanul csörgedező, gyakorta megszakadó föld alatti erei ésbúvópatakjai
végül is megtalálták az olvasóikat, nekem volt merszem, és a barátaimnak pedig
volt bátorságuk kiadni ezeket a műveket százötven ezer példányban, az egyes
leveleket előre kinyomtattuk, és a kis könyvecskéket szétosztogattuk a villa
mcsokon és a barátaink között, a prágai metró föld alatti patakjaiban... hogy
miért? O Aprilka, az embemek, ha írónak tartja magát, kicsit habókosnak kell
lennie, a barátainak, akik a kiadásban részt vesznek, szintén. Most már világos,
de kezdetben a búvópatak vékony jegén lépkedtünk, mégha most már nyilván
való is, hogy ezek a levelek is irodalom, most már mindenki tudja, de in statu
nascendi... kockázatot jelentett... hogy miért? Mert ahogyan Lao-ce mondja ma
gáról... csak én vagyok tétlen csüggeteg... a sokaság tolong ragyog mulat... mint
ha csak tavasz volna... ideje volna már tornyokba szállni ... ki tudja hova-merre
az ernber... lám lám az én szívem az együgyű emberek szíve."

Aprilka, a fenyők és a tölgyek, a fák koronája fölött a levegő hangos a ma
dárdaltól, most van a madarak énekének és a vadgalambok burukkolásának az
ideje, és én itt ülök és hallgatom, mindent szemügyre veszek, szemlélője vagyok
mindennek, hát így volnék valahogy... honnét sodródtak ide a macskáim? Ugy
vannak széthintve körülöttem a katáng szőnyegén, akár az ékkövek, éppen
mosdatják egymást, egyike a másikát, olykor hárman is mosdanak egyszerre,
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tisztogatják egymást a piros nyelvükkel, mintha tudnák, hogy holnap lesz május
elseje, szétszórt ékkövek a fűben és a virágok között, kedvtelve nézegetnek sze
relmes szemükkel, különösen a vemhes macskák, három nősténymacskánakis
lesznek májusban kölykei, a legnagyobb ajándék számomra, amikor a kismacs
kák a búvópatakokkal kiúsznak az anyjuk méhéból, és amikor később elhagyják
az almot, az anyjuk kivezeti őket elém, és megáll, telve félelemmel, vajon tet
szenek-e nekem a kölykei, vajon elfogadom-e őket, és én, aki szintúgy nem
tudom, melyik földalatti patakkal, melyik kis érrel jöttem a világra, éppen ide,
akkor zavaromban és félelmemben végül is úgy döntök, hogy minden macska
itt maradhat, amíg csak élek, gondoskodni fogok róluk, és az is megesik, hogy
amikor a legkevésbé várom, fölhangzik a legkedvesebb kandúrom keserves nyá
vogása, a négykilós Pepitóé, aki azért látogat meg, hogy bizonyítsa, mennyire
szeret, és miután jóllakott, haragosan távozik, mert ő volt itt az első, ő lépdelt a
feleségem nyomában, és bukfenceket vetett elérte, vele aludt, és most... hogya
feleségem nincs már, és betolakodtak ezek az idegen macskák, akik búvópata
kokkal érkeztek, Pepitó féltékeny és boldogtalan és elhagy engem és keseríti a
már amúgyis keserves életemet, különösen ha rajtakap, hogy Cassius fekszik az
ölemben, és játszadozik az indián nyaklánccal, a nyaklánc fémcsüngőivel...

Aprilka, fiatalemberek és fiúk rakják. talicskára és szállítják el a száraz galy
lyakat és ágakat, amiket a vihar tördelt le, amikor végigsöpört a kerskói erdőn,

fenyők és nyírfák százait döntötte ki, és elszállít ják őket talicskán valahová, ahol
az este boszorkányokat fognak égetni, a tűz az égbe szökik majd, a fenyőgallyak

sisteregni fognak, a gumikat és mindazt, ami immár hasznavehetetlen, a lán
goknak ajánlják föl, annak tiszteletére, hogy bizonyosan vége szakadt a télnek
és május,elseje következik... Walpurgis-éj...

Lám, Aprilka, a vége felé járok a magához írott irodalmi levelemnek is, amely
eddig összekötött bennünket, és ezek után is összekapcsol bennünket láthatatlan
szálakkal, és most már föld alatti búvópatakokkal is, nem megyek el megnézni
a tüzeket, nem megyek, valaha a feleségemmel jártunk autóval Semicére, aztán
fölkapaszkodtunk a hegytetőre, ahonnan látni lehetett a tüzeket még Bezdézen
ésa százavai dombokon is, de én ma nem megyek sehová sem, a macskáimmal
fogok üldögélni, akik egyre csak tisztálkodnak és tisztálkodnak, a bundájukat
nyalogatják, egymás nyakát, nézem őket, és azt kívánom magunknak, hogy mi
is képesek legyünk egymást így megtisztítani, hogy ne csak május elsején le
gyünk tiszták, hanem tegyük ezt a tisztaságot folyamatos purizmussá, anélkül
azonban, hogy puritánokká válnánk... így üldögélek, lassan leszáll az este, most
érkeznek a vemhes macskák, fölugrálnak az asztalomra, hogy közelebb legye
nek a tekintetemhez, ülök, a sarkam az asztalon nyugszik, és belenézek a macs
kák szemébe, kémlelnek, szeretem-e őket, szeretem-e annyira, hogy ha hozzám
vezetik a kölykeiket, elfogadom őket... én meg simogatom ahátukat, belebor
zongok, megrettenek, hogy hátha már nem érem meg, hogy a májusi kismacs
kák először rámpillantsanak bizakodó, áfonyakék szemükkel, ez talán majd fel
vidít, ahogyan maga is megörvendeztet a tekintetével és az arcával százötven
ezer és még több olvasót is a Novemberi orkán borítóján...

Azt hiszem Aprilka, hogy pusztuló testem ellenére biztonságban vagyok, csakis
a,z foglalkoztat, ami ezalatt a száz nap alatt történt... és ha egyebem sem volna,
Áprilka, mint azom, aminek tanúja voltam, én azzal is beérném...Holnap van május
elseje, támadjon fel hát halottaiból meg-megújhodva bársonyos forradalmunk, if
jodjék meg, akár a búvópatak, amely az örök emberi értékek jegyében csörgedez.
Kerskóban, 1990. április 30-án Kiss Szemán Róbert fordítása
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