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A KANÁRI

· .. "Látja azt a nagy kampósszöget ott jobbra aházajtón ? Még most
is alig tudok reánézni és mégsem tudnám elviselni, hogy kihúzzam.
Szeretném elhitetni magammal, hogy mindig ott volt s majd az én időm

után is ott lesz. Néha hallom, amint az utánam következőek mondják :
- "Egy kalitkának kellett függnie ezen valamikor". És ez megvigasztal ;
úgy érzem, hogy így mégsem lesz egészen elfelejtve.

· .. El sem tudja képzelni, hogy milyen csudaszépen énekelt! Nem
hasonlított az más kanárik énekéhez és ez nem csupán az én képzeletem
játéka. Gyakran láttam az ablakomból, amint az emberek megálltak a
kapu előtt, hogy hallgassák, vágy elragadtatva igyekeztek áthajolni a
syríngasövényen - egész hosszú ideig. Azt hiszem, On nevetségesnek ta
lálja - de ha hallotta volna .. , Mert nekem tényleg úgy tűnt fel, hogy
mindig egy teljes dalt énekelt el, amelynek kezdete is, vége is volt.

Például, mikor délután bevégeztern a házimunkámat és átcseréltem
a ruhámat és kihoztam ide, averandára varrásomat, akkor hopp-hopp
hopp, mindig átugrált egyik pálcikájáról a másikra, koppintgatta a rá
csot, mintha magára akarná vonni a figyelmemet, felszippantott egy kis
vizet, éppen úgy, ahogyan a hivatásos énekesek szokták és aztán oly
elragadó dalban tört ki, hogy le kellett tennem a tűmet, amíg hallgattam
őt. Nem tudom ezt leírni, mennyire szeretném, ha tudnám! De mindig
ugyanígy volt, minden délután és úgy éreztem, hogy minden hangjegyét
megértem.

· .. Szerettem őt. Oh hogyan szerettem! Valószínűleg nem is nagyon
számít az, hogy mit szeret az ember ezen a' világon. De valamit szeretnie
kell az embernek. Persze mindig itt volt az én kis házam és kertem, de
valamiért az sohasem volt elég. A virágok is csodálatosan megfelelnek,
de azok nem vonzódnak hozzánk. Azután az esti csillagot szerettem. Ugye
együgyűen hangzik? Naplemente után mindig kimentem a hátsó udvar
ba és vártam, amíg átragyogott a sötét gummifán. Azt szoktam suttogni:
- "Itt vagy drágám ?" - És ettől a pillanattól fogva úgy tűnt fel nekem,
hogy egyedül csak rám ragyog. Úgy látszott, mintha megértené ezt ...
Valamit, ami a vágyódáshoz hasonlít és mégsem vágyódás. Vagy bánat?
- igen, inkább bánathoz hasonlít. És mégis, bánat ... miért? Nekem
inkább háládatosnak kell lennem.

· .. De azután, hogy ő az életembe jött, elfelejtettem az esti csillagot:
nem volt rá többé szükségem. De olyan furcsa volt! Mikor a kínai oda
jött az ajtómhoz az eladó madarakkal és felemelte őt parányi kalitkájá
val, ahelyett, hogy nyugtalanul verdesett, csapkodott volna a szárnyával,
mint azok a szegény kis sármányok, halkan, finoman csirpentett egyet
és én azon kaptam rajta magamat, hogy éppen azt suttogöm neki, amit
a gummifa fölötti csillagnak szoktam: - "Itt vagy drágám !" Ettől kezd
ve az enyém volt.

Még most is meglep, ha ráemlékezem, hogyan csatlakoztunk egymás
életéhez ő és én. Abban a pillanatban, amikor reggellejöttem és levettem
kalítkájáról a kendőt, mindíg egy álmos kis hanggal üdvözölt. Tudtam,
hogy ez annyit jelent: - "Asszonykám ! Asszonykám !" Azután kiakasz
tottam kalitkástól ide, a külső kampósszőgre, amíg a három fiatalembe-
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remet megreggeliztettem. Sohasem hoztam be addig, amíg ismét miénk
nem volt a ház. Mikor aztán készen voltam a mosogatással, valóságos kis
mulatság következett. Az asztal egyik sarkán kiterítettem egy ujságpapi
rost és ráhelyeztem a kalitkát. De ekkor olyan kétségbeesetten szekott
verdesni a szárnyaival, mintha nem tudná, hogy mi is következik. 
"Igazi kis színész vagy!" - pirongattam meg míndig. Osszekapartarn a
rekeszt, meghintettem friss homokkal, megtöltöttem magocskákkal és
vízzel a vályúcskákat és a rácsok közé beszorítottam egy kis pipehúrt.
Egészen bizonyos vagyok felőle, hogy megértette és méltányolta ennek a
kis teljesítménynek minden részletét. Tudja, feltűnően tiszta természetű

volt. Soha egy petty sem volt a pálcikáin. Csak látnia kellett volna, meny
nyíre élvezte a fürdőjét, hogy megértse, hogy a tisztaság valósággal szen
vedélve volt neki. A fürdőjét tettem be utoljára. És abban a pillanatban
egyszerűen beleugrott. Először egyik szárnyát rezegtet te bele, azután a
másikat, majd a fejét buktatta le és locsol ta meg amelltollait... Víz
csöppek fröccsentek szanaszét a konyhában, de még mindig nem akart
kijönni. Mindegyre mondtam neki: - "Na most már elég volt! Csak mu
tógatod magadat." És végül - hopp - kiugrott és egy lábon állva, cső

rével csípkedve. kezdte magát szárítaní. Végül jól megrázkódott, egy
szárnycsapás, egy csirpelés és ujjongva nyilt fel a torka. - 'Oh ha csak
felidézem is, nehéz elviselni. Ilyenkor mindíg a késeket tisztogattam. És
szinte úgy tűnt fel nekem, mintha a kések is énekeltek volna, amikor
fényesre dörgöltem őket az asztalszélen.

. . .. Pajtás, élettárs. Látja, ez volt ő számomra. Tökéietes társ. Ha
majd Önnek is egyedül kell élnie, akkor majd megérzi, hogy rnilyen
nagy kincs is ez! Itt volt persze az én három fiatalemberem. akik min
den este megjöttek vacsorára és néha még azután is az ebédlőben marad
tak, hogy elolvasták az újságjaikat. De nem várhattam el tőlük, hogy
érdekelje őket az a sok apróság, amik az én napomat kitöltötték. Miért
is érdeklődtek volna? Hiszen senkisem voltam a számukra. S valóban
egy este meghallottam, amint a lépcsőn azt mondták rólam: - "A Madár
ijesztő". Nem baj. Nem tesz semmit. Egyáltalán nem. Teljesen megértet
tem. Minek törődnék vele? Hiszen ők fiatalok. De azért emlékszem, olyan
leülönösen hálásnak éreztem magamat, hogy nem voltam teljesen egyedül
ezen az estén. Mikor a fiatalok elmentek szórakozni, megmondtam Neki:
- "Tudod, minek nevezték el az Asszonykádat ?" - Es ő oldalra hajtva
pici fejét, reám nézett ragyogó szemeivel, míg csak nem tehettem mást,
nevetnem . kellett. Úgy látszott, mulattatta őt.

Tartott már valaha madarat? Hogyha nem, akkor mindennek való
színűleg túlzásnak kell hangzania. Altalában azt hiszik, hogy a madarak
szívtelen, hideg kis teremtések és nem hasonlíthatók a kutyák és macs
kákhoz. A mosónőm minden hétfőn csodálkozik, hogy rníért nem tartok
"egy csinos Fox-terrtert". - "Nincs felvidító, kisasszony, egy kanáríban"
- mondja. Pedig nem igaz, rettenetes hazugság... Emlékszem egy éj
szakára. Irtózatos álmom volt - az álmok néha szörnyen kegyetlenek.
Még akkor sem tudtam túltenni magamat rajta, amikor felébredtem.
Igy hát fölvettem valamit a hálóköntösömre és lementem a konyhába
egy pohár vízért. Téli éjszaka volt és erősen esett. Valószínűen még fél
álomban voltam, mert a konyha ablakon át, amelynek nincs függönye,
úgy tűnt fel, hogy a Sötét kémkedve lesett be. Es hirtelen elviselhetet
lennek; éreztem. hogy nincs senkim, akinek megmondhattam volna: "Oh
olyan félelmes álom volt !" vagy ... vagy: "Rejts el engem a Sötét elől !"
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Egy pillanatra még az arcomat is eltakartam. És ekkor egy kis "Sweet !
Sweet!" hangzott, mintha azt mondaná: "Édes! Édes!" - Kalitkája az
asztalon állt és a kendő annyira félrecsúszott, hogy a fény a hasítékon
átragyoghatott hozzá. "Édes! Édes l" - mondta a drága kis fickó ujra
Lágyan, mintha azt mondaná: - "Itt vagyok, Asszonykám ! Itt vagyok !H
És ez oly gyönyörűen vigasztaló volt, hogy szinte sírtam.

,;. :F:s most elment. Nem kell többé nekem sohase más madár, sem
semmiféle más kedvenc háziállat! Hogyan is kellene! Amikor megtalál
tam a hátán fekve, elhomályosult szemmel, összeszorított karmocskákkal,
amikor elgondoltam, hogy többé sohasem halihatom az én kis drágámát
énekelni, akkor mintha valami meghalt volna bennem. A szívernet üres
üregnek éreztem, mintha az ő üres kalitkája lenne. Hiszen majd túl
leszek rajta. Természetesen. Kell! Idővel az ember mindenen túlteszi ma
gát. :F:s míndig azt mondják, hogy nekem olyan derűs kedélyern van. Tel
jesen igazuk van. Köszönöm Istenemnek, hogy ilyennek teremtett.

; , . Mégis, anélkül, hogy betegesen érzékenykedő lennék és útat hagy
nék az... az emlékeknek és így tovább, be kell vallanom, úgy tűnik fel
nekem, azóta, hogy valami búskomorság van az életben. Nehéz szavakba
foglalni, hogy mi is az ? Nem bánatnak érzem, ahogy míndnyájan ismer
jük, ami betegségre, szegénységre, halálra hasonlít. Nem, valami másféle.
Itt van, mélyen belül, mélyen belül, része az embernek, olyan mint az
ember lélekzete. Bármennyire keményen is dolgozom, bármennyire is
kifárasztom magamat, csak egy pillanatra kell megállnom és már érzem,
hogy itt van, várakozva. Gyakran szeretném tudni, hogy vajjon mindenki
hasonlóan érez-e? Az ember sohasem tudhatja. De nem különös, hogy
még az Ö édes, vidám, kis énekében is éppen ez a ... szomorúság volt?
- Ah, ugyan mi is volt az, amit hallottam?

TEvES eIM

"Két fordított, két síma, szálatatűelé és köss kettőt egybe." Mint
egy régi dalt, mint egy dalt, amelyet oly gyakran dalolt, hogy már a lé
lekzése is ének volt számára, mormolta a kötésmintát, Egy újabb mel
lény, mely már szinte be volt fejezve a missziós csomag részére.

"A maga mellényeit, Beanné asszony, nagyon szívesen látjuk. Nézze
ezeket a szegény parányi csöppségeket. még csak egy foszlány sincs raj
tuk." És a missziós nővér fotografiákat mutogatott neki azokról a visz
szataszító kis fekete [ószágokról, citrom-formájú hasacskaikkal .. ;

"Két fordított - két síma." A kötés leesett az ölébe; mélyet, hosszat
sóhajtott és azután újra fölvette a kötést és megint elkezdte. Mire gon
dolt, amikor így felsóhajtott? Semmire. Ez már csak olyan szokása volt.
Mindig sóhajtozott. Különösen, ha a lépcsőkön ment fel és le, megállt,
egyik kezével felfogva a szoknyáját, másikkal akarfán, reábámult a
lépcsőkre és sóhajtott.

"Szálatatűelé".. ; Az ebédlőablaknál ült, szemben az utcával. Ke
serű őszi nap volt; a szél úgy rohant végig az úton, mint egy sovány
kutya; a szemközti házak úgy néztek ki, mintha egy nagy idomtalan olló
vágta volna ki őket és aztán a szürke ég papírjára ragasztották volna fel.
Még egy lelket sem lehetett látni.

"Köss kettőt egybe !" Az óra hármat ütött. Csak hármat? Máris fél
homály volt; szürkület öntötte el a szobát, nehéz, púderszerű szürkeség
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borult a bútorokra, vonta be hártyajával a tükröt. Most a konyhaóra is
elütötte a hármat - két perccel később - mert az ebédlőóra volt az,
amit beígazítottak, Egyedül volt a házban. Dollicas bevásárolni ment;
már háromnegyed kettőkor elindult. Mind lassúbb és lassúbbá vált, tény
leg. Mit is csinálhat ennyi ideig? Mégsem tölthet el az ember egyetlen
egy csirke vásárlásával ennyi időt! ... És oh, az a szokása, hogy mindíg
leejti a tűzhely gyűrűjét, amikor tüzet csinál! Előrebiggyesztette alsó
ajakát, ahogyan az utolsó harmincöt évben míndíg előrebiggyesztette,ha
Dollicasnak erre a szokására gondolt.

Ekkor tompa zaj hangzott be az utcáról, lovak patáinak zaja. Előbb
rehajolt, hogy lássa. Istenem l Temetési menet! Elől az üveges kocsi,
fürgén gurulva, belsejében a fénylő, lakkozott koporsóval (de még koszo
rúl nélkül), három ember a bakon, három a kocsi hátulján állva, azután
nehány hintó, némelyik fekete, némelyik barna lovakkal. Az út felpor
zott, félig elrejtve a menetet. Végígkutatta a szemköztí házakat, hogy
lássa, melyiknek vannak lehúzva a függönyei? Milyen iszonyú kínézé
súek is ezek a férfiak! Nevetgélve, tréfálkozva. Egyik oldalra támaszko
dott és kifúj ta az orrát a fekete kesztyűjével - borzalmas! összegyűrte a
kötését és belerejtette a kezeit. Dollicas biztosan tudni fogja;.; Na most
elindultak ... Nem a szemközti oldalra;;.

Mi volt ez? Mi történt? Mit gondolhatnak ? Istenem! Segítség!
öreg szive felszökkent, mint egy hal, aztán lezuhant, amikor az üveges
kocsi a kapuja elé hajtott és a legszélső ember lemászott a bakról. Le
ugrottak a hátulsók is és a legmagasabb közülök. meglepett pillantással
az ablakaira, gyorsan, alattomosan jött fölfelé a kerti ösvényen.

"Ne l" - nyögte -. De igen, a kopogtató leesattant és ez egy pilla
natra teljesen megbénította. Levegő után kapott, nagy, hideg borzadás
az ember egy lépést hátrál és ujra - ez a zavart tekintet a függönyökre
futott végig rajta és bennemaradt a térdeiben és kezeiben. Látta, hogy
- de aztán ...

"Nem !" - nyögte és botorkálva, a bútorokba kapaszkodva igyeke
zett az ajtó felé, míelőtt a kopogtató ujra ~ppanna. Kinyitotta. Álla re
megett, fogai vacogtak ; de valahogyan mégis csak kínyögte: - "Téves
cím !"

Oh ! Az ember megütközött. És amikor Beanné vísszalépett, meglátta
a férfi mögött a fekete kalapokat, összecsoportosulva a kapuban. "Eltévesz
tettük 't" - dörrnögte a férfi. Beanné csak bólintani tudott. Be akarta
csukni az ajtót, amikor a férfi kabátzsebéből kihalászott egy fekete, sár
garézveretes zsebkönyvet és gyorsan kinyitotta: - "Nem. Hát ez nem a
Shuttleworth Tér 20-as szám ?"

"U-utca! A t-tér a sarkon túl." - Keze fölemelkedett, hogy megmu
tassa, de remegett és lehanyatlott.

A férfi megemelte kalapját, Beanné pedig bezárta az ajtót és neki
támaszkodott, azt nyöszörögve a homályos hallban : - "Eredj innen!
Menj el!"

Kloketi-klokk-klokk. Klak! Klak! Kloketi-klok-klok-klak! - hang
zott kívülről, aztán egy halk Klak! Klak l és utána csönd. Elmentek, el
tűntek. De Beanné még mindig ott állt nekitámaszkodva az ajtónak, be
lemeredve a hallba, rábámulva a fogasra, mely nagy tengerirákra hason
lított, kalaptartó csápokkal. De semmire sem gondolt; még csak arra sem,
ami történt. Olyan volt, mintha beleesett volna egy mély verembe, mely
nek falait sötétség alkotta ...
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Mély, belső megrázkódtatással tért magához, amikor meghallotta, hogy
a kerti ajtó becsapódott és gyorsan, rövid lépések csikorogtak a kavicson ;
Dollicas volt, aki körülsietett a hátsó ajtóhoz. Nem szabad Dollicasnak
őt itt találnia! És inogva-írnbolyogva, mint egy gyertyaláng, visszatért az
ebédlőbe, ablakmelleti székébe.

Dollicas már a konyhában volt. Klang! esett le a rácsra az egyik
vasgyűrű. Azután a hangja: - "Mindjárt odateszem a teáskannát, asz
szonyom!" Mióta egyedül maradtak, hozzászokott Dollicas, hogy egyik
helyiségből a másikba kiabáljon. Az öreg hölgy köhögött, hogy megerősítse

magát: - "Kérlek, hozd be a lámpát l" - kiáltotta.
"A lámpást?" - Dollicas átjött a folyosón és megállt az ajtóban. 

"Miért? Hiszen csak négy óra van asszonyom!"
"Nem tesz semmit." - válaszolt Beanné kedvetlenü!. - "Hozd be l"

- Es egy perccel később megjelent az öreg cseléd, mindkét kezében hoz
va a nyájas lámpát. Valahányszor behozott valamit, széles, puha arca
olyan volt, mintha alvajáró lenne. Letette az asztalra, lejjebb csavarta
a lámpabelet, feljebb emelte és ujra lecsavarta. Azután kiegyenesedett
és asszonya felé tekintett.

"Mi az asszonyom, amin ott tapos?"
A missziós mellény volt.
"Ejnye! Ejnye!" - Miközben Dollicas felszedegette, azt gondolta:

- "Elaludott az öreg hölgy. Még most sincs egészen ébren." Valóban az
öreg hölgy kábultan, üvegesen nézett maga elé és mikor kézbevette a
kötést, egyik tűt kihúzta a szemekből és kezdte fölfejteni, amit eddig
kötött.

"Ne felejtsd el a szerecsendiót !" - mondta. Hangja szárazon, véka
nyan csengett. A mai-vacsorai csirkére gondolt. Dollicas megértette és
válaszolt: - "Nagyon helyes, fiatal jószágot hoztam." És lehúzta a füg
gönyöket, mielőtt visszatért volna a konyhába.

(Fordította M a lom v i z i M a g d a)

HA KESERO'SIW ...

Ha keser:úség ostromol?Ja
tör ellened: úgy hömpölyög
s pusztítana, tüdődbe rncrre,
akár a fojtó, nagy ködök.
A lelket gyötrő szomorúság
mily szívósan verekedik,
hogy rontsa benned a valóság
összes szelíd, jó képeit!

Nem látod mindig torz valóját,
néha álcázza fegyverét,
s beléd rejtené háborúját,
hogy rontsa mások életét;
mert aki él, nemcsak magának
boldog vagy elkeseredett,
s akaratlan is másra támad,
aki úgy érzi, elveszett.

250

Küzdök olyankor két ma?·okkal ...
Segítsetek majd emberek,
jó szóval, tiszta mosolyokkal,
- magatokat is véditek.
Gondoljatok csak sorsotokra:
ha szép ís, j6 is életed,
anyád megőszült tán a gondba,
és a halál küzd ellened ...

Istenem, mindig védj meg cn"em,
a keserűség eHen is.
Légy jelen jobban életemben,
erősíts most is. akkor is.
Bátrabban éljek, dalosabban,
niqabban. járjam utaid,
mint a madár a kék magasban
ha Idfe~ziti szárnyait.

Cs anád Béla


