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VILCSEK ADRIENNE  
 

Robbanás 
 

Nem tudom, hogy mikor kezdődött. 

Arra sem emlékszem, hogy akkor éppen milyen évszak vagy 

milyen napszak volt. 

Vagy talán mégis?  

Igen! – Reggel volt, méghozzá kora reggel! Hajnali derengés 

járta be a szobát, éppen csak nyitogatni kezdtem a szememet. 

Vagy ki sem nyitottam, csak álmodtam tovább? Néha magam 

sem vagyok biztos abban, hogy a valóság nem álom-e csupán, 

és amit álomnak hiszek, nem éppen az-e a való? 

Talán nem is akkor és nem is úgy kezdődött. Végül is most 

már mindegy. A robbanás bekövetkezett, és ami megtörtént, az 

már létezik. Bevésődik agyam minden sejtjébe, beleivódik 

gondolataimba, zsigereimbe. Kiirthatatlanná válik. 

Az egész egy halk sercegéssel indult a fal irányából. Éppen 

olyan volt, mint amikor gyerekkoromban papírt tépdestem, 

hogy apró csónakokat hajtogassak belőle, amelyeket később 

vízre bocsátottam, és hogy ne utas nélkül hagyják el a partot, 

kis bogarakat helyeztem el bennük. 

Arra azért mindig gondosan ügyeltem, hogy szárnyas rovarok 

legyenek, melyek kiröppenhetnek a csónakból, és kedvükre 

szállhatnak a tó tükre felett. Sokszor megcsodáltam a parányi 

repülőket. Képzeletvilágomba merülve hasaltam a füvön, ke-

zemet az állam alá támasztva, és szívem egyre gyorsabban ka-

lapált, mikor láttam őket, amint sorban tárták ki szárnyaikat, és 

néhány tiszteletkör után megkezdték titkos küldetésüket. Fi-

gyeltem, amint egyre távolodtak tőlem, míg végül eltűntek a 

látóhatár mögött az ismeretlenségben.  

Szerettem volna én is szárnyat bontani, hogy elkísérhessem őket. 

Vágytam oda, hol a föld egyetlen sík vonallá válik, hogy megis-

merjem azt a láthatatlan világot. Vajon mi van a túloldalon? Va-

jon mi történik velük, és mi történne velem a vonalon túl? 

Mindig is vonzott a repülés. Nem a modern technika, hanem 

az ikaroszi élmény keltette fel a fantáziámat. Gyakran gondol-
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tam arra, hogy milyen lehet madárként felemelkedni, egyre 

magasabbra, és szélesre tárt szárnyakkal, boldogan szelni a 

végtelenségbe futó eget. 

Ez a gyerekkori élmény jutott eszembe azon a napon is, ami-

kor szobám falai éppen úgy repedeztek meg, akár a papír-

lapok, de most nem én, hanem valami láthatatlan erő volt a 

változás előidézője. 

Agyam úgy dolgozott, mint egy vetítőgép, és az elém táruló kép 

olyan volt, akár egy megelevenedett álom, melyben minden le-

hetséges. Azokban a pillanatokban ugyanis már nem tudtam el-

dönteni, hogy álmodom-e, vagy a valóság vált álomszerűvé. 

Megbűvölten bámultam a falakat, melyeken egyre több repe-

dést láttam. De nemcsak a falon futottak végig a sötét csíkok, 

hanem a lakás minden berendezése kezdett szétesni olyan za-

jok kíséretében, melyek egyre fokozódó hangzavarba csaptak 

át. Először reccsenésekké, roppanásokká, puffanásokká, végül 

hatalmas robajjá hangosodtak. Olyan erőszakosan tolakodtak 

be agyamba, hogy kénytelen voltam betapasztani a fülemet, 

miközben lélegzetemet visszafojtva figyeltem az átváltozást, 

aminek részesévé váltam. 

Végre megtörtént! Hatalmas robbanással omlottak le a falak, és a 

tárgyak ezernyi darabra hullva távolodtak tőlem, egyre messzebb, 

egyre apróbb alakot öltve, akár a csónakból kiröppent bogárkák, 

míg végül a semmibe vesztek, mintha soha sem léteztek volna.  

Kinőtt világom széthullott, és én, mint akinek eltűnik a hályog 

a szeméről, végre megpillanthattam azt, hogy mi van a vona-

lon túl, hogy mi van „odaát”. 

Megmagyarázhatatlan izgalom lett úrrá rajtam. Szívem hango-

san kalapált, szédülés fogott el. Olyan érzésem támadt, mintha 

a környezetemmel együtt régi énem is apró darabokra hullott 

volna, és az őssejtig lebontva, súlytalanul száguldanék, lebeg-

nék, forognék az univerzumban. 

Nem éreztem riadalmat, nem fogott el pánikszerű menekülési 

vágy. Számomra mindez olyan magától értetődő volt, mintha 

mindig is erre vártam volna, hogy szétrepedjen végre az üveg-

bura, és kiléphessek szűk világomból. Ami megtörtént, az a 
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maga valószínűtlenségében vált számomra valósággá, az én 

egyszemélyes, egyetlen valóságommá. 

Végre szabadnak éreztem magam! Leomlottak a két világot egy-

mástól elválasztó falak. Át akartam ölelni a fényt, ami a robba-

nást követően szétáradt bennem. Csodálatos érzés volt erőmet 

megsokszorozva hátrahagyni széthullott múltamat, és betekintést 

nyerni abba a másik világba, melyre gyermekkorom óta vágytam.  

Ámulattal néztem, ahogy az emberek, idősek, fiatalok, gyere-

kek, kiknek arca mennyei boldogságot tükrözött, önfeledt má-

morban szálltak a felhők fölött. Madárként szántották az eget, 

emberi testben, de karjuk helyén szárnyak voltak, hatalmas, erős 

szárnyak, melyek fáradhatatlanul repítették őket egyre feljebb és 

feljebb, a végtelen, titokzatos messzeségbe. Nem volt sem kiál-

tozás, sem tülekedés. Fiatal és öreg egyforma lendülettel szelte 

át a felhőködöt egyenesen egy aranyló fénygolyó felé. 

A látvány lebilincselő volt. Ellenállhatatlan vágyat éreztem, 

hogy minél inkább részese legyek a megelevenedett csodának, 

a határtalan szabadság keltette boldogságnak. Már nem tud-

tam, hogy ember vagyok-e vagy madár, de nem is érdekelt, hi-

szen lélekben készen álltam a nagy utazásra. 

Szárnyaimat kitárva (mert akkor már karok helyett szárnyak 

simultak az oldalamhoz), elrugaszkodtam, hogy a magasba 

emelkedve követhessem őket égi útjukon. Ekkor hirtelen mintha 

egy láthatatlan óriás vetette volna rám magát, szárnyaimat hát-

rakötötték és visszarántottak a valóságba. Az ő valóságukba! 

Kiáltani próbáltam, kiszabadulni a rabságból, de hiába. 

Egy szúrás, sziréna vijjogása, aztán a szemem elől hirtelen el-

tűnt a fény, és a boldogságtól sugárzó arcok úgy estek szét, 

akár a szobám tárgyai.  

Széthullottak álmaim, helyüket pedig elfoglalta a sötétség.  

A Semmi. 

Most ismét rab vagyok. Itt fekszem az üvegburában, egy szo-

bában, ami nem az én szobám. Az ágy sem az én ágyam, a kar, 

amelyikbe az infúzió folyik, nem az én karom. Egyedül csak a 

kétségbeesett kiáltás az enyém! 

Miért téptétek le a szárnyaimat? 
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