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Április végén, péntek délután a postafiókjában egy email jelent meg, meghívó a fel-
olvasásra. „Invito a Caore”, ez állt az üzenet tárgyában. A kertben sütött a nap és 
fújt a szél, mindenki otthon volt.

A feladó nevére klikkelt, bizonyos Bianca Traversari, és mikor az olasz megszólítással in-
duló, majd angolra váltó rövid levelet megnyitotta, azt tette, mint mindig. Anélkül, hogy 
a levelet elolvasta volna, kibogarászta a felolvasásért kínált összeget. Három százas. Ellen-
őrizte, hogy beleszámítják-e az útiköltséget. Nem, plusz útiköltség, plusz szállás. Ekkor 
a huzat hirtelen a ház legalább három üvegajtóját csapta be egyszerre.

Feltápászkodott, minden útjába kerülő ajtót gondosan bezárt maga után, kiment a hát-
só teraszra, lefutott a lépcsőkön a kertbe. Alice csákányával a homokozó fölé görnyedt. 
Egyik kezén bőr munkakesztyűje fityegett. Másikon a konyhai, piros virágmintás vászon-
kesztyű volt – ez illett a kezére, bár már eléggé elrongyolódott. A fűben lapát és valami 
vékony típusú kapa hevert.

– Nem tennél már végre rendet a kesztyűk között ? – üdvözölte.
– Alig használom őket. Mit csinálsz ?
– Na, ez igaz, egyáltalán nem használod őket. Mert ha használnád, nem kérdeznéd.
– Tudod jól, hogy dolgom van.
– Mint mindegyikünknek.
– Akkor minek, és egyáltalán mit csinálsz ?
– Likvidálom a homokozót. Ha nem vetted volna észre, már legalább két éve senki sem 

játszik benne.
– Emila néha igen. Én pedig ide járok emlékezni meg sírni.
– Figyelj, a ház meg a kert fenekestül fel van fordulva egyfolytában. Te meg az utób-

bi időben arra sem vagy képes, hogy levágd a füvet. Egyáltalán nincs kedvem viccelődni.
– Azt hiszem elmegyek Olaszországba.
– Remek. Menj Olaszországba. Gondolom felolvasni, tehát egyedül. S gondolom szün-

időben.
– Háromszáz euró, Alice, ezt nem hagyhatom ki.
– Zsír.
A gyűlés véget ért.
A kertvégi tuják egymás mellett himbálództak, száraz és rozsdás belsejüket leleplezte a szél. 

A napsütés alábbhagyott, öt óra volt. Elküldte a véleményt egy iskolás elbeszélésről, rutinosan 
elutasított két közlést a lapba, és válaszolt kilenc üzenetre. Köztük volt a válasz Biancának is. 
Igen, szívesen elmegy, az időpont szabad, nagyon köszöni a meghívást, megtiszteltetés szá-
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mára, a honoráriummal egyetért, milyen hosszú legyen a felolvasás ?, számoljon-e beszélgetés-
sel ?, s ha igen, biztosítanak tolmácsot ?, vagy beszélhet angolul ?, még egyszer köszöni, és örül 
a személyes találkozásnak. Amint elküldte a választ, vette csak észre, hogy a megszólításban 
a Traversari helyett Traversit írt. Tehát : Kedves Traversari asszony, nagyon sajnálom, elnézé-
sét kérem a hibás megszólításáért az előző emailben, gyorsan válaszoltam, reméljük ez jó jel, 
még egyszer elnézést, igazán örülök a személyes találkozásnak, kellemes hétvégét kívánok.

Az ön idiótája.
Az ön idiótája, aki tizenöt éve írt egy tisztességes regényt, de már régóta semmit sem ír. 

Az ön idiótája, akit csak az érdekel, milyen honoráriumot kap régi mondatok egy- vagy 
kétórás felolvasásért cserébe, rossz fordításban. Akit egyáltalán nem izgat a ország, ahova 
megy, a város, ahová hívják, a külföldi szerzők, akikkel találkozik, a legkevésbé, és a fer-
rarai, vagy imolai, vagy bármilyen közönség pedig, aki eljön meghallgatni, végképp. Az 
idióta, aki tizenöt éve az esteken szégyentelenül mindig ugyanazt mondja, s már egyálta-
lán nem ügyködik ugyanazon sikeres sztorik variációin, amelyeket nem élt át, a tapaszta-
latokéin, amelyeket nem szerzett meg, az idióta, aki abban bízik, hogy a lelkes résztvevők 
közül sosem látta őt azelőtt senki, s már nem is fogja. Az idióta, aki azt magyarázza, hogy 
egy beszélgetés során hogyan tapintott a dolgok lényegére, amely azelőtt sosem jutott eszé-
be. Aki tettetett figyelemmel hallgatja a felolvasást azokon a nyelveken, amelyeken nem 
ért, majd esküdözik, hogy már e nyelvek melódiája is gyönyört okoz neki. Az ön idiótá-
ja, aki kissé meghajtja magát a díjazott költőnők előtt, a feketeharisnyás öregasszonyok 
előtt, akik térig érő fekete szoknyát viselnek és hálós özvegyi kesztyűt, s a pódiumon saját 
laudációik szerzőit ölelgetik vigyázva arra, hogy az egész úgy tűnjön, mintha a díj odaíté-
lését megelőzően szinte alig elképzelhető kéjes éjszakát töltöttek volna vele. Idióta, aki írói 
hajón hajókázik, szerzői vonattal utazik, olvasói parkokba jár, és elismerően mosolyodik 
el, ha a sétahajón a híres írónő kalapja alól azt súgja a fülébe, hogy irodalmi fesztiválok-
ra csak az átlagos írók járnak a feleségeikkel. Aki biztos forrásból származó üzeneteket ad 
tovább arról, hogy minden nyilvános felolvasáson legalább egy őrült szokott lenni. Idióta, 
aki állandóan ugyanazokra a kérdésekre válaszol, mikor írta első elbeszélését, hogy éjsza-
ka ír-e, s naponta hány szót, mely elődjét szereti a leginkább. Az ön idiótája, aki igyekezik, 
hogy úgy tűnjön, jól szórakozik, ha megkérdezik, hogy vajon Nabokov vagy Bellow bőré-
ben ébredne-e szívesebben. Aki inkább a hotelszobának örül, ahol rögtön az érkezés után 
délután háromkor meztelenre vetkőzik, rágyújt egy cigire az ablakban, majd zuhanyzás 
nélkül belemászik a tiszta ágyba, és addig alszik, amíg nem szükséges felkelni, megmos-
dani, felöltözni, és alávetnie magát annak a szörnyű két órának az emberek előtt a könyv-
vel. És a nyilvános fogadásnak a nyilvános felolvasás után, ahol a világ minden dolga irán-
ti érdeklődést tetteti, s alaposan megfontolja a kritikusság és a lelkesedés mértékét, hogy 
elmélyültnek tűnjön, de mégse túl száraznak. És ahol a pohár fehérborokat majd egymás 
után dönti magába. S mire végre mindennek vége, útra kel az éjszakában a legközelebbi 
gyorsétteremhez, kedves Bianca, ahol ételt veszt, amelyet részegen a hotelágyon szervíroz 
a hoteltévé előtt. És aki alvás előtt a minibárnál pillanatnyi szenvedést él át, mert nem en-
gedheti meg magának a pazarlást, de mégsem tud ellenállni, s így sörrel és étellel a gyom-
rában, szorítással a mellkasában, hogy holnap megkapja-e a honoráriumát készpénzben, 
vagy csak a szerződést kitöltendő bankszámlaszámmal, elalszik. És rosszul alszik.

Vacsora ma a konyhában. Két idősebb lányom az asztalnál ül és egymást lökdösi. A ki-
sebbiknek pikkelysömör volt a jobb alsó szemhéján, az arcán alatta pedig pikkelyes ekcé-
ma, amelyet megállás nélkül vakargat. A másik kezével a nővére vállát löködte, aki kör-
be-körbe ismételgette :

– Ciki, ciki, ciki, ciki, ciki.
– Kérsz bort ? – kérdeztem, miközben az asztalra rakosgattam a szürke szalvétákat, ame-

lyeket előzőleg a terítő színéhez választottam ki.
– Lányok, elég legyen. Ez azért van, mert mindent helyettük csinálsz. Mért nem terít-

hetnek meg egyszer egyedül, szó nélkül.
A nővérek elcsendesedtek, de ülve maradtak. Alice, kezén a két vastag, sötétkék kesz-

tyűvel, kivette a halat a sütőből.
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– Akkor kérsz bort, vagy sem ?
– Persze, hogy kérek.
– Fehéret ?
– Hol van Emila ? Nem tudom, ne kérdezd, hozzál valamilyet.
– Oké ez volt az utolsó kérdésem. Mostantól csak válaszolni és behordani fogok. Lá-

nyok, szóljatok Emilának.
Az idősebbik nővér felállt a székéből, a hűtőhöz lépett, melynek tetején a nehéz arany-

csengő állt, két kézzel lerántotta, és csengetett. Aztán kinyitotta a hall ajtaját, s a kezét ki-
dugva újra csengetett. Lánya második, hosszú csengetése már a pincében érte, úgy jutott 
el hozzá, mintha le kellett volna küzdenie a távolságot, melyet egy nagy adag táj képez, el-
lanyhulva jutott el idáig, mintha út közben fényt és illatot szívott volna magába. Ez a ház, 
gondolta, csodákra képes, s elégedetten körbenézett a tágas, magas mennyezetű pincében, 
mely a végében mintha borosüvegekkel teletömött alagúttá szűkülne, melynek vége ho-
mályba vész. Lehajolt, és belenyúlt az áfonyalekvárba.

A villát, mely nem volt kifizetve, szerette, ám ha mégis, akkor sem lett volna az övé. 
Hízelgett neki, újra és újra figyelmességével tüntette ki. A terítésre, a lábtörlőkre, az ab-
roszokra, hatalmas virágcserepekre költött, a hátsó kinti részt időről időre vörös keleti te-
raszra változtatta : asztal, fotelek, felszolgáló asztal, teáskészlet, s néhány váza díszelgett egy-
forma vörös árnyalatban. Szívesen válogatott a konyhai apróságok között, s gyakran vett 
otthonra virágot, amelyeket aztán szétválogatott és elrendezett a szobákban. Bár nem volt 
teljesen így, mégiscsak belátta, hogy ha nem lenne ez a pazar ház és kert, az első ránézésre 
világos lenne, hogy szegény, és amit megkeres, azt el is költi. Gyakran figyelte, hogy ami-
kor kilép a házból, és amíg bezárja a kaput, az ismeretlen járókelők lépéseiket lelassítják, 
csodálják a házat, elhelyezkedését a domboldalon, a kapu boltozatát, a festett gyümölcsök 
füzérét, amelyek a homlokzat és a két terasz falát díszítették. A kapunál vacakolva gyakran 
azt vette észre, hogy ő maga szintén elismerés és csodálat tárgya. A jó vágású, jól öltözött 
férfi, aki hétköznap kora délután hagyja el a házat, amikor az átlagember még munkában 
van, természetesen csodálatra méltó. És szimpatikus is. És irigylendő. Örömmel magya-
rázta a látogatóknak, hogy otthon nem dohányzik, mert a dolgozószobáját a téli haszná-
latra is alkalmassá tett kerti házban rendezte be. Tavasztól őszig a kertben él, szokta mon-
dani. És mások a mondatok. A házban nem javította ki soha egyiket sem. Mondta, s úgy 
hitte, a villában vendégnek kell maradnia, hogy ne felejthesse el értékelni a házat. Valójá-
ban bármilyen nagyobb átalakításnak vagy átépítésnek a gondolata egyetlen fekete foltba 
folyt össze azzal az összeggel, amellyel felesége szüleinek tartozott a házért, és amelyet tíz 
éve nem törlesztett. Ezt a feketeséget ezermódon tudta elhessegetni.

Mire visszatért a konyhába, már ettek. Az asztalnál megjelent a legfiatalabb lánya, aki 
tányérját megnevezhetetlen rózsaszín dolgok koszorújával vette körül ; az idősebbeknek 
tehát újra volt mivel szórakoznia : észrevétlen elcsenni a rózsaszín koszorúból. Sikerrel.

– Remélem nem apa készleteiből vetted ? – mondta Alice.
Kibontotta az üveget, és töltött.
– Hogy vannak ma az én lánykáim ?
Amint feltette a kérdést, amelynek az egész vacsorát a helyes irányba kellett volna terel-

nie, amint kimondta, megtörtént, aminek meg kellett : a legfiatalabbik megértette, mért 
fuldoklik a röhögéstől a két idősebb, tenyerébe söpörte koszorúja megmaradt darabjait, 
és az asztal fölött a képükbe hajította. Az idősebbik szétvetette a karját és leverte a meg-
töltött borospoharat.

– Örülnék, ha tudnám – mondta Alice míg a szoknyáját törölgette – mért teszel fel 
új terítőt, ha hétköznap van, vacsora, és jól tudod, hogy nálunk mindig felborul valami. 
Valerie, ne bőgj, senki sem haragszik. És ne vakard az ekcémád.

– Azért, mert szép dolog tiszta terítőn enni, és talán azért is, mert én is éppúgy mosok 
és teregetek, mint te.

– Valerie, kérlek, ne vakard.
– Igaz, Valerie. Még mindig ugyanolyan piros, mint egy hete. Egyáltalán nem gyógyul.
– Persze, mert a doktornő nem is sejtette, hogy mitől van.
– Egyre rosszabb. Olyan kenőcsöt kellett volna felírnia, amely legalább eltakarja.
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– Nem, olyan kenőcsöt kellett volna felírnia, amitől meggyógyul. Akárha egy hónapig 
zöldespiros folttal kellene is járnia – mondta Alice.

A vacsora valahogy véget ért. A lányok eltűntek szobáikban.
– Elolvastam azt a meghívót. Bianka. Elragadó. Csak azt nem értem, mért válaszolsz 

neki olyan kedvesen.
– Már megint olvasod a mailjeim ?
– Te is olvasod az enyémeket.
– Csak egy darabig olvastam. És jól tudod, miért.
– Nekem édesmindegy. Csak az bánt, hogy nem tartod be a szavad. Megígérted, hogy 

a kedves megszólítást idegen nők esetében elhagyod.
– Ez teljesen normális megszólítás. Kérdezz rá a munkában.
– De nem a te esetedben. És ne légy undok.
– Az én esetemben mért nem ?
– Mert a te mailjeid és az egész viselkedésed valamiféle várakozásokat keltenek a nők-

ben. Te erről talán tényleg nem tehetsz. De így van.
– Nem csinálok semmit, amiről ne tudhatnál.
– Azt elhiszem, hogy nem fekszel le velük. De ezen túl semmi mást.
Elképzelte, amit Alice elképzel. Egy tengerparti város kőoszlopainak sorát látta. Egy fal 

mögött a szinte üres városi strand, amelyen a lágyan hullámzó tenger háttere előtt két kutya 
kergetőzik – a szezon még nem kezdődött el. Az állatpár mozdulatlanul állt a víz partján, 
és a város irányába nézett. A képben még sok is volt a friss levegő, mely elől hátrált a nap. 
A parton a szél az emberek vékony sáljait lengette, a nők a kalapjukat fogták, és hallani le-
hetet a műanyag szatyrok sustorgását a szemeteskosarakban. A nap folyamán a szél szinte 
elviselhetetlen volt ; mindenki csak estére merészkedett ki, amikor az idő kicsit lecsende-
sedett. Az oszlopsor előtt valamiféle ünnepély készült, fehér vászonsátrat állítottak, alá pe-
dig fa pultot. Körben székek. Odébb a szélben egy kis zenekar készülődött, s máris látszott, 
hogy csupa harsonából áll. A mosolygós zenészek ki-be nyitogatták tokjaik, hangszereik-
kel kardoztak. Az emberek még korzóztak, de néhányan közülük már tétován megálltak, 
várakoztak. Két technikus már a hangosítást kezelte, de még ide-oda mászkáltak, hol el-
tűntek, hol fekete kábeleket hoztak. A sátorhoz vezető lépcsősor aljában ült egy asztal mel-
lett, melyen könyvei hevertek. Néhány nő állta körbe, akik néha beszédbe elegyedtek vele, 
kérdeztek valamit, némelyik pedig aláírásra nyújtotta a könyvét. A sötét nő, aki mögötte 
állt, minden percben sugdosott neki valamit, kicsit tolmácsolt, magyarázott – és gyakran 
mutatott a vászonsátor felé, ahol folytak az előkészületek. Afféle pici fekete főszervezőnő !

Ő pedig semmi esetre sem ideges, lazán cseveg és írogatja alá a könyveit.
– Maga mondta először.
– Természetesen ezek az én történeteim és nem az én történeteim.
– Hogyne, hiszen ha odakint esik, nem lehet leírni, hogy esett az eső.
– Nem, verseket sosem írtam. A hazugság az én rímem, tudja.
S közben időről időre a kis fekete nőhöz fordul, hogy tudja, regisztrálja őt, figyel rá, és 

mindenre emlékszik. Senkit sem küld el, körülötte minden valahogy magától kering, és ő 
a megfelelő pillanatban és sorrendben veszi kezébe az irányítást. Övé a pult. Eljön majd az 
idő, amikor az asztalnál álló nőket elhajtják, és a fekete szervezőnő a sátorba vezeti, mely-
ben már most tolongás van. A harsonások beindulnak, és az egész kép légies és izgalmas 
lesz. Dicsőség és szerénység, szétszórtság és összpontosítás, minden szépen ki van egyen-
súlyozva a huzatos képen, amelyen minden az ő irányítására lélegzik…

Szót sem szólva segített Alicének elpakolni az edényeket. Eszébe jutott az a két bekezdés, 
amelyet kora reggel írt. Még mindig jónak tűntek. Egyszerre szó nélkül kiment a kony-
hából a teraszra és rágyújtott egy cigarettára. Délután feleslegesen volt olyan szigorú ma-
gával szemben. Majd még egyre. Alicét hallotta a konyhában, eszébe jutott, hogy az asz-
talon felejtette a teli borosüveget. Megtorpant, aztán mégis cipőt cserélt és a kerti dolgo-
zószobába ment.

Amikor két órával később visszatért, a szokásos kellemetlen látvány fogadta, amelyet jól 
ismert. A házban minden lámpa égett, és minden ajtó tárva-nyitva volt. Úgy tűnt, mint-
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ha szándékosan minden szobát bejártak volna, mindent felkapcsoltak és kitártak volna. 
Ugyanakkor mindenhol csönd volt, már mind elaludtak.

Felment a lépcsőn az emeletre és benézett legfiatalabb lánya szobájába. Azt látta, amit 
várt : Alice vele aludt a gyerekszobában, a kiságyon összegömbölyödve, két keze a kispár-
na alatt. Bejárta a házat, leoltott és bezárt mindent. Majd levetkőzött, és leheveredett az 
üres hálószobában. Elalvás előtt – egy idő óta ez állandóan visszatért – Alicére gondolt, 
ahogy valaki mással szeretkezik, valakivel a barátai közül. Erre mindig ellenkezése után 
került sor, mintha csak véletlenül, nem akarja a dolgot, de lassanként, a tiltakozás ellené-
re a vétek győzedelmeskedik. Elaludt.

Ja, és még ennyi : holnap írnia kell Traversari kisasszonynak és megbizonyosodnia arról, 
hogy mindkét üzenetet megkapta-e, és hogy nem sértette-e őt meg figyelmetlenségével.
    

Kolibrik
Brisighellában

A legfiatalabb lányom ébreszt.
– Pietro, Pietro, mennyi madár verődött össze a téren !
Fogom a puskát, és utána megyek. Már idős vagyok, és ha már ilyen otrombán 

felzargatott az álomból, mindenekelőtt arra gondolok, amit azelőtt látott, hogy a háló-
szobámba rontott volna.

A  lépcsőkön összeszaladnak idősebb nővérei hálóingben ; izgatottak és másra sincse-
nek tekintettel.

– Gyorsan, gyorsan, a Carducci tér tele van madarakkal !
– Honnét tudjátok, hogy megérkeztek ? – kérdezem a bejárati ajtóban.
Nem is válaszolnak, csak zihálnak és nézik, hogy – kezemben puskával – milyen ügyet-

lenül veszem a cipőmet.
– Honnét tudjátok, hogy megérkeztek ?
– Én mondtam nekik – szólal meg a legfiatalabb, Emila.
A középső Valeria átdobja a vállamon a rózsaszín patronokat tartalmazó övet. – Gyor-

san, gyorsan, indulnunk kell.
– Honnét tudod, hol vannak a töltényeim ? – kérdezem.
– Én mondtam neki – mondja a legidősebb, Isabela.
Nem kérdezősködöm tovább a töltényekről. Azt kérdezem, mért nem öltöznek. – Csak 

nem mentek ki hálóingben ?
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– Meleg van – mondja Emila.
– Meleg lesz, most nincs. Neked legalábbis mindenképp fel kell venned valamit – mon-

dom Emilának.
– Na, jó – feleli és abban a pillanatban átcsusszan az ajtón, ki az utcára. Hálóingben. És 

csodálkozva látom, mezítláb.
– Cipőt legalább muszáj felvenned, Emila.
– Senkinek sincs, rajtad kívül, cipője – feleli Emila.
– Hazudsz – mondja Isabela.
– Ne óbégassatok ! – zárja le Valeria.
S kint vagyunk mind a négyen és a Via Porta Fiorentinára igyekszünk. Három mezít-

lábas lány hálóingben és én – cipőben, puskával a kezemben, rózsaszín töltények harmo-
nikájával övezve.

Hajnalodik, Brisighella utcái üresek, hallgatunk, sietünk.
Ekkor a levegőben átsuhan egy piros árny, fékez, és kisvártatva piros üvegszilánkként 

hullik a kövezetre, mint miniatűr vörös pisztráng néhány piros vízcseppel. S előttünk, az 
utca közepén – egy kolibri ül. Az első !

Megtorpan, megtorpanunk.
Majd – Szent Apollináriusznál – ez következik : Isabela nem vár semmire, kinyújtott kéz-

zel, mint vak jós szalad e gyönyörűség után, és – már fetreng is ! Az elsüllyedt brisighellai 
kripta halai hátsó uszonyukra állnak a mozaik vizében ! A kolibri rubinja előbb a ruhá-
ja alá csusszan, majd lehuppan a kövezetre, s eltűnik a legközelebbi gránátalmafa mögött 
a nem túl feltűnő palota kertjében. E pillanatban Emila éppen a nővére fölé repül (az meg 
a madárkát keresi hálóingje redőiben ; keresd csak !), a levegőben szétveti lábát, mint a gó-
lyatöcs, s az arcába nevet. Verdesnek a szárnyak. Az idősebbik mindent, mindent megért. 
Odaugrik, vitorlázó húgát megragadja a hálóingje csücskénél fogva. – Megvagy, te disz-
nó ! – és egy hirtelen rántással tollakat tép ki szárnyából. Majd eltűnik a trófeával a kert 
oszlopa mögött, leül, legyezi magát. Repülj csak, angyalkám ! Jaj, de mit csinál a közép-
ső napocskám : Valeria, galambocskám egy harsány harsonát húz elé, s trombitálni kezd : 

„Gyagyás ! Gyagyás !” / „Lüke ! Lüke !” Hálóingje magával ránt egy indát sárga virágokkal, 
a kerítésnél nővérét csapkodja vele. És ez a szarka – végre a zsákmány diadalával – a virá-
gos ostort húga kezéből kitépve felröppen, elkapja a haját, tömi a szájába a liánt. És bele-
tömi. Emila sír a szökőkútban (lába az apróban), leugrik, s egyiket a másik után, szomo-
rúan visszahúzza szárnyait hálóingje résein át, s ordítani kezd egész Brisighellára, egészen 
a tengerig : „Akkora picsa vagy, Isabela !” Ablakhoz csődíti a brisighellaiakat ? Ó, dehogy. 
Azok még mélyen alszanak. Hiszen Romagnában vagyunk !

Sietnünk kell tovább, és megyünk is, a Via Naldin majd a Via delle Voltén át egészen 
a Carducci térre.

Helyben vagyunk.
Százak, ezrek vannak itt, mindenhol.
Az egész Carducci teret kolibriraj fedi, mely egy soha senki által sem látott kolibrianya 

köré rendeződik, ő a legkisebb minden kolibri közül, s raja minden színében és alakjá-
ban pompázik.

És mivel a virágot szívó kolibri a felingerelt kobra fejéhez hasonlít – úgy tűnik, mint-
ha a Carducci tér elsüllyedt volna kígyók beláthatatlan garmadájában.

A kolibrik az oszlopokat szívják, csőreik hajlott pipettáival a Gigiole palota árkádjait 
isszák, a kövezetet és a lapos tetők cserepeit szürcsölik.

A tér ezer szárny verdesésétől reszket – úgy tűnik, mintha a smaragd, az ibolya és a tür-
kiz kolibritollak felett fekete legyek vagy szúnyogok felhője gomolyogna.

– Lőj, lőj, mert elrepülnek !
Töltök és lövök. Minden lövés után harminc, örven madár pottyan a földre.
Lányaim a téren rohangálnak, és összeszedik a lelőtt kolibrikat.
És futás közben, mezítláb és hálóingben – elválaszthatatlan társ – meghatározzák őket. 

És ritkán hibáznak.
– Zöldszemű – mondja Isabela.
– Lilagallérú – kiáltja Valeria.
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– Bortorkú – mondja Emila.
– Gesztenyehasú – mondja Isabela.
– Összetéveszted, nővérkém, ez rozsdahasú – mondja Emila. S igaza van.
– Erdei nimfa. Ez meg kávészínű – mondja Valeria.
Lövök és újra lövök. Nem veszekednek. Rohangálnak a téren összevérezett hálóingjük-

ben, lábukra szivárvány kolibritollak ragadnak, s újabb és újabb madarakat hoznak. Né-
hány kolibri nem halt még meg. Achátszín tollazatukba fúrják ujjukat, megnyomják a kis 
szívet, s addig várnak, míg a lüktetés meg nem szűnik és a madár le nem hunyja szemét 
fekete csuklyája, magnó koronája, kék búbja alatt.

Más kolibrik annyira szét vannak lőve a sörétnek köszönhetően, hogy csak tollak gyönyö-
rű gubanca maradt belőlük – a lányok tépdesik őket, és a nagyobbakat, főleg a faroktollakat 
gondosan tarisznyámba teszik.

Csak nézem. Néznek engem. Nézem őket.
– Olyan picik. Mint a darazsak – mondja Isabela.
– Olyanok, mint a garnélák.
– Ezek halak, nézzétek csak – mondja Emila.
Csak lövök és lövök.
– Mára elég lesz – mondom valamivel később. – Rengeteg dolgunk lesz a hurcolkodás-

sal. Szép nap vár ránk.
De tudom, hogy a munka gyorsan megy, hogy ujjaik vékonyak és ügyesek, és hogy ha-

marosan újra közös vadászatra indulunk. Kardoslepkére Modiglianába, Szenderre Terre 
del Soléba, szarvasbogárra a valbergi hegyek közé.   
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