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JELINEK E RÖVID SZÖVEGE nem egyszerűen feminista, hanem elég bonyolultan az. A leosz-
tást tekintve A zongoratanárnő ellendarabjának mondanám: fiúsirató, anyázás helyett 
inkább apázásként olvasható. 2002-ben keletkezett, az iraki háború kapcsán, ebből nőtt 
ki később a Bambiland. Engem meglepett, ahogyan ízekre szedi az Ikarusz-mítoszt. Iz-
galmasnak tartom (egyébként Jelineknél másutt is) a szavak összevillanásait, egymásba 
csúszásait és az értelem így támadó földomlásait, meg hogy egymás után ötször idézi 
meg azt a pillanatot, amikor Ikarusz rádöbben, hogy egyedül van. Hihető ezután, hogy 
bármit is megértett? 
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Megcsókolom az apám kezét, kiszdihand ennek az aranyatérő, fáradt mester-
embernek, mert ő tervez és a készülékek megépítésében ő segít. Ezekkel a ké-
szülékekkel tanulunk meg azután repülni – persze apám utasításai szerint. Elő-
fordulhat, hogy az első repülést nem követi majd több. Magunkat építjük, s ezzel 
egyidejűleg felépítőtréninget tartunk. Így keressük meg a saját magunknak adott 
repülési órák díját. Példa nélkül állunk. Mert egy füst alatt a készülék is mi ma-
gunk vagyunk. Apám, a labirintusépítő óránként fizet be minket levegőre, hogy 
azzal vitessük magunk, máskülönben ez is csak a beleveszésre jó, mint a labirin-
tus. Hány és hányféle elveszés, mennyi lehetőség! Nekem egyelőre semmi dol-
gom. A lusta levegő ellenben úgy dől ránk, mintha egészen padlóra akarna kül-
deni. Tartok tőle, hogy ma sem lesz itt pályafelívelés. Megint nem lesz. A kezünk-
ről csöpög a viasz. Mindenütt ez a hülye toll, maradéka azoknak, akik még ko-
nyítottak valamit a repüléshez. Könnyű volt nekik konyítani. Könnyűszerkezetes 
megoldással készültek. Annál súlyosabb a mi helyzetünk, akiknek szemcseppje 
elpárolog az emberiséget lassan, ámde ellenállhatatlan erővel fölmelegítő égi 
sparherd parazsától. Már megint nem sikerült bombázórajként fellépnünk egy 
hadseregnyi nem-ember előtt. A repülés ebben a pillanatban még nem háború, 
háború az, amikor az a bizonyos másik orca is szépen oda lesz tartva, tekintettel 
arra, hogy a szárazföldön már amúgy is túl messzire mentünk. Tollvihar min-
denfelé. Suttogás. Halk bombadara. De azután a levegő nem kért belőlünk. Ha 
neki ez kell: kaphat kiadósabb háborút! Hogyhogy nem elég egyetlen karcsapás, 


