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Samanta Schweblin: Pillangók 

Mariposas () 

Meglátod, milyen szép ruha van ma a lányomon, mondja 

Calderón Gorritinek, olyan jól megy a mandulavágású szemé-

hez, a színe miatt, tudod; na és a lábikója… A többi szülőhöz 

hasonlóan türelmetlenül várják a gyerekeiket. Calderón mond-

ja a magáét, Gorriti pedig csak figyeli az egyelőre még bezárt 

kaput. Majd meglátod, mondja Calderón, ne menj már sehová, 

jobb, ha itt vagyunk a közelben, mindjárt jönnek. És a fiad, 

hogy van? A másik fájdalmas grimaszt vág, és a fogára mutat. 

Nem mondod, folytatja Calderón. És elmondtad neki a fogtün-

déres mesét…? Á, nem, a lányom nem veszi be, túlságosan 

okos. Gorriti az órájára néz. Most már bármelyik pillanatban 

kinyílhat a kapu, és akkor kirobban a teli torokból nevető, tar-

kabarka, olykor tempera- vagy csokoládéfoltos gyereksereg. 

Most valamiért mégis késik a kicsengetés. A szülők várnak. Egy 

pillangó száll Calderón karjára, ő egy hirtelen mozdulattal el-

kapja. A pillangó megpróbál kiszabadulni, de Calderón össze-

fogja a két szárnya hegyét. Erősen tartja, hogy ne tudjon meg-

lógni. Majd meglátod, ha meglátja a lányom, mondja 

Gorritinek, és közben megrázza a lepkét, imádni fogja. De túl 

erősen szorítja, érzi, hogy a szárnyak vége összetapad. Lejjebb 

csúsztatja az ujját, és látja, hogy tényleg ott maradt a nyoma. A 

lepke megpróbál kiszabadulni, vergődni kezd, de az egyik szár-

nya kettészakad, mint egy papírlap. Calderón bosszús, meg-

próbálja lefogni, hogy fölmérje az okozott kárt, de végül a 

szárny egy darabja az ujján marad. Gorriti viszolyogva nézi, a 

fejét ingatja, és egy kézmozdulattal jelzi, hogy dobja már el. 

Calderón elengedi. A pillangó leesik a földre. Esetlenül mozog, 

megpróbál elrepülni, de már nem tud. Aztán nem mozdul töb-

bet, csak az egyik szárnya rezdül meg néha, már nem próbál 

tenni semmit. Gorriti odaszól, hogy vessen már véget ennek, ő 

pedig – természetesen a pillangó érdekét szem előtt tartva – 

határozottan rátapos. Még föl sem emeli a lábát, amikor meg-

érzi, hogy valami szokatlan van készülőben. A kapura néz, ami 

abban a pillanatban – mintha hirtelen széllökés törte volna le a 

zárat – kitárul, és egyszerre több száz, mindenféle színben és 

méretben pompázó pillangó veti magát a várakozó szülők felé. 

Arra gondol, hogy vajon megtámadják-e, talán az is eszébe jut, 

hogy most meg fog halni. A többi szülőn nincs nyoma félelem-

nek, a pillangók csak körbelibegik őket. Az utolsó, lemaradt 

pillangó is fölzárkózik, és csatlakozik a többihez. Calderón to-

vább bámulja a nyitott kaput, és a központi aula üvegén át fi-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calde-

rón a Gorriti, le queda tan bien con esos ojos almendrados, 

por el color, viste; y esos piecitos… Están junto al resto de 

los padres, esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón 

habla pero Gorriti solo mira las puertas todavía cerradas. 

Vas a ver, dice Calderón, quedate acá, hay que quedarse cer-

ca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va? El otro hace un gesto 

de dolor y se señala los dientes. No me digas, dice Calderón. 

¿Y le hiciste el cuento de los ratones…? Ah, no; con la mía 

no se puede, es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. 

En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen 

disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces 

manchados de témpera, o de chocolate. Pero por alguna ra-

zón, el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa 

se posa en el brazo de Calderón, que se apura a atraparla. La 

mariposa lucha por escapar, pero él une las alas y la sostiene 

de las puntas. Aprieta fuerte para que no se le escape. Vas a 

ver cuando la vea, le dice a Gorriti sacudiéndola, le va a en-

cantar. Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las pun-

tas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba 

que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse, se sacude y 

una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo 

lamenta, intenta inmovilizarla para ver bien los daños, pero 

termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de los 

dedos. Gorriti lo mira con asco y niega, le hace un gesto para 

que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae al piso. Se 

mueve con torpeza, intenta volar pero ya no puede. Al fin se 

queda quieta, sacude cada tanto una de sus alas, pero ya no 

intenta nada más. Gorriti le dice que termine con eso de una 

vez y él, por el propio bien de la mariposa por supuesto, la 

pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte 

que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y entonces, 

como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, 

las puertas se abren, y cientos de mariposas de todos los co-

lores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. 

Piensa si irán a atacarlo, tal vez piensa que va a morir. Los 

otros padres no parecen asustarse; las mariposas sólo revolo-

tean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. 

Calderón se queda mirando las puertas abiertas, y tras los vi-

drios del hall central, las salas silenciosas. Algunos padres 

todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nom-
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gyeli a kihalt termeket. A kapu előtt még összegyűlik néhány 

szülő, mind a gyereke nevét kiabálja. Ekkor a pillangók, néhány 

másodperc leforgása alatt, egytől egyig szétszélednek. A szülők 

megpróbálják őket elkapni. Csak Calderón nem mozdul. Nem 

meri fölemelni a lábát a pillangóról, talán attól tart, hogy halott 

szárnyán a lánya ruhájának színes mintáira ismer. 

 

 

 

 

bres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en po-

cos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los 

padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece 

inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado, 

teme, quizá, reconocer en sus alas muertas, los colores de la 

suya. 

 K. G. fordítása 
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