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Kart karba öltve táncolt a szobában 
ezer kicsi egér

Az egyik első esemény, amire tűéles pontossággal emlékez-
tem, s messze kitűnik a kisgyermekkor egyébként teljesen 
zavaros, álomszerű képei közül, a negyedik születésnapomon 
történt.

Álltunk a nővéremmel, Thelmával a Meeresboden cuk-
rászda pultjánál és nem kaphattam meg a tortámat, mert 
éppen hozták az árut a cukrásznak, aki szokatlan módon 
rá sem hederített a testvéremre. Pedig Thelmát nagyon is 
észrevették a férfiak, sőt, gyakran a nők is, féltékenységből, 
gondolom.

Jó volt vele lenni, nem kellett szégyenkeznem, mint a fiúk 
többségének, akiket az anyukájuk visz kézen fogva – pedig 
majdnem mindegyik szeretett volna nagyfiúnak látszani -, 
mert nekem nem volt anyukám, nekem szép nővérem volt. 
Büszkén mentem vele bárhová.

Huszonhárom éves volt és gyönyörű.
Még nem tudtam pontosan, mit jelent az a szó, hogy gyö-

nyörű, csak átéltem a forróságot, ami őt körülveszi, bárhová 
megy. Ami egyébként kísért engem is. Milyen bájos kisfiú, 
állítottak meg az utcán idegenek, s nem állhatták meg, hogy 
meg ne simogassák a fejemet, a karomat.

Hollófekete a hajam, s mélykék a szemem, amit mások, 
jóval később majd jegesnek fognak nevezni. Megindítóan 
szép kisfiú voltam, s még szebb férfi lettem - hamar, már 
kiskoromban hozzászoktam, hogy hirtelen csend lesz, ha 
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megjelenek valahol, s az emberek vágyakozva vagy gyűlöl-
ködve merednek rám.

Akkor még nem élveztem ennek előnyeit, ellenben gyű-
löltem őket a gügyögő beszédükért, a kedveskedésért, mert 
mind hazugság volt, egyáltalán nem nekem szólt. A kör-
nyezetüknek akarták minél feltűnőbben mutogatni, hogy 
mennyire szeretik a gyerekeket, mert mi más is következne 
ebből, mint hogy ők jó emberek.

Magukat akarták minél olcsóbb megoldásokkal minél 
jobb színben feltüntetni. Nem láttak engem, engem!, aki 
ténylegesen ott vagyok, ők csak egy bájosnak tűnő kicsi 
lényt dédelgettek, akit erőszakosan és minden felelősség 
nélkül eláraszthattak tettetésük jeleivel, s úgy bánhattak vele, 
úgy tapogathatták, mint a kis állatot, mint egy szokatlanul 
kedves kismacskát.

És a maguk előtt is elnyomott kéjvágyuk! Gyerekként 
is pontosan érzékelhető volt mohóságuk áradása, nőké és 
férfiaké egyaránt, a kívánságuk a húsom birtoklására, hús, 
hús, hús! akarom! az enyém legyen!, s nedves lett a szemük. 
Vágyuk úgy áramlott felém, mint a bűzös lehelet.

Soha senkit sem szerettem. A nővéremet sem.
Frank bácsi, a cukrász ezúttal nem nevezett Jancsikának 

- holott nagyon is jól tudta a nevemet -, s Thelmára sem 
nézett, holott máskor dülledő szemekkel bámulta, miközben 
bal tenyerével, nyilván maga sem tudván róla, örökösen 
simogatta domborodó, fájdalmas hasát, akár egy terhes 
anya a bébijét.

Váratott bennünket, nem adta ki azt az egy szelet tortát, 
„mert áruátvétel zajlik”, és a szállító két munkásruhás em-
bere folyamatosan hordta neki a pultra a dobozait.

– Ezernégyszázötvenöt - írta föl, és kerülte a tekinte-
tünket.

Újabb doboz.
– Hatvanhat.
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– Háromszor negyven.
És gyűltek a számok a kockás füzetében.
Én nem láthattam, mert nem értem fel a pultot, de töké-

letesen el tudtam képzelni, amint a ritkás, szőkés szőrzettel 
benőtt, zsíros ujjaival rövidre faragott sárga ceruzát szo-
rongat, és láttam a részegen ide-oda dülöngélő számokat, 
amiket irkált egymás alá három hosszú oszlopban a papír 
tetejétől az aljáig.

Szuszogott a feladat terhe alatt.
Aztán nagy lélegzetet vett, és tudtam, kezdődik az össze-

adás: a leírt számokat újra és újra beüti majd a számológé-
pébe, mert nyakra-főre eltéveszti valamelyiket, és sohasem 
ugyanaz az eredmény jön majd ki. Hol több, hol kevesebb 
pénz, mint amennyit a szállítók kértek.

Csengő, magas hangon megszólaltam:
– Hetvenhétezer hétszázhetvenhét.
Thelma nyomban elengedte, majd újra megfogta és erősen 

megszorította a kezemet. Izzadt a tenyere.
A munkások nem rejtegették gúnyos mosolyukat. Frank 

nyögött egyet, felpillantottam rá, a magasba, bele az arcába, 
nem arc volt az, hanem tésztás domborzat, a serkenő szakáll 
ritkás bozótjaival.

Túlnéztem a szemölcsök és mitesszerek bonyolult dom-
borzatán, a csöppenő, nyálas nyílásokon, s az édességektől 
kocsonyás agyában láttam; nem láttam, éreztem; nem, nem 
is éreztem, nem is hallottam, de tudtam a gondolatát: rohadt 
kölyök, beképzelt vagy, mint a rohadt nővéred vagy anyád 
vagy tudom én mid.

Háromszor ütötte be egymás után a gépbe, de még nem 
volt elégedett: nekifutott negyedszer is a számolásnak, és 
természetesen minden alkalommal az én hetvenhétezer hét-
százhetvenhetem jött ki neki.

– És mit számoltál még ki, kölyök? – kérdezte, és maga-
biztosnak akart látszani, de megbicsaklott a hangja.
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– Hogy ha Frank bácsi továbbra is hét krémest eszik meg 
minden este, majd pontosan hét év múlva, egy ilyen júniusi 
napon kora reggel, ki tudja, talán éppen hét órakor gutaütést 
kap, és még otthon, a mentő kiérkezése előtt meghal.

Thelma kivonszolt az utcára, felrakott a buszra, s az 
ölében ringatva-szorítva magyarázta, hogy nem szabad min-
denkinek mindent megmondanom, amit érzek vagy látok.

Kiskölyök koromtól néha váratlanul felbukkan és mű-
ködni kezd bennem valami.

Legyen a neve Az.
Gyors villanófénnyel, mint amilyet a mobil vakuja villant, 

egy pillanatra belevilágít a jövő egy-egy szegletébe.
Máskor a múltra vetítette fényét: bár igazolni nem tudom, 

így utólag visszagondolva tökéletesen meg vagyok győződve 
arról, hogy ha Frank a végeredményt, a hetvenhétezer hét-
százhetvenhetet mondja meg, akkor – ott és csakis akkor – 
képes lettem volna megmondani a szállítók által becipelt 
minden egyes darab a részösszegét.

Utólag sokáig születésem természetellenességével, ké-
sőbb az erők megszólításának képességével magyaráztam 
tudásomat.

Hazafelé a buszon Thelma öléből pislogva kifelé láttam 
a párában házfalakat, mögöttük emberek, ültek, ettek, 
aludtak.

Néhány lakásban nem volt senki, ott viszont árnyak 
mozogtak; vágyakozástól, félelemtől és reménytelenségtől 
sápadt visszfények.

Kapuban nő állt: arcát sohasem láttam, mégis ismerősnek 
tűnt. Nekem kiáltozott: apád, anyád nem, nővéred, nővéred, 
anyád nem, nem, nem. Temető felé integetett, menjek egy 
sírhelyhez. Vajszín műmárvány, belevésve két név, arany 
betűk, sokat látott görbületű vonalakkal.

Másnap orvoshoz vitt a nővérem. Neurológus volt az 
első – lépkedjek egyenesen előre, behunyt szemmel, érint-



9

sem meg az orromat a mutatóujjammal –, aztán röntgenre 
kellett menni, fejemet a gép elé tartani, vért is vettek tőlem, 
a szobában pszichológusnő magyarázott papírokból csakis 
Thelmának, mintha én ott sem lennék.

Nem vizsgált, nem kérdezett, Thelmának beszélt.
– Nézze, Jancsika nem intelligensebb korának az átlagá-

nál, legfeljebb egy picit. Kivételes számolási képességekkel 
rendelkezik ugyan, amit azonban én a maga helyében el-
hallgatnék, mert különben egyik iskolai versenyről a má-
sikra fogják hurcolni, vagy még rosszabb esetben cirkuszi 
mutatványosként fog rövid karriert csinálni.

Érdekes volt hallgatni. Mintha egy jelen sem lévő, negyedik 
személyről magyarázna, olyan valakiről, akiről ugyan már 
hallottam, de sohasem láttam.

– Az ilyen képességek a hallucinációkkal együtt a ka-
maszkor kezdetével általában elmúlnak, és a magát addig 
kivételezettnek hitt gyerek felnőttként gyakran tönkremegy, 
hiszen magabiztossága ellenére egyre azzal kell majd szem-
besülnie, hogy sem nem különb, sem nem érdekesebb a 
környezeténél.

Közben néhányszor rám pillantott.
Rózsaszínre festette a körmét és vörösre a haját. Már 

régen meg kellett volna mosnia.
Minden mozdulatában, hanglejtésében benne volt, hogy 

a kinn várakozó többi betegre gondol, meg leginkább arra, 
hogy mikor megyünk már ki a rendelőből, lesz vége a nap-
nak, és mehet végre haza a tévéje elé, ülhet a fotelbe és nem 
kell akarnia semmit, hagyhatja múlni az időt.

A nővérem még próbált kérdezni tőle:
– És mi a véleménye a gyerek látomásairól? Sokszor 

támadnak – hogy is mondjam – pontos megérzései. Meg 
képei vannak azokról a múltbeli dolgokról, amiket nem is 
láthatott.

A doktornő hallgatott. Szakszerűen tudott hallgatni.
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– Ott van például az előző eset, doktornő, mikor Jancsi-
kának rohama volt, vagy nem is tudom, mi volt az, rázkó-
dott, csöpögött a nyála és azt magyarázta a kiságyában, 
hogy ne menjünk az utcára, hogy a néni, a baleset, meg a 
villamos, nem akarja látni, ne menjünk oda. Könyörgött, 
mégis elcipeltem hazulról, és erre a következő saroknál, a 
Via Casininan láthattuk, egy nő feküdt a vonat alatt.

– Látja. Nem is jár ott villamos – jegyezte meg dr. Bognár.
– De tényleg elütöttek egy asszonyt. És honnét tudta ezt 

egy négyéves gyerek?
– Mondhatnám magának latinul. De a dolog egyszerű. 

Sokat fantáziál. Úgy mondják népiesen, hogy gyöngék az 
idegei. És mivel folyamatosan képzelődik, már ennél fogva 
is logikus, hogy egyszer-egyszer beletaláljon. Gondolkozzon 
reálisan: Jancsika nem minden alkalommal jósolja meg helye-
sen a jövőt, maga meg pusztán azokra az esetekre emlékszik, 
amikor éppen eltalálja. Hozza el két hónap múlva kontrollra.

Akkoriban született meg, fejlődött ki? bennem a módszer, 
ami megvédett.

Mikor kezdtek párásodni a dolgok, és én úgy odaláttam 
beléjük, annyit mondtam magamnak: nem én vagyok, aki 
lát, hanem Az. Én továbbra is fekszem az ágyamban és 
pihenek, Az lát: nem én, hanem Az. Felkel, felöltözik és 
elmegy, látszólag az arcomat és a ruhámat viseli, úgy beszél, 
mint én, megszólalásig hasonlít rám, de ő nem én vagyok. 
Megüthetik, vitatkozhatnak vele, bánthatják – őt ütik meg, 
nem engem, mert én sértetlen fekszem otthon.

Olyankor ért el Az, ha a pára megjelent. Még idő kellett, 
sok idő, míg a játékdobot megkaptam a nővéremtől, és már 
évtizedek múltak el, mire a dobverőn át, a feszített hártyát 
ütemesen püfölve magamtól is elértem őt.

Nem láthattam őket, még nem is éltem, de Az látta, mi 
történt. Szépek és rettentőek voltak, mint a múzeumkert 
szobrai.
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A lány arca túlontúl ismerős volt, s bár sokkal fiatalabb, 
de vonásaiban épp, mint az asszonyé abban a párálló ka-
pualjban.

És hogy hajolt a lányra a férfi! Nem hajolt, hanem egye-
nesen hajlongott! Arca eltorzult a kínban, melynek őt ha-
talmában tartó járma alatt teste fel- és lesüllyedt, a test 
erőfeszítésétől tartását vesztve renyhén lelógó, kerek, nagy 
hasa meglazulva előreesett, s míg csontos ujjaival a lány 
mellkasa felé kapkodott, csípője ütemesen járt föl és le, mint 
a gép dugattyúja.

Megkapó és félelmetes volt a látvány, mert arca egyszerre 
sugárzott boldog mosolyt, elégedettséget és viselhetetlen kínt, 
melytől kényszerítve volt izommunkáját végezni.

Végezetül kart karba öltve táncolt a szobában ezer kicsi 
egér, egy voltam közülük én, szemközt, a falnak tolva re-
megett a kattanós rekamiénk, hogy majdnem borult az oda 
támasztott szekreter.

Melynek második fiókja mélyén, számos dosszié és régi 
igazolvány alatt, gyűrött, sárguló borítékban lapultak a 
fényképek, feketén-fehéren, rajta három hiteltelenül mo-
solyogni igyekvő ember, egy férfi, egy asszony és egy lány.
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Egyszerre önt el gyalázat  
és gyönyör 

Évek teltével sejtettem, titok lappang itt.
Hogy a világnak nem az a rendje, amit megosztanak velem.
Illetve, amit én ismerni vélek.
Sőt, az úgynevezett valóságról való szinte minden lénye-

ges tudomásom alapjában megtévesztésen és elhallgatáson 
alapul.

Bár már gyermekként természetesnek vettem, hogy a 
jelenségeket, mint hagymát a konyhában, úgy lehet egyre 
több héjtól megfosztani, s a hámozott alól újabb és újabb 
rétegek kerülnek elő.

Mondom, ezt természetesnek gondoltam.
Miként azt is, hogy a héjak feszegetése nem csupán befelé, 

hanem kifelé is a végtelenbe vész.
Ezt mindenki tudja, nem, nem erről beszélek! Hanem a 

lehangoló érzetről, hogy már a legfelső, a legeslegközvet-
lenebb rétegekben is egyszerűen hazugság fedi el előlem a 
valót.

Úgy éltem, mint akit kicsi korában prédaként ejtettek el.
Mint valami védtelen, csupasz állat.
Amit durva vászonból szőtt barna zsákba dugtak.
Hogy aztán idegen tájon a világra kidobják.
Boldoguljon, ahogy tud.
A nővérem nevelt föl.
Ezen azt értem, hogy etetett, vitt óvodába, később is-

kolába, kikérdezte a leckét, megfürdetett, ágyba dugott, 
ünnepekre ajándékokat vett.
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Olyan volt ő, mint az apám és az anyám egyetlen, fiatal 
testben.

De furcsa szülő, hallgatag, keserű, mélyen magába zár-
kózó.

S az ő némultságából származott elhallgatásunk bonyolult 
rendszere.

Anélkül, hogy valamikor is szóba hoztuk volna, létezett 
a dolgoknak és a személyes történetünknek egy nevén nem 
nevezett, ám homályos körvonalaiban is érzékelhető biro-
dalma, amiről nem beszéltünk.

Úgy gondoltam, miattam nem lett senkije sem.
Sem barát. Sem barátnő. Sem pasi. Még egy kollégája se 

tette be a lábát hozzánk.
Pedig Thelma szép nő volt, mikor tízéves voltam, ő ép-

pen huszonnyolc. Nyilván lehetett volna férfi körülötte, 
gyermekként is láttam.

Nem lett belőlem semmi, csak egy leselkedő.
Zinkó János, haveroknak Zinovjev, a leselkedő.
Hat vagy nyolcéves lehettem, mikor rákaptam, hogy 

kukucskálni kezdtem őt minden este.
Két helyiséget laktunk, konyhát és hálót, vécé a gang 

végén. Egyetlen, zsúfolt szobánk volt, melynek két nagy 
ágyában aludtunk.

A rekamién nem feküdt senki, soha.
Gyerekként elvesztem óriási fekvőhelyemen a tengernyi 

paplan alatt. A konyhában ettünk, meg fürödtünk. 
A zománcozott fehér lavórban.
Este felültem az ágyban, úgy kukucskáltam a szobaajtó 

üvegén át.
Néztem, ahogy a nővérem levetkőzik, felteszi a hokedlire 

a lavórt.
Egészen meztelen, előbb az arcát lötyköli át vízzel.
Majd szappannal tisztogatja, ahogyan fektetés előtt en-

gem.



14

Aztán a felsőtestét dörzsöli át szivaccsal.
Kínaicsésze-formájú mellét, hónalját.
Miután leöblítette a habot, óvatosan leteszi a lavórt, 

beleáll, s derékon alul munkálkodik magán.
De nem úgy csinálja, miként engem mosdat, lágyan, 

szelíden, majdnem álmodozón.
Hanem némelyes dühvel.
Mint mikor szennyet, olajat, vagy sarat kell valakinek 

magáról erővel lesúrolnia.
A mellét láthattam, de az ágyékát szinte sohasem fordította 

a szoba felé. Akárha sejtette volna leskelődésemet. 
Látszólag benne éltünk a világban, mégis külön univer-

zum volt a miénk.
Én úgy tettem, mintha iskolába járnék, mintha olyan 

gyerek lennék.
Mint bárki más.
Többnyire kiváló jegyeket hoztam. Kivéve, mikor nem volt 

kedvem válaszolni a kérdésekre, és annyira összeszorítottam 
a fogsoromat, hogy fájjon.

Ő meg azt játszotta, hogy tanítani jár.
Hogy fuvolaleckéket ad a zeneiskolában.
Meglehet, jól csinálta a munkáját, de tudtam, hogy nem 

szereti őt senki. Sem a többi tanár, sem a tanítványai.
Bár szavakkal, kifejezetten nem mondtuk ki, magától 

értetődő volt, hogy mindenkinél többre tartjuk magunkat.
Gyermekkorom abban a biztos, biztos! – mert nem szavak-

ból, hanem csendes egyetértésből fakadó – bizonyosságban 
telt, hogy mi különbek vagyunk.

Többet tudunk, és többet érünk bárkinél.
Mikor közelünkben lakókról, ismerősökről, tanárok-

ról – rokonunk egy sem volt – esett szó, a legtöbbször úgy 
fogalmaztunk, hogy ezek, meg az olyanok.

Nevük akár nem is lett volna.
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Hangunk tónusában lehetett hallani a leereszkedő meg-
vetést.

Szegények voltunk, mint ebben a városrészben bárki más. 
Csak volt néhány sor könyvünk az ikeás könyvespolcon.

Nővérem megtanított kottát olvasni.
Énekelni.
Aztán látta, hogy a dob az egyetlen – nem csupán a 

hangszerekből, nem, hanem az egész világon mindenből –, 
ami lázba hoz, s többféle dobot vett nekem.

Idővel már hozzá sem kellett érnem a dobhoz.
Sem az ütővel, sem a kezemmel, mégis szólt bennem, 

hallottam a ritmusát, s hajladoztam, reszkettem a zeném 
ütemére.

E képességem nagyon jól jött a mi házunkban, ott kis 
zajra is átkopogtak. 

Utáltak bennünket.
Tizenkét évesen még fürdetett engem.
Afféle szertartás volt ez kettőnknek, a megszokás és az 

intimitás tarthatta fenn. Mindenesetre meggyőződésem, 
hogy ő is várta az este kilences rítust.

Akkor a konyhaasztalt ketten félrehúztuk.
Levette a hokedliről a lavórt.
Tűzhelyen lobogóra forralt vízzel megtöltötte.
Kezdetben égetett a forróság, aztán mire a felsőtestemmel 

végzett, kellemesre hűlt.
Én ácsorogtam mélán.
Semmibe révedtem a konyhakőre tett lavórban. A szap-

panhab folyt le a felsőtestemen. A lábam közén. Végig a 
combomon.

Csepegett szerteszét, sikamlós lett tőle a konyha.
De nővérem a kövezetet csak azután törölte föl, hogy 

engem ágyba dugott.
Akkorra a szappanosan szürke mosdóvíz hűlni kezdett.
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Mire végeztünk, egészen langyos lett. 
Borzongató érzés volt átélni a dolgok ilyetén könnyed 

átalakulását: forróból hideg, szárazból vizes, és megint 
száraz, mocskosból tiszta, élőből halott.

Mennyi mindent megelőlegezett ez.
Az utolsó fürdetésemen meleg nyári vasárnap este volt, 

olyankor kicsit korábban fürdetett, mert hétfőn előbb in-
dultunk mindketten neki a napnak.

A lavórban álltam.
Már túl a heti hajmosáson is.
A sampon csípte a szememet.
Alig láttam ki fájdalmas szemhéjam alól.
Tartottam magam vakon, a hasam kidüllesztve.
Ilyenkor a szokottnál több hab vegyült a vízben.
Szappan a samponnal keveredett.
Thelma mellém guggolva görnyedt. A rózsaszín szivacsot 

belemerítette a vízbe és lassú simításokkal húzta végig a 
bőrömön.

Megfeledkezhetett magáról?
Vagy eltiport női ösztön munkált benne?
Mert míg tanárnősen, kimérten-kiművelten, egy középko-

ri, latin nyelven írt dalt dúdolgatott, emelte-emelte a szivacsot 
és puhán törölt, mártotta a habokba, és lassan babusgatta.

És nem tudom, igazán nem tudom, mire gondolt.
Azt sem tudom, én valóban ártatlan voltam-e, vagy na-

gyon is vártam, aminek akkor be kellett következnie, mert 
az úgy gördült előre, mint egy pályaudvarra a fékezetlen 
zúduló vasúti szerelvény, áttörve a korlátokat és szétzúzva 
a falakat, egyszerre belerobbant a gyanútlanságba.

Utóbb hajlok rá, hogy nem a puszta véletlennek, nem egy-
szerűen valamely tőlem független hatásoknak alárendelve és 
kiszolgáltatva történtek a dolgok, hogy már évek óta érett, 
ami megtörtént, mert később jól megismertem a helyzetet, 
mikor mintegy felfüggesztődik a történés, a mozgás lecsil-
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lapodik, a megfontolások kihalnak, csak egy, egyetlen egy! 
csiklandósan izgalmas érzés hatol előre győzedelmesen, ami 
a test rejtekében születik, mély kútból indul, magma, előbb 
vastagszik és emelkedik, a golyóbisok feljebb húzódnak, s 
így a külső szemlélőnek akár kisebbnek is tűnhetnek, holott 
csak egyezőn simulnak a test szép hajlatába, bíboran, hisz 
próbálgattam eleget magányos örömeimben.

De mégis, akkor és ott, a lavórban ácsorogva, szédülten, a 
csorgó meleg habok között, sejteni ugyan sejtettem, de látni azt 
nem, nem! láttam, s ha néztem is egyáltalán, akkor tán felfelé 
néztem, fel a konyha plafonjára, és csupán kettőt, legfeljebb 
hármat simított a szivacs, mikor bambán elengedtem az érzést, 
és hagytam, hogy megtörténjék, megállíthatatlan, azonnal 
indult a folyam felfelé, kitört szerteszét, a konyha kövére.

Thelma felsikoltott.
Ami akár rendjén való is lehetett volna akkor.
Hiszen ha nem is értettem teljesen, azért nagyjából tud-

tam én.
Vagy inkább sejtettem tizenkét évesen.
Hogy ezt, na, ezt azért nem lett volna szabad a testemnek 

megengednem.
Hogy bár semmit sem tettem érte, azért hagytam, hogy 

megtörténjen.
Aminek nem lett volna szabad.
És nem pusztán a sikoltásával volt baj, mert nem sikoltott, 

hanem üvöltött, pontosabban szólva kitárt szájjal ordított, 
a vadállat elemi pánikja volt a hangjában. Rögtön ottha-
gyott, úgy, miként voltam, s vizesen, szappanosan kirohant 
a lakásból, én meg kapkodva szedtem magamra a ruhát, 
alulra utcai nadrágot, felülre pizsamát, mit sikerült – mind-
egy, a cipőt már a lépcsőházban rángattam a lábamra és 
rohantam utána, bár sehol sem láttam, mert rögtön eltűnt 
a körút tömegében, de tudtam, hogy csakis a Pro Margaret 
Bridge-re futhatott. 
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Odament sétálni, ha ideges volt, ha baja volt, ha meg-
bántották.

Féltem, hogy előbb vagy utóbb leugrik arról a hídról.
Bele a piszkos vízbe.
És elragadja a hídlábak körül iramló örvények egyike.
Ki ad nekem akkor vacsorát.
Mire utolértem, csakugyan a híd közepén loholt.
Fúriaként.
Tombolva.
Kibomlott hajjal, mint az agyatlan barom, szája nyitva, 

szeme eszelős. 
Orrából könny vagy takony folyt.
Megnyújtva lépteimet, felzárkóztam hozzá, s szótlan 

haladtam mellette, szemem kereste szemét. Mikor már majd-
nem átértünk a hídon a túlpartra, rám kiáltott:

– Ugyanez történt, ugyanígy!
Már majdnem átértünk a hídon a túlpartra.
Nem törődött vele, hogy a járókelők minket bámulnak.
Észre sem vette, hol jár, mit csinál.
– Mi történt így? – kérdeztem és tényleg nem sejtettem, 

miről beszél.
Ütemesen lépdelt tovább, aztán megszólalt.
De úgy, mint aki egy régen megtanult leckét mond föl.
Betűről betűre előszedve azt, amit alaposan bemagolt.
Tán el is fáradt a gyalogolásban, azért ment lassabban, s 

kevésbé tűnt bolondnak.
Köznapira rendeződtek vissza szép arcvonásai.
Mimika nélkül, mintegy álarccá vált arccal, pusztán az 

ajkait mozgatva beszélt.
Nem is nekem, hanem a Pro Margaret Bridge fölött fújó 

szélbe.
– Pontosan így történt, tizennyolc éves voltam, mosa-

kodtam a konyhában, éppen a lavórban álltam, a testem 
merő szappan, persze meztelen voltam, és hosszabb ideje 



19

dörzsöltem az ágyékomat – kedvemre játszottam vele! érted?, 
érted te, mi az?, persze, hogy érted –, mikor apa váratlanul 
hazajött és csendesen megállt és nézett, én azonnal abba 
akartam hagyni, menekültem volna szégyenemben a szo-
bába, de nem engedte; tudod, milyen hallgatag erőszakkal 
tudta a környezetére kényszeríteni az akaratát, illetve te 
nem is tudhatod, mindegy, ostobaság, de apa ott állt félig 
mögöttem, félig mellettem és erőszakolta a szemével, hogy 
folytassam, intett is, hogy tovább, tovább!, és nem tehettem 
mást, dörzsöltem magam, és nem esett jól, inkább fájt, eről-
tettem, s eljött a pillanat, mikor az érzés hirtelen megnőtt 
és tetszeni kezdett.

– Bizony jobb volt, mint bármikor előtte, mert ráeszmél-
tem, hogy hatalmasan felizgat, hogy ő néz.

– Hogy a legszebb férfi a világon látja, mit művelek ma-
gammal!

– A gyalázat és a gyönyör hullámai egyszerre öntöttek 
el, és jól emlékszem, legszívesebben kiléptem volna a la-
vórból, s hanyatt fekve a konyha kövén, kitártam volna a 
testemet, a széthúzott lábam közét akartam volna mutatni 
neki, mindenemet, hogy a kitárulkozástól növekedjen még 
bennem az élvezet.

– És akkor ő megmutatta az addig a nadrágjában mar-
kolászott szép magát.

– Olyan volt, mint a fiúknak az iskolaudvaron, bár na-
gyobbnak tűnt abból a szögből.

– Akkor megfordultam, miként a padtársam mutatta, 
fölemeltem a fenekemet, mire csekély fájdalom, s váratlan, 
pazar gyönyör következett. Mert belém csúsztatta, majd 
teljesen kihúzta és kívül csiklandozott vele, vártam a lökést, 
belém nyomult megint és a mellemtől a térdemig hullámzott 
bennem a vér. És kinn, és újra, és kitartott, és várt, míg 
már szörnyen akartam, hogy megint, s az ágyéka döngve 
csapódott, ujja a hátsómban.
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Thelma akkor egyszerre mindent el akart mondani.
Holott nem akartam tudni.
Különösen nem ezzel a részletességgel.
– Pillanat alatt lefordult rólam, szótlanul, én meg elemel-

kedtem a görnyedésből és lassan néztem hátra, mert nem 
akartam látni, amit tudtam, hogy mindezek után egyetlen 
hang, bármi magyarázat nélkül képes kimenni a konyhából. 
Pedig pontosan ez történt.

– És csak akkor vettem észre az ajtóban álló anyámat, 
aki mindent, mindent! látott, és végig nézhetett, és nem 
szólt semmit.

Nem tudtam erre mit mondani ott a hídon Thelmának.
Közben egészen lelassult.
Majdnem megállt.
Nyilván várta, hogy megszólaljak.
Megértsem vagy elítéljem.
Megátkozzam vagy feloldozzam.
De nem szóltam semmit, kínozza tovább magát.
Így hát folytatta elgyöngült szájjal:
– Anya még azon az éjszakán felkötötte magát, a parkban 

himbálózott a kötélen, én találtam meg, mikor a keresésére 
indultam, aztán nem tudom, hogyan lett körülöttem az a 
sok ember, de egyszerre eltűnt az ágról anya és hazakísértek, 
rendőrök talán, mindenesetre egyenruhásak, ami furcsán 
megnyugtatónak tűnt, a hivatalosság biztonsága keveredett 
a káoszba, s le is feküdtem aludni, ruhában és órák óta al-
hattam, mikor robajra ébredtem, akár az ég szakadt volna 
le, s csípőset, mint később megtudtam, lőport szagoltam, és 
lámpát gyújtva megláttam, hogy ott fekszik a padlón apa, 
szilánkosra lőtte a fejét a szolgálati pisztolyával.

Mi válaszolhattam volna erre a történetre?
Megfogtam a kezét, izzadt a tenyere.
Mondhatni folyt belőle a víz.
Már csak egyetlen mondatra futotta neki:
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– Kilencedik hónapra megszültelek téged.
Két hétre rá a nővérem kivitt a köztemetőbe. Sokáig 

mentünk. Két villamosra szálltunk át, gyalogoltunk hosszú 
betonúton.

Annyit mentünk, hogy messzire veszett már a temető 
bejáratánál lévő kőkereszt.

A járda végén, túl a régi sírhelyeken, ahol már kavicsos 
úton kellett menni, az új urnasoron, mintegy lakótelepen 
keresgéltük az urnafalban a két egymás mellett lévő mit?, 
mit is? 

Az íróasztal fiókjához hasonlatos rekeszeket műmár-
ványlap fedte.

Rajta arany színnel pingált betűkkel.
Zinkó János és Zinkó Jánosné.
Meghaltak egyazon évben.
Virágot nem vittünk.
Néztük a feliratokat.
Thelma gyorsan bentlakásosba adott. Kollégiumok, felébe 

hagyott egyetemek, hamar balsikerbe fordult munkahelyek, 
síró nők hosszú sora kezdődött: mind elhagytam, mind 
otthagyott.

Hétvégeken nem látogatott, ünnepeken nem mentem haza, 
nem láttam többé, megnősültem. 

Prote szerint nem ment férjhez, nem költözött össze sen-
kivel.

Meghalt mellrákban.
Vagy valami ilyesmiben.
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N’ bomo affula h’e

Mindössze két éve volt, amikor Zaire felbukkanása, ha nem 
is megoldást, de váratlan választ adott kérdéseimre.

Két kerékkel a járdán, kettővel az úttesten parkoltam le a 
Hierbabuenán a Fordot – mint minden mást, ezt is csak félig 
csináltam helyesen. Így kissé akadályozta a kocsi a Maria 
Alcocer sugárútról a szűk Hierbabuenára dőlő autóforgal-
mat is, meg a keskeny járdán a gyalogosok közlekedését is. 
Gombnyomással behajtottam mindkét oldalon a tükröket, 
majd rádőltem a kormánykerékre, hogy még egyszer átgon-
doljam az egészet.

Úgy vonszoltam az életem, mint télen az öregasszonyok 
a síkos, havas utcákon az öregasszonyboltokban vett két-
kerekű kocsijukat: nehéz teher számukra, de azért ragasz-
kodnak hozzá. Meg persze minden pillanatban az árokba 
fordulhatnak vele.

Két éve volt.
Kristálykaleidoszkóp övezte a napot: a fény szilánkokra 

hasadt a kocsi maszatos szélvédőjén, szivárványszín tűi 
böködték lehunyt szemhéjamon át az agyamat. Te!, te!, 
szikrázta belém mindegyik, te szerencsétlen idióta, azonnal 
válj el a feleségedtől, vagy takarodj haza!

Ahogy máskor is, mikor valamilyen fontosnak tetsző 
döntést vettem szemügyre, mindegyik bizonyos szempontból 
követendőnek, máshonnét, másként nézve pontosan ugyan-
akkora, de képtelen hibának tűnt. Mérleg voltam, melynek 
bármilyen gondolatot helyeztem az egyik serpenyőjébe, an-
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nak ellenkezője a másikban grammra megegyező súlyúnak 
mutatkozott.

Vegyem át még egyszer Prote szavait. Parkolsz az utcá-
ban, balra felmész a domboldalba vágott névtelen lépcsőn 
és a szűk sikátorban két fatornácos házat látsz meg, drága 
barátom, a másodikba becsöngetsz. Zaire fog ajtót nyitni.

Tedd félre az előítéleteidet: jósol ugyan, de nem kér pénzt 
a jövendőmondásért. Nem szőrös arcú, buta nőre kell szá-
mítanod, hanem szép fiatal lányra – na, jó, hát kinek mi a 
szép, sóhajtott Prote, mondjuk úgy, hogy sokaknak tetszik. 
És még okos is, legalábbis diplomás. Odamész, meghallga-
tod, azzal a tapasztalattal is több leszel, magyarázta mind 
idegesebben, nagyon terhére volt, hogy már egy esztendeje 
hallgatta helyben toporgásom keserveit.

Nem jósnő, csupán ért a jósláshoz, ami nem ugyanaz 
– villogott rám a szemüvege mögül. – De nem kell hinned 
benne, elég, ha pusztán odahallgatsz.

Második tornácos ház a domboldalban. A korai tavaszban 
olvadó sáros hóléban kellett gyalogolni. Jobbra a kapu mellett 
a meglazult vakolatból félig kifordult csengő csüngött, a fal 
és a csengő doboza között támadt résben be lehetett látni 
a színes vezetékekre, mint az utcai balesetben sérült ember 
hasüregében a belekre.

Megnyomtam a gombot, zárlatra, szikrázásra számí-
tottam, de nem, a lakásból vidám csilingelés, majd olyan 
csapódások hallatszottak, mint mikor könyvespolcon dőlnek 
egymásra a könyvek. Nehezen tárult a nyikorgó ajtó, hrrrr, 
morgott, aztán magas hangon kattant és egy túl vékony, 
huszonéves nő jelent meg a félhomályban. Kissé áttetsző, 
indiainak tűnő ruha, fiús alak.

– Helló – mondtam –, Prote barátja vagyok, Zinkó János. 
Az ismerőseim Zinovjevnek szólítanak.

– Zaire – válaszolta és kezet nyújtott. Kicsi és száraz 
keze, mint valami érdes tollú madár csúszott be az ujjaim 
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közé, s rögtön ki is siklott onnan. – Már vártalak. Iszol 
egy teát?

Csupasz előszobán át a nappaliba vezetett, ahol egy fotel 
volt, szék sehol, csak párnák, a padlón rojtos rongyszőnyegek 
hevertek, egy távolabbi sarokban laptop képernyővédője fény-
lett, itt-ott mécsesek világítottak, erősen szaglottak, a szoba 
sarkában matrac, színes, piros-barna ágytakaróval terítve.

Bágyasztóan meleg volt.
Lerogytam az egyik párnára, s mielőtt rendesen leltárba 

vehettem volna a tárgyakat, már jött két csésze zöld teá-
val, az egyiket mélyre hajolva mellém, a padlóra rakta – a 
vékony, finomszövésű anyagon át lapos, alig domborodó 
melle görbületére láttam, s érzékeltem, hogy nem törődik 
az ilyen részletekkel: látom, nem látom, neki mindegy –, 
lassan a forró italába kortyolt és törökülésben leült velem 
szemben egy párnára.

Komolyan nézett rám.
– Szeretném, ha nem beszélnél semmit arról, hogy miért 

jöttél. Én sem akarok túl sokat magyarázni, majd a kártyák 
szólnak helyettem. Prote annyit mondott, hogy régen döntés 
előtt állsz, de képtelen vagy elhatározni magad.

Intettem a fejemmel, hogy úgy van.
– Hány éves vagy, Zinovjev?
– Hét. Akarom mondani, harminchét.
Valójában mindössze hét hetem volt a negyvenegyig. 

Nem tudtam, hogy hány évig fogok harminchetet hazudni 
mindenkinek, mert képtelen vagyok megengedni a számnak, 
hogy kibocsásson egy negyvennel kezdődő számot.

– És milyen jegyben születtél?
– Nem tudom. Július hetedikén.
– Á, az a Rák.
Zaire felállt, kikapcsolta a laptopot, elfújta a mécseseket, 

csak egy gyertyát hagyott égve, aztán könnyedén visszatért 
a törökülésbe, kezében pakli kártyával.
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Eddig tulajdonképpen minden lépése, moccanása hiteles 
volt számomra, semmi jósnői tettetés, de ez a mozdulata oda 
nem illőnek tetszett. Mesterkéltnek tűnt, hogy a gyertyaláng 
fölött feltűnően elhúzta néhányszor a paklit, de akkorra már 
mondhatnám belegyöngültem a helyzetbe, mint egy nagy 
kád kellemesen forró vízébe, amibe valamely gyötrelmes 
nap után bújik az ember.

Mondom, teljesen átadtam magam neki: nem is kíváncsi 
voltam, hanem ernyedt.

Szimmetrikusan ültünk, törökülésben, egymással szem-
ben, szétvetett lábakkal, kilazultan, azt is inkább a tudatom 
legalján regisztráltam, hogy a mögötte pislákoló fényektől 
teste át-áttűnt a ruháján. Rugalmas kamasztest, gondoltam, 
mert akkor még nem tudtam, hogy balettozik, azért olyan 
kidolgozottak a mozdulatai.

Megsárgult, időtől és használattól kopottas kártyát kevert, 
több lapot tán szándékosan fordítva szórt a többi közé, aztán 
néhányat elém terített a szőnyegre, hogy válasszak közülük. 
Nagy könnyedén a jobboldalira mutattam, mire bólintott, 
mint aki éppen ezt várta. Megfordította.

Virágos réten csontváz alak suhint kaszájával, a földön 
emberfejek görögnek.

A Halál – mondta a kártyáról.
Belesápadtam, arcom eltorzulhatott, túl hirtelen ért a 

közlés.
Rám mosolygott. Ez, mondta, ez nem azt jelenti, hogy 

rövidesen meg fogsz halni. Egyszer persze majd nyilván 
meghalsz, de ennek a kártyának az az üzenete, hogy minden 
elmúlik, semmi sem tart örökké. A Halál lapja egy hosszabb 
ideje fennálló állapot végét, a befejezést jelzi, nem többet és 
nem kevesebbet. Zaire hátradőlt és várt.

Úgymond hagyományos módon több esztendeje nem 
szeretkeztem Armival, Armenouhie Sarkissiannal, a fele-
ségemmel – néhány mindkettőnk részéről bűntudat szülte, 
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belőle nehezen kierőltetett és szükségképpen gyötrően nyo-
morultra sikeredett közösüléstől eltekintve.

Ezek még rosszabbak voltak, mintha nem is lettek volna, 
mert mindketten éreztük, hazugság az egész. Helyette Armi 
a testemet kedvére idomította kis játékaival.

És ez nem elég, nem csak hogy nem szeretkeztem vele, de 
már régen gyűlöltem.

Fojtogatott a gondolat, hogy el kellene válnom tőle. De 
félelemmel töltött el a válás lehetősége, mert Armi volt az 
egyetlen támaszom, akinek mindent elmondhattam, minden 
hazugságot, bűnt és gyávaságot megbocsátott: cserébe a lé-
nyegről, az örökös félrelépéseimről kellett hallgatnom neki.

Plusz régen nem volt már semmilyen saját jövedelmem, 
a kiadótól, aztán a zenekarból kihajítottak, máshová nem 
jelentkeztem – hiszen hová is vettek volna fel engem? – Armi 
bevételéből éltünk. Ami engem illet, úgy volt pénzem, hogy 
a hitelkártya szűkös keretein felül lopkodtam mindenéből, 
a pénztárcájából, a zsebeiből.

A Halál.
Elhúzta a paklit a mécsest fölött és emelt egy lapot. Vala-

miféle lovag vagy páncélos vitéz ült, vagy állt a kártyán két, 
talán szfinxhez hasonlító, fekete és fehér egyiptomi figura 
előtt. A diadalszekér, közölte Zaire.

– A diadalszekér fő jelentése a siker útja, az előrejutás, 
ellenző ereje pedig a tehetetlenség. A te lapjaidból inkább 
ez utóbbi sejlik… Nem végezted el az iskoláidat, igaz? Az 
érettségi még megvolt, de aztán az egyetem… Két szakot 
is elkezdtél, az egyik az angol, ugye? De félbehagytad.  
A másik…

– a klasszika-filológia, és azt is félbehagytam – segítettem 
neki.

– Aztán a munkahelyeidet hagytad ott, tengsz-lengsz 
munkátlanul.

– Ja, voltam egy könyvkiadónál, de nem tartott sokáig, 
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kirúgtak. Aztán zenéltem, de az sem sikerült. Egyszerűen 
elküldtek a zenekarból. Éppen egy másik bandához akarok 
csatlakozni.

– Nem erősséged a kitartás – mosolygott rám. – Joggal 
tartod magad sokra, ezt te igazán tudod, de képtelen vagy 
befejezni, amit elkezdtél, és ezért másokra támaszkodsz. 
Bizonyára leginkább nőkre, akik segítenek, de helyetted 
már nem tudják elvégezni a munkádat.

Kicsit tette-vette, szórakozottan rakosgatta a kártyát, 
aztán ennyit még kibökött:

– És mivel nem bízol meg magadban, önmagadnak is 
füllenteni szoktál. Azonban még a halála sem igaz annak, 
aki egy életen át hazudik, tudod? És miért hazudik? Leg-
inkább ócskaságokért: pénzért, meg mások elismerésének 
a megszerzéséért.

Valahogy nyomatékosan hallgatott el, mint aki túllépett 
saját magának szabott határokat, mint aki sokallja azt, 
amit kimondott.

– Te fordíts meg egy újabb lapot – szólt és kecses mozdu-
lattal a kártyákra mutatott.

Fordítottam egyet.
Sötétségben, de legalábbis félhomályban álló férfit ábrázolt 

a kártyalap. Olyat, kinek bal lába bizonytalanul mozdul 
előre, aki nem tudja hová lép, kezében szorongatott lámpása 
pedig igen csekély fényt áraszt elé.

– A Remete, a kilences lap – magyarázta Zaire. – Már lát-
hatóan nem fiatal, megpróbált számos utat, de nem vezették 
sehová, ezért a külső helyett a belső útjaira igyekszik. Ő a 
saját belső erdejében bolyong. Neki nincs már semmije, de 
nem azért, mert megfosztották a vagyonától, hanem mert 
úgy döntött, hogy mindenét maga mögött hagyva, egyedül 
elindul. Becsülendő, hogy így döntött. Nagyon érdekes a 
száma, a kilences, mert az megfordítva a hatos lap, ami a 
Válaszutat jelenti.
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Zaire elhallgatott, még egyenesebben ült a párnáján. 
Hagyott gondolkodni.

Jártam már köddel lepett erdőben, emlékszem például a 
Llogara-hágóra, ahol ezer méter fölött nem lehetett tudni, 
ködben vagy felhőben kószálok, s váratlanul kis tisztásra 
vezetett a gyalogösvény: még a kibontakozott tízméternyi 
látótávolság is soknak tűnt.

Riasztónak tűnt a Remete magányossága, félelemmel 
töltött el, de ott, a kártyák fölött merengve egy pillanatra 
úgy hittem, az ő útját kell választanom.

Mégis, miféle remete? – kúszott be azonban gondolataim 
közé hamar a kétely, s hidegség folyt szét a tagjaimban, hi-
ganyként szorította ki a vért az ereimből. Miféle remete lehe-
tek, ha az egyik nő oltalmából egyenesen a másikéba akarok 
menekülni, ha vágyott szökésem az egyik nőtől a másikhoz 
vezet? Éppen Armi gömbökként feszülő segge, valószerűtle-
nül vékonyra műtött dereka és sebészkés által talán még a 
tomporánál is nagyobbra operált melle a jelen állomásom.

– Armi a feleségem. Armenouhie Sarkissian, a szupermo-
dell – akaratlan hangosan esett ki a számon, de Zaire fél 
karjával elhárította a kifecsegett szavakat, s tényleg, szinte 
el se hangzottak, mozdulatával kihajtotta hangomat a he-
lyiségből. Ez a lány mindent semmissé tudna tenni.

Gyors mozdulattal megfordított még egy lapot, ami a 
paklin kívül hevert.

– A Szerelem.
A kártya egy férfit ábrázolt, két nőalak között, fölöttük 

Cupido készült kilőni nyilát.
Két felesége volt Ádámnak, magyarázta Zaire a Szerelem 

lapját tartva.
Halkan beszélt.
Az első feleség Lilith, ő a szajha, a rontás, a bujaság, a 

szerelem nélküli kéjelgés, a férfi letiprója, a második asszony 
meg Éva, aki maga a tisztaság, a föld, a hűség, a megértés és 
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a bárgyú belenyugvás. Talán úgy tűnhet, ritkán válik szét 
ilyen egyértelműen a kétféle női alak – pedig több nincs, 
higgyem el, ha a magam életébe belegondolok, rögtön világos 
is lesz, hogy mindig e kettő közül választottam –, mondta 
suttogva, mint aki fél, hogy valaki még meghallja a szavait, 
a jövendölés kisurranhat a szobából, és ki tudja, kinek a 
vállára telepedve vinné tovább a tudást a züllött Lilithről 
és a tehénszemű Éváról.

Elválok Armitól, nekem Éva kell, döntöttem el akkor és 
ott, a kártya fölött.

– Bármelyik pillanatban megjöhet a férjem, Ben – közölte 
Zaire.

Ha egyetlen, mozgékony sejt lehetnék, domborúra fújnám 
lényemet, hártyám gyönyörűn feszülne, és zúdulnék előre, 
át a remegő húson, át az izomgyűrűk lökődésein, szárny 
nélkül szárnyalnék, hol lenne már sejtmagom drága anya-
ga, hol a válaszfal köztem és a minden között, egyesülnék, 
egyetlen csobbanással.

Szétvetett tagjaim elernyedtek, kinyújtottam a jobb lába-
mat, mire akaratlan kissé előre is dőltem, s a csekély bille-
nés következtében, mintegy akaratlanul, a test legmélyebb 
hálózatából induló változás következményeként hamarosan 
előremozdult a karom, és így közelebb csúszva hozzá, te-
nyeremet a bal combjára helyeztem.

Nem is helyeztem, oda helyeződött, mintegy önsúlyánál 
fogva feküdt ott a tenyér, tehetetlenül.

Ez az érintés jelen volt az első perctől fogva, mikor az 
ajtót kinyitotta.

Aztán valamiként a dolgok súlypontjának átrendeződé-
séből következően, lassan hajolni kezdtem, mint a fa, mint 
egy férgek által belülről szétrágott, kívül hibátlannak tűnő, 
ám belsejében elporladt, saját tehetetlenségétől boruló fa, 
és dőlt ő is, alám, fölém vagy mellém akár, nem volt akkor 
tér és pozíció.
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Számban volt a szája, nedves üreg, nyálas tócsájából 
indult a nyelve belém, mintegy átlépett testből testbe, s 
ezen a kapun át zajlott a vágyak összekapaszkodása, innen 
indultak ki a lassú elmozdulások, amik tökéletes egységet 
alkottak az ő érintéseivel, a mozdulatokkal, amelyekkel 
óvatosan gombolta rólam az inget, húzta a nadrágot, s a 
fején átemelte könnyű ruháját.

Száraz keze remegett, a lábam közé nyúlt, megérintett.
Kerestem kezemmel a csupa ín, izom felsőtestén a kicsiny 

mellét, a mellbimbó és recés környéke adhatott volna kevés 
tájékozódási pontot, de nem találtam, és nem is láttam 
semmit, mert szája még a számon, meg az arcomon szür-
csölt. Szememet fejének sötétje borította, így hát lecsúszott 
kezem, s a kiugró csípőcsontok szegélyezte domb mélyén, a 
háromszög hegyében az ujjam végre biztos pontot, iszapos 
árkot, elején kis, felkeményedő gömböt talált és a mutató 
és középső ujjam kettőse habzón csúszott.

Azonnal rángott, majd megdermedt.
Feszült az egész teste, görcsös ívben, ajka elvált a szám-

tól, elhúzta magát, és ahogy volt, meztelenül, de szorosan 
összezárt lábakkal a matracra borult. Sírt.

Hason csúszva utána másztam, balján elhevertem és nem 
szóltam semmit. Szenvedjen, ha szenvedni akar.

Sokára nyitotta ki a szemét, de nem rám nézett, aztán egyet 
rebbent a szeme, mint aki akkor vesz észre, és megszólalt:

– Terhes vagyok.
Akkortól ott a matracon egy templom nagyharangja ka-

limpált bennem. Hallgattam, azt, hogy miért szól bennem 
a harang, senkinek sem mondhattam el, neki sem, úgyis 
többet tudhat rólam, mint amennyi kimond.

– Nem a férjem, nem Ben az apja – folytatta, s továbbra 
sem mutatta, hogy észleli, valami bennem is zajlik.

– Megtanulhattam volna már, hogy nem kell minden férfi-
nek szétrakni a lábamat – magyarázott immáron keményen, 
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a szeme hirtelen kiszáradt, arca megmerevedett. – Megint 
kikapartathatom magam.

Nem néztem rá. Nyilván nem beszéltem. Amit mondhat-
tam volna, az úgyis csupán a borzalom felszíne lett volna.

A felszínen nyár volt, hasonló fülledtséget éltem át, mint 
Zaire túlfűtött szobájában, de trópusi jellegű forróságot, 
olyat, ami patakokban szétfolyik a testen. Hiába működött 
a légkondicionáló Weizsaecker főorvos rendelőjében, elöl-
ről, ahol a jeges légáram ért, valósággal fáztam, s nedvesen 
hűvös volt elől az ingem, de ugyanakkor szagtalan, forró 
izzadtság gyöngyözött a hátamon.

A feleségem, Armi is ugyanettől szenvedett, a hideg le-
vegő és a forróság keverékével küzdött, de nem szóltunk 
semmit, a tömzsi, kopasz doktort néztük. Ő láthatóan nem 
zavartatta magát a légkondicionálótól, talán még élvezte is, 
talán úgy gondolta, hogy ez is a rendelő kellékeihez tartozik, 
mint a pillanatnyilag használaton kívüli vizsgálószék, az 
úgynevezett csikó, meg a metszetek a falon a női és a férfi 
nemi szervekkel.

Hónapok alatt Armi minden elképzelhető és elképzelhe-
tetlen vizsgálaton átesett, rajtam ondótenyésztést végeztek, 
sőt, egy alkalommal injekcióval művi merevedést idéztek 
elő és ultrahanggal tüzetesen átvizsgálták elidegenedve fel-
izgult tagomat. Az artériás és vénás áramlásokat elemezték, 
teljesen feleslegesen.

Elfáradtunk.
– Kérem, már mondtam – fordult Weizsaecker a feleségem-

hez –, magának a sok küret, vagy, ahogy a betegek szokták 
mondani, a kaparások következtében, a görbült méhe, meg 
talán a fizikai adottságai miatt is nagyon nehezen vagy 
pontosabban szólva egyáltalán nem lehet gyereke.

– Nem, lombikbébivel sem – rögzítette, mielőtt még bár-
melyikünk feltette volna a kérdést. Aztán egyenesen a ké-
pembe bámult.
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– Magának sincs jó hírem, Zinkó úr – és darálta, mint egy 
gépezet, láthatóan minél gyorsabban túl akart lenni rajta. – 
Nem mondtam addig, amíg több tesztet el nem végeztünk a 
spermiumával és tökéletesen meg nem győződhettem róla. 
Nincsen mozgó spermium a bőséges anyagában. Nem kevés 
a mozgó spermiuma, hanem nincs egy sem. Mind halott, 
úgy is mondhatnám.

Nem szóltam semmit. Fülemben dobolt egy ér, dum-dum-
dum, de furcsamód éppúgy hallottam tőle tovább a doktort.

– Hogy pontos legyek: elméletileg persze meglehet, hogy 
néha úszkál valahol néhány mozgó spermium is az ondó-
jában, Zinkó úr, de ez meglehetősen valószerűtlen. Meg 
kell mondanom, tisztelt uram, a természet kegye, hogy a 
felesége nem tud teherbe esni, mert a gyerekük bizonyára 
nem lenne egészséges. 

Weizsaecker elmagyarázta, hogy ha ezer évig – nem, inkább 
tízezer évig – naponta szeretkeznék a feleségemmel, s ő minden 
alkalommal tökéletesen fogamzóképes lenne, akkor talán 
teherbe ejthetném, de nyugodjunk meg, nem kell óvszerrel 
védekeznünk, ez statisztikailag nem lehetséges. A feleségem 
meddővé vált, én meg eredendő, valószínűleg genetikai-
lag meghatározott elváltozásban szenvedek. Vizsgálhatjuk 
tovább, de attól semmi nem fog megváltozni. Nem, nem, 
akármilyen potens vagyok, attól még az ondóm csapnivaló.

Neki az a szakvéleménye, és egyáltalán nem kegyetlen-
ségből beszél egyenesen, de fogadjuk el tőle, mint öreg 
orvostól, aki hosszú pályafutása alatt nagyon sok mindent 
látott már nagyon sok rendelőben: tartsuk szerencsénknek, 
hogy mindketten nemzésképtelenek vagyunk, mert így nem 
lesz okunk a jövőben kárhoztatnunk egymást, sem gyermek-
telenségért, sem az esetlegesen megszülető abnormális kis 
lényért. Hány házasságot látott ő szétmenni, amikor fény 
derült az egyik fél alkalmatlanságára… Mi majd kényszerű 
megértéssel viseltetünk egymás iránt.
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Armi a rendelőben, meg a kocsiban hazafelé egyetlen 
szót sem szólt.

Csak otthon fordult felém, a szemembe bámult és azt 
mondta, hogy gyűlöli a gondolatot, ami az orvosnál beléköl-
tözött, de már tudja, egész életében úgy fogja érezni, hogy 
a méhe egy bőrkesztyű, egy zacskó, amibe belespriccelem 
a váladékomat. Ami szart sem ér. Ahogy én sem.

És nem is tudta, mennyire igaza van.
Hogy a rothadás egészen a legmélyemből jön.
– Hé, Zinovjev, te fázol? – húzott vissza magához Zaire, 

aki teljesen letörölte magáról a sírás nyomait. Vizsgálódva 
nézett az arcomba. – Elmerültél valamiben, nem is hallottad, 
amit meséltem, igaz?

Bólintottam.
– Te még egy kisfiú vagy. Hogy hívott az édesanyád, 

mikor pici voltál?
– Jancsikának.
– Jancsika! Te szép fiú vagy. Mégis nagy butaság, hogy 

nincs nálad gumi, mert betegséget talán nem kapsz, de 
gyorsan teherbe ejthetsz valakit, miként engem is ügyetlenül 
felcsináltak.

Hevertünk a matracon, mint két előlapátolt, egymásba 
görbült, összetapadt kukac. Vagy két betonon fekvő meztelen 
csiga. Száraz kézzel simogatott, nem nyúlt a lábam közé, a 
hátamat cirógatta, mellkasomhoz bújt.

– Míg aludtál, rájöttem, mit kellene neked csinálnod, 
Jancsika!

Még közelebb hajolt, csillogott a szeme, láthatóan nagyon 
el akarta mondani.

Azért sem kérdeztem. Nem biztattam.
– Mondták már neked és nyilván tudod, hogy vonzó 

férfi vagy. De ez nem minden. Zinovjev, az a hűvös kék 
szemed olyan, mint a… Mint a táltosoké! Látó nézésed 
van, varázsló nézésed van, olyan, hogy mindenki azt hiszi, 
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rá nézel, bármerre is ül, olyan, mint azoknak az arcoknak 
a festményeken. És ha mosolyogsz is, a szemed akkor sem 
mosolyog.

Közben csókolgatott és átölelt.
– És a hatodik ujj! Hiába műttetted meg, látni a bőrki-

növés csökevényét.
Éhes vagyok, gondoltam akkor ott, Zaire mellett. Ha 

nem eszem, meg fog fájdulni a fejem.
– És Jancsika, ezek a világos jelek: te nem valami vacak 

zenész vagy, hogy egy színpadon ugrálj a belőtt narkósoknak 
meg a részegeknek. Nem! Te sámánnak születtél, rajtad van 
minden jegy!

Felemelkedett a matracról, meztelenül, szép, balett-tán-
cosi léptekkel a laptopjához ment – közben csupasz talpával 
átgázolt a kártyákon –, nem is látta őket, később tudtam 
meg, hogy amilyen nagy szeme volt, annyira rosszul látott.

A laptopon Josa webcímét kereste, aki egy tanyán lakott 
Hunegyháza mellett. Majd elkészíti nekem az első sámán-
dobomat, mondta Zaire.

Később, már a dobolás, szellemidézés, n’ bomo affula h’e 
átélése után gyakorta láttam, hogy ugyan a varázslat már 
elmúlt, s a résztvevők kijózanodtak, egyes tárgyak, szer-
tartás során megnevezett jövőbeni cselekmények gyakran 
egyszerűen ott ragadnak a valóságban.

A hétköznapi tárgyak alkalmanként megkettőződnek, 
vagy megháromszorozódnak, néha pedig furcsa bevésődé-
seket mutatnak. Látomásban vagyunk, a lét káprázat. 

Egyszer egy dobolás és varázslat után, mikor már kitisztult 
fővel megéheztünk, a fűbe dőltünk enni. Az egyik új tanít-
ványom, Marietta elővette hátizsákjából a magával hozott 
uzsonnát és együtt láttuk meg az otthon még makulátlan, 
s egyébként gondosan szalvétába csomagolt villájába vésve, 
szebben a legjobb ékszerész metszésénél, jól olvashatóan, 
cirkalmas, latin betűkel, hogy „n’ bomo affula h’e”.
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Amit nagyjából, nagy költői szabadsággal úgy lehet le-
fordítani, hogy Az Átható Út.

Gyönyörű vésettel íródott a villába.
Materializálódott a tanítás, biccentettem, és könnyedén 

felnevettem, egy férfihoz, egy igazi sámánhoz illően, és 
ettem tovább.

Aztán az is gyakran megesett, hogy olyasmik, miket az ef-
féle jóslatokban megneveznek, például miket Zaire mondott 
nekem azon a délután, nem is olyan sokára – n’ bomo affula 
h’e – a mi valóságnak vélt életünk részévé váltak. Ahogy 
elhalt személyek és istenek is tudnak materializálódni, csak 
azok hamarosan szétfoszlanak a szertartás után.
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Mus spicilegus, a güzüegér

Bár a világ felszínesen összetéveszt bennünket holmi ege-
rekkel, mi güzüegerek vagyunk, latin nevünkön Mus 
spicilegusként jegyezve.

A leghatározottabban el kell határolni magunkat állító-
lagos közeli rokonunktól, a közönséges házi egértől.

Műveletlenségből nem tartanak önálló fajnak minket. 
Holott tudvalévő, hogy a lusta és piszkos, gazdáit meglopó 
egérnél sokkal kisebbek, de sokkal formásabbak vagyunk. 
Hasunk és lábunk fehér, s elválik hátunk sötétebb, palaszürke 
színétől. És a mi farkunk rövidebb a testünknél.

Amúgy igen, négy lábon járunk, de más azonosságról nem 
tudunk. A leghatározottabban el kell vetni az ilyen célzatú 
hamisításokat és otromba leegyszerűsítéseket.

Nem élünk hegyen és erdőn, de szorgalmasan dolgozunk 
mindenütt, ahol valamely értékes gabonaféle megterem.

A „dolgozik, mint a güzü” mondás azért ragadt ránk, mert 
téli lakásul növények száraival és gabonaszemekkel bélelt 
hegyeket, várakat építünk. A magvakat vastag földréteggel 
borítjuk, így szállásaink messze földről jól láthatóak.

Félgömb alakú, legjobb mérnökeink és építésvezetőink 
által tervezett lakóhelyünk ügyesen elvezeti az esővizet 
és a hólét, s a tárolóinkba összehordott növényi anyagok 
bomlásával felszabaduló hő még nagy hidegben is fagypont 
feletti hőmérsékletet nyújt nekünk.
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Fajunk nem csak az építkezést, hanem minden tevékenységét 
serényen, mondhatni elszántan űzi, kedvezőtlen viszonyok 
beálltakor meg bölcsen meghúzódik.

Érésünk rendesen gyors, kicsinyeink két hónap alatt ivar-
éretté válnak, és örökösen nyíltak, nyitottak új kapcsolatok 
létesítésére. Ámulatba ejtő módon potens hímjeink és vágytól 
remegő, fogamzóképes nőink egész évben párosodnak.

Ha azonban kell, józanságot tanúsítunk: elegendő élelem 
híján vagy fenyegetettség esetén felhagyunk az utódnemzéssel.

Nem habozunk a túlélésért harcba szállni sem. Sőt, ha 
kell, odahagyjuk a várépítést, a túlélésért behúzódunk közeli 
házakba, magtárakba.

Természetünk kiválóságára nincs világosabb bizonyíték, 
minthogy ilyenkor kicsinyeink nem is fejlődnek igazi hí-
mekké, nőstényekké. Nemi szerveik látszólag kialakulnak, 
de száműzetésbe kergetve, életcélját vesztve akár egy teljes 
nemzedékünk képtelenné válik a gyarapodásra.

Kizárólag teljes csendben, lehetőleg éjjel munkálkodunk, 
kiváló hallásunk a legkisebb neszt is észleli, hogy időben me-
nekülhessünk. Szaglásunk lehetne jobb, de ezen egyetlen – s 
igazából említésre sem méltó – fogyatékosságunkat tökéletesen 
ellensúlyozza gyors futásunk, egyensúlyérzékünk, mászó- és 
kúszóképességünk, valamint briliáns képességünk az úszásra.

Gyűlöljük a macskát, a nyestet, a baglyot és az összes 
majomfélét. A Hatalmasakat is.
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Voltak vezetőink, akik átlátták 
munkánk alapvető és mély 

értelmetlenségét

Honnét számítsam az életem? Mióta egyedül élek és a 
magam dolgát teszem, a magam akaratából, mégoly nehe-
zen is, vagy az innen már ezer- és ezerlábnyira lévő várban 
megélt közös munkálkodásunktól? A vár idejétől, ahol vagy 
amikor, ha méltányos akarok lenni, nem is volt én, csak mi, 
hiszen annyira egyetlen, egymáson áttekergő, szürke hátú, 
fehér hasú massza voltunk, hogy néha nem is tudtam, ha 
ráléptem egyik-másik társam mancsára, akkor neki fájt 
vagy nekem?

Fáradhatatlan hordtuk az élelmet, és messze vándorol-
tunk érte, köztük olyan távoli raktárakba is, mint a messzi, 
a kopár betontérségen túli, éjjel is világító felirattal magát 
hirdető Seventh Dirty Heaven Night Club.

A lelőhelyek mind a Hatalmasaké voltak – jól tudtuk mi 
azt, ha nem is beszéltük meg soha, hogy tőlük loptuk, igen!, 
loptuk –, mancsunkban és pofánkban hoztuk el a magvakat, 
leveleket és szárakat, meg a Hatalmasak étkeinek morzsáit, 
a raktáraikból elcsent falatokat. S ha százszor elejtettük 
azokat, akkor százszor visszamentünk értük, de hoztuk és 
összerendeztük mindet szép sorokba, majd földet hordtunk 
rájuk, hogy épüljön a vár.

Voltak főnökeink, persze, hogyne lettek volna, mancsuk 
éles karmaival odacsaptak, hegyes fogaikkal belénk martak, 
ha nekik kevésbé tetszőn munkálkodtunk, valóban!, bár 
vélhetően ők még nálunk is pontosabban látták, micsoda 
badarság építkezni; fölösleges, sőt veszélyes, mert a Hatal-
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masak nagy messzeségből is észrevehetik a talajból kiálló 
domborulatot. Kétségkívül voltak vezetőink, akik átlátták 
munkánk alapvető és mély értelmetlenségét, de miattuk 
épült a vár, mert a főnököknek is nyilván voltak főnökeik, 
és így tovább.

Mert amennyire én ezt egyáltalán átláthattam, a felülállók 
bár szintén tudatában lehettek szorgalmas tevékenységünk 
hiábavalóságának, de nyilván nekik szintén voltak feljebb-
valóik, akik számon kérhették rajtuk valamely számomra 
tökéletesen átláthatatlan és bonyolult módon az építkezés 
alakulását.

Megkockáztatom, hogy nemcsak minden főnök fölött 
volt egy másik, sokkal feljebbvaló főnök, hanem leginkább 
a bensőnkben, a saját legmélyebb valónkban parancsolt 
egy nagy, kikezdhetetlen és megkérdőjelezhetetlen akaratú 
parancsnok, aki mindenkit várépítésre utasított.

Nehéz volt az életünk, de gondolkodás és döntés helyett 
legalább utasításokat kellett követni, ami azért megköny-
nyítette fáradozásunk elviselését.

Voltak isteneink is, kik mások, mint a Hatalmasak, nyilván.
Isteneink félelme egyszerű volt, mint a kétélű penge. 

Egyfelől kimondatlan közmegegyezés volt közöttünk, hogy 
a várépítés anyagát tőlük csenjük – szerezzük, mindegy, 
szépíthetjük bárhogy a fogalmazást, a lényeg változatlan 
marad –, másfelől érzékelni lehetett, hogy az általuk teremtett 
világ, vagyis mindaz a bőség, ami itt eláraszt minket, az egy 
magára hagyott mindenség, isteneinket mi egyáltalán nem 
érdekeljük. Számukra tán nem is létezünk, mi, az általuk 
táplált kicsiny gyermekek, a vacak sorsunkkal együtt: Ők 
létrehoznak jót és rosszat, tökéletesen érzéketlenül és kö-
zömbösen a létezésünkre.

Persze csak elalvás előtt, a kevés pihenésben, ami az örökös 
sürgés-forgás közepette adódott, félálomban hangzottak el 
félhangosan ilyen kételyek.
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Leginkább azzal nem voltam tisztában, az én pofácskám 
formálja-e a szavakat vagy a mellettem fekvő társamé. Egy-
általán, volt-e önálló gondolatunk, azt nem tudom, de a 
hitetlenség bizonyosan fel-felütötte fejét közöttünk.

Azt suttogták, hogy ha valaki még hisz a Hatalmasak 
gondoskodásában, akkor elég elfogulatlanul szemügyre 
vennie, amikor Isteneink a Nemzeti Szoborpark mellett 
elterülő Nemzeti Néppark ritkás pázsitján elindítják a 
még náluk is sokkalta nagyobb, joggal óriásnak nevez-
hető szerkezeteiket. Ezek csattogva, dörögve közeledtek, 
talajhoz közeli száruknál szakították ketté a növényeket, 
termőket és virágzókat egyaránt, láthatóan nem válogatva 
sem célban, sem eszközben, s ha valamely növényt mégsem 
vágtak le, az mindössze azt bizonyította, hogy tőlünk oly 
idegen restségük miatt még visszafordítani is lusták voltak 
a gyilkológépeiket.

Szembeötlően bírtak felsőbb, a mi tudásunkat messze 
meghaladó értelemmel a Hatalmasak – például nem tudtunk 
volna efféle szerkezeteket építeni –, de érzelmileg halottak 
voltak, hiszen egyazon ritmusban vágtak el értékest és ér-
téktelent egyaránt.

Emlékszem, hogy egyik társam, aki őszintén hitt a jóin-
dulatukban, és ezeréves hagyományainknak megfelelően 
naponta többször áldotta őket a javainkért, elébe szaladt az 
egyik közeledő szerkezetüknek, s nem hátrált meg, mikor a 
kétélű pengék villogva és forogva közeledtek felé és fröcsköl-
ték a levágott növények nedveit, ment, s boldogan kiabálva 
meg akarta köszönni nekik a lét összes örömét és fájdalmát, 
mindent, amit megélhettünk.

Túl későn rettent vissza, mikor már a teste csupa zöld 
lepedék volt a növények váladékától, és akkor segítségért 
kiáltott hozzájuk. Hamarosan kényszerű menekülésre fogta 
a dolgot és futás közben is sikoltozott, hogy kíméljék meg 
az életét. A pengék számtalan darabra hasították, pillanatra 
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olyan volt a rózsaszín csíkokra szakadt teste, meg a vére, 
mint valami cirmos virág a mezőn, aztán eltűnt, és nem 
volt tovább.

Meglehet, én voltam a semmivé tépett hívő, olyan egy-
formák vagyunk.

Aki látta ezt a jelenetet, ha cseppnyi értelem is szorult 
belé, nem hihette többé, hogy a Hatalmasak döntéseik 
meghozatalakor cseppnyit is kalkulálnak velünk.

De ezt végiggondolni a várért dolgozóknak ritkán jutott 
idejük, s a józan ész amúgy sem segít a vakhiten. Cipeltük 
tovább a magvakat, gyűjtögettük a szárakat, a csemegéket, 
s agyagos földet hordtunk fölébük.

Hajnal felé, minden elcsendesedvén, a szorgalmas mun-
kások buzgalmával másztunk rá a nőstényeinkre, ki tudja 
hányra is, reggelig hullámzott és hörgött az egész fészek, 
magunkat ürítettük mindegyikbe – ha jól meggondolom, 
párzásunk volt a fészekben az egyetlen öröm. Hatvanszor 
sem jött fel az égre a hold, a nőstényekből kicsi társaink 
bújtak elő, kiket hamar munkára fogtunk, s egy-kettőre 
közösen hordtunk magot, s együtt fetrengtünk nőstényeken.

Előfordult, mikor már nem fértünk el a várban, hogy 
kisebb csapataink óvatosan útra keltek, másutt teremteni 
maguknak otthont – hogy mi lett velük, nem tudom, leg-
feljebb reménykedni lehetett, hogy merész vállalkozásuk 
sikeres volt.

Időként meg a Hatalmasak gigantikus gépezetei, mintegy 
véletlenül, észre sem véve építményeinket, arra haladván, 
teljesen leborotválták a várakat.

Ilyenkor a pengék alatt veszett a család többsége, repked-
tek és hullottak köröttünk testvéreink, szüleink és gyerme-
keink testrészei, menekült, ki merre látott.

Néhányan együtt futottak, azok közösen kezdtek el egy 
másik világban várat építeni, mások egyedül bolyongtak, 
míg fivérre, nőstényre nem leltek, s új életet kezdtek.
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Akadt, aki hasonló várra talált, s csatlakozni próbált az 
új családhoz, de azok szimatoltak, s egyhamar megállapí-
tották, hogy bár külsőre közéjük való, szaga szerint idegen: 
ezért halálra marták, teste ott maradt a fűben hangyák és 
férgek táplálékának.

Ma már innen, a távolból miért is ne mondanék igazat, 
kinek kéne megfelelnem a véleményemmel: senkinek! Be-
vallhatom, azt sem tudom, egyáltalán csakugyan a magam 
szándékából keltem magányosan útra, vagy elzavartak a 
fészekből, netán egy Hatalmas meggondolatlan támadása 
késztetett menekülésre.

Ami még ennél is rosszabb: nem tudhatom bizonyosan, 
hogy én vagyok-e én. Hogy tényleg enyémek-e a gondolataim, 
magamban gondolom az új otthonomat, vagy általa gondol-
tatom el én? Enyémek a szavak, ha pofácskám, mancsaim, 
szőrzetem mintázata, sőt, a bajszom ugyanott, ugyanúgy van, 
mint bármelyik társamnak… Én vagyok én? Vagy elgondolt 
engem valaki? Egy társam? Egy Hatalmas?

Lázas ábrándok mostani otthonomban leginkább éjszaka 
kerítenek be. Nappal alszom, éjjel vacogva várom a csendet, 
a falakból szivárgó meleget, s ráérek efféle, sehová sem vezető 
eszméken tépelődni.

Akad azért egy fontos emlékem, homályos, mint az álom, 
vad, mint a menekülés.

Tél közeledett akkor, olyankor a legveszélyesebb elhagyni 
a várat, hiszen éppen azért építjük, hogy a hidegben majd 
a rothadó növények felszivárgó melege tartsa életben gém-
beredő tagjainkat.

Él bennem a kép a futásról, szakadozott, rossz felvételt 
vetít az agyam, amin kívülről látom magam – vagy egy 
fivéremet, de ezt a lehetőséget csakugyan hagyom immár. 
Átvágok a tájon, görnyedő növények alatt rohanok, néha 
egy-egy hópehely egyenesen a fejemre hullik, beteríti mindkét 
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szememet, de roppantul sietek, kapkodom lábamat, mert a 
hideg talaj éppen úgy éget, mint a forró.

Akkor engem nem tarthatott vissza semmi sem, pedig 
életem legnagyobb útját tettem meg.

Messze jutottam azoktól a bokroktól, amelyekig maggyűj-
tő útjaimon szabad volt elmerészkednem, túlfutottam rajtuk, 
át a fák vonalán, el, egészen a Dirty Heavenig, melynek 
éjjel is parázslott a felirata, s fehér falai ijesztően fehérek. 
Befurakodtam egy résen a falak közé, melyek oltalmában  
– akkor még csupán sejthettem – Hatalmasak éltek.
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STB, azaz Sammy The Best

Tíz perccel a megbeszélt időpontnál korábban ott voltam 
Sammy fodrászatában, a Raul Alfonso Oaida utcában: 
kínosan hasonlított egy pornóboltra a fóliával sötétített 
üvegfalú üzlethelyiség. Fölötte pirosan vibrált a neonfelirat, 
hogy STB, ami annyit tesz, hogy Sammy The Best.

Beléptem a takarékos izzók derengésétől homályos helyi-
ségbe, ahol, mint máskor is, a dauer kénes szaga terjengett. 
Sammy széke azonban üres volt, egyik alkalmazottja, a kövér 
nigger Margie pakolgatta a fésűit, lökdöste a fiókjait, söp-
rögette a levágott hajat a padlóról, láthatóan menni készült.

– Szia Margie! Sammy merre? – köszöntem, s a szívemet 
megmarkolta valami, szokás szerint, mint mindig, amikor 
attól tartok, rövidesen valami csalódás fog érni, mikor valami 
biztosra vett, egyszerű dolog megint nem teljesülhet. Úgy 
sejtettem, Sammy, aki régóta a fodrászom, elfelejtett, haza-
ment, vagy talán be sem jött ma dolgozni, s hiába autóztam 
át az egész város összes dugóján, a hajvágásom elmarad.

– Ott van – válaszolta Margie, és rám sem nézve rakodott 
tovább.

A szűk üzletben a megszokott hat fodrászszék árválkodott, 
ezekből négyet sohasem használtak. Hátrébb, a helyiség 
végében, a tükrök fölötti gyér világításból odaszivárgó fé-
nyek a részeg kabátfogast, s a vécéajtót világították meg. 
Sammy sehol.

– Sajnos, nem látom – mondtam gyászos hangon. Nagyon 
kényelmetlenül kezdtem érezni magam.
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– Fönn van a kozmetikusoknál, menj fel a lépcsőn és 
szólj neki.

Kellemetlen hangon beszélt, éppen csak nem tette hozzá, 
hogy bazmeg.

Egyre ingerültebben, nekidühödve matatott, úgy viselke-
dett, mintha a faggatózásom miatt nem készülne el időben 
és mehetne haza tévésorozatokat bámulni. Sötét homlokod 
mögött igazán nagy sötétség honol, átkozott, hájas néger 
disznó.

Hajszárítóval a kezében végre a terem végébe bökött: s 
csakugyan!, egy falépcső vezetett fel az emeletre, amiről nem 
is tudtam. Évek óta jártam ide, mégsem tudtam lépcsőről 
és emeletről. Minden alkalommal hátrajöttem távozás előtt 
az üzlet végébe, a vécébe, vizelni, de nem láttam még soha 
ezt a lépcsőt.

Úgy döntöttem, hogy a legjobb lesz nem válaszolni Margie-
nak, főjön a saját dühös levében, elbotorkáltam a mosdó 
melletti félhomályban a lépcsőig, s a korlátjába kapaszkodva 
lendületesen dübörögtem felfelé. Erősen porzottak alattam 
a fokokra fektetett vaskos szőnyegdarabkák.

Ahogy mentem föl, úgy erősödött az utcazaj, dzsungelbe 
hatoltam be, autók dudái szóltak, mint a megkergült maj-
mok rikoltozásai, bölénycsordákként zúgtak el két irányba 
a kocsik, távoli bőgés hangzott idáig, oroszláné vagy tigrisé, 
vagy valamelyik ideges sofőr dudálása, egy dörrenés és már 
szikrázott az égbolt a villámcsapás nyomán.

Finom szemű eső esett, éppenséggel jól jött a párás meleg-
ben, valósággal fellélegzett az erdő, a talaj itta a nedvességet, 
madarak fürödtek a hirtelen támadt pocsolyákban.

– Isten hozni téged, téstvéréém – szólt balról egy hang, 
mikor felértem a lépcsőn. Sohasem hallottam még, mégis 
tökéletes bizonyossággal tudtam, hogy doktor Ben Aindi 
sebészorvos lehet.
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Ő a szép Zaire néger férje, kiről annyit pletykált Armi.
Zaire és Armi újdonsült barátnők voltak. Zairét viszont 

azóta sem láttam, mióta egyszer a kártyajóslással meggyő-
zött, hogy el kell válnom végre a feleségemtől.

Fölém hatalmasodott hústoronyként doktor Ben Aindi, 
kormosan fekete képe fénylett az okosságtól, s egy műtőszék 
felé terelgetett.

– De hát én… – nyögtem és körülnéztem a teremmé lett 
helyiségben, egyszerűen hatalmas volt, a falai eltűntek a 
távolban, legfeljebb valószínűsíteni lehetett, hogy egyáltalán 
vannak. – De te hogy kerülsz te ide? Még nem is ismerjük 
egymást. Te vagy Ben, ugye?

– Rég ázt ákarni, egy csiínos metszés vágják föl a fül 
mellett kis kelés és távolítsá el pukli, ném? Hogy hibátlanul 
szépen férfi legyethessél, ném-e? De-de – kérdezett vissza 
nehéz nyelvünk fordulataival küzdve Ben Aindi. Honnét tud 
ez arról, hogy alig látható kelés nőtt a fülem mellé?

– Idé ülik a kedves betegecske, kap egy csöppecsnyi szurit, 
áztán ném is fog fáj, szuri, kicsi vágáska, és újra tökélet lesz 
á pofikáka.

A műtősszék előtt fodrásztükör állt, óriásinak mutatott, 
olyan volt, mint az a nagyítós fajta kozmetikai kistükör, 
ami jól láthatóvá tette a mitesszereket, pattanásokat, de ezt 
szörnyen elméretezték, nagyjából másfél méteres lehetett, és 
nem csak engem, hanem mindent felnagyított a teremben.

A fal tövében rövidfarkú egér futott végig, s mint a régi 
filmfelvételeken, nagy erejű lámpák világították meg kö-
rülötte a falat, egy erős fénycsóva meg külön követte. Ben 
nem vett észre semmit. Vagy nem akarta észrevenni, hogy 
én vagyok az az egér.

Ijesztően nőtt minden a tükörben.
Szemben láttam benne – tehát a hátam mögött – földuzzadt 

méretekben a feleségét, Zairét. Egy másik székben Armi ült, 
az én feleségem, aztán ott volt még Thelma, a nővérem is, 
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csak valahogy sokkal fiatalabban, mint mikor utoljára lát-
tam. Egyáltalán nem szóltak egymáshoz, tán nem is látták 
a másikat.

És ha jobban körül sandítottam a tükörben, különféle 
zugokban, bokrok és ágak közé bújva, fák alatt ácsorogva 
ott volt minden nő, akit valaha is ismertem.

Nem pusztán azok, akik tényleg megmutatták nekem 
a lábuk közét, hanem az összes nőnemű, akivel valaha is 
szívesen reszeltem volna. Ott volt az a lány még sráckorom-
ból, akit a gimnáziumnál a villamosmegállóban magam 
elé engedtem, s néztem utána, de nem mozdultam, pedig 
egy pillanatra még rám is mosolygott. Aztán a nagymellű 
barna a terjesztési igazgatóságról. Jelen volt mind, akit egy 
pillanatra is megkívántam.

Láttam, hogy ott heverünk mi ketten Armival a nappa-
linkban a bőrkanapén, ahol minden este – vagy éjjel, mikor 
sikerül hazamenni – szoktunk üldögélni, hogy megbeszéljük 
a nap dolgait.

Minden nap ugyanazt mondjuk el: én panaszkodom a 
zenekaromról vagy a könyves szakmáról, hogy nem hittem 
volna, lehet ez még rosszabb, mert az én olvasóim egyálta-
lán semmit sem olvasnak, csak szemetet. Thomas Mann és 
Dosztojevszkij itt eladhatatlan, azt sem tudják, hogy kik 
azok; ma az ifjú Tolsztojt sohasem adná ki egyetlen kiadó 
sem, kivéve, ha részt venne valami valóságshowban és fűré-
szelne televíziós nyilvánosság előtt mindenféle libát: az így 
szerzett hírnevére támaszkodva talán eladhatóak lennének 
az irományai.

Armi meg arról locsog, hogy ma merre volt, milyen fotósok 
fotózták, milyen lapoknak, és ilyenkor reménykedem, hogy 
aznap talán senki sem dugta meg.

Amúgy képtelen rendesen elélvezni, vergődik és erőlködik, 
ezért bizakodhattam abban, hogy nincs sok kedve félreke-
félni. Minek is. Hacsak nem a reklám miatt.
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Ott ültünk a kanapén és rövidesen az ő kedvenc játékát 
játszottuk.

Armi vezette be, az érzéketlen, csak felizgulni képes, frigid 
Armi, hogy halkan megy a tévé, bámuljuk kedvenc sci-fijé-
nek ismétléseit, vagy ha nincs adásban, akkor a torrenten 
leszedett részeket, pontosabban ő fél szemmel a testemet 
nézi, hogyan feszülnek és ernyednek rajtam az izmok, s 
közben simán követi a tévét.

Én teljesen meztelen vagyok, ő nagy néha előtárja a mellét, 
többet nem mutat.

Akár ha egész életünkben így lett volna, örökösen ugyan-
az.

Dr. Weizsaecker vizsgálata és főképp a felvilágosítása! 
óta ezt csinálja: ha kedve van, benyúl a bugyijába és szó-
rakozottan maszturbál, bár képtelen elélvezni, én viszont 
nem nyúlhatok hozzá, azt megtiltja. Ellenben örömét leli 
abban, hogy míg a képernyőt nézzük, megbeszélünk min-
dent, aközben előveszi a nadrágomból, s csepegtet rá a jó 
előre kéz alá helyezett krémből.

Mindig ott van a tubus az asztal közepén, mint valami 
fallikus szimbólum, talpára állítva várja az esti mulatságot, 
mikor övé lesz a főszerep. Mert úgy teszünk csendes film-
nézés közben, tárgyilagos hangon beszélgetve, mintha mi 
sem történne, átvesszük az egész napunkat, s közben Armi 
lassan birizgál.

Kitűnően csinálja, egészen alulra nyúl, lassan tér vissza, 
hosszú, gondosan lakkozott körmével karcolja, csiklandozza, 
húzogatja, aztán vissza, nyomogatja – ez utóbbitól kellemesen 
enyhül izgalmam. Felhúz megint, s a messzi végcél elérése 
után, a szintén előre kikészített papírkendővel áttöröl, majd 
energikusan masszíroz tovább, akár meg sem történt volna.

Azt játszottuk, hogy úgy tettünk, pusztán beszélgetünk, 
tévézünk.

Kezdetben nehezen ment.
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Nehéz volt elviselni, hogy ne tapogassam eltúlzott ará-
nyaival ingerlő testét, monumentális seggét, agyonoperált, 
valószerűtlenül vékony derekát, léggömbökké pumpált mel-
lét, lukacskáját. Minden bulvárlap megmutatta naponta a 
testnyílásait, a csöcseit, nem volt felnőtt ember a bolygón, 
talán még a Marson sem, aki ne látta volna még meztelenül, 
minden szögből, még azt is tudták, hogy nem bírja a szexet. 
Ezért is hívták Innocent Arminak.

Az átkozottak. Újságírók és az ő olvasóik.
Armi, az örmény vérű Armenouhie Sarkissian, aki min-

den évben huszonegynek mondja magát, most valószínűleg 
harmincnégy éves.

Idővel megszoktam, hogy az ő testéhez nem érhetek, az 
enyém meg egy kívülről szemlélhető, tőlem teljesen függet-
lenedett, pompásra sikeredett tárgy, melynek élvezése akár 
nem is az enyém lenne. Mondhatnám, tőlem elvonatkozta-
tott ez a szex, a távoli orgazmusommal együtt, ami lassan, 
nagyon lassan, végtelenül lassan készülődött elő, a testemnél 
mélyebben, kilométeres távolságok legeslegmélyén nyílt egy 
kút és onnan tört fel.

Ezt Armi egy-egy ügyes mozdulattal meg is tudta állítani, 
már ha időben megsejtette a közeledtét, s visszaterelte. Más-
fél-két órába telt, mire sajgó ágyékom kibocsáthatta terhét.

Közben én soroltam a panaszaimat. Nem is rég még a 
kiadói munkámról, újabban meg a Gyyuto-ról, a legújabb 
zenekarról.

– Semmibe vesznek, érted? – siránkoztam, miközben Armi 
matatott és fél szemmel a tévét nézte. – Vasárnap zenéltünk, 
amikor te Párizs mellett fotóztál. Szerintem kizárólag arra 
kellek nekik, hogy a szünetben odahozzam a kávéjukat, 
meg a sörüket.

– Butaság, megint eltúlzol mindent – válaszolta és a kar-
jával kényelmesebb testtartást vett fel. – Ha nem kellene 
nekik a dobolásod, akkor már kihajítottak volna.
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– Ja, én vagyok a Sámán, úgy emlegetnek a mikrofon-
ba, aminek ritkán engednek a közelébe, ne is énekeljek. 
Igazából nem is én vagyok a dobos sem, van abból kettő 
is, én csak csapkodom ütemesen az összecsavarozott két 
deszkámat, én a balhé vagyok, akiről lehet ordítozni, hogy 
jön a Sámán, jön a Sámán. Hergelik velem a közönséget, 
de a zenészek úgy gondolják, hogy teljesen mindegy, mit 
ütögetek, dobolok, bohóckodom a színpadon, mint valami 
mozgó díszlet. Vasárnap még a részemet sem adták oda a 
bevételből, Riesinger meg is mondta, örülj, hogy itt lehetsz, 
pénzt meg ad eleget a nőd, igaz-e?

Armi ezalatt a sorozat hatszázhuszonkilencedik részét 
nézte, miben a Föderáció csillaghajója megint kapcsolatot 
próbált teremteni egy ismeretlen kultúrával, s nagyon úgy 
nézett ki, hogy ez a faj mentes mindenféle evilági értelemben 
vett érzelemtől, a ráció vezérli, és reménytelen vállalkozás 
megismertetni velük az emberi szenvedés kiváltotta együtt-
érzés fogalmát.

Folytattam a panaszáradatot.
Nem tudtam és nem akartam abbahagyni.
Gyerekkoromban a nővéremnek, Thelmának meséltem el 

esténként az egész napomat, aztán jött Armi, az Innocent.
Ő fizette a számláimat, mint a nővérem. Volt pénze rá 

az elejétől fogva, mert még mielőtt celeb lett volna, már jól 
jövedelmezett a tánciskolája. Ott ismertem meg, az akkori 
nőmre, Nadinra várva.

A női öltöző büdös volt, mint egy istálló, szaglottak a 
magukat széttáncolt, ámde jól tejelő tanítványok. Ott ültem 
közöttük, lestem a meztelenségüket, semmit sem szégyelltek, 
nekik az egyik lány, később meg az imádott Armi tanárnő 
kelléke voltam.

Armi meghallgat engem – ez egy terápiás kapcsolat, kö-
zölte velem Prote, a legjobb barátom, használjátok egymást, 
te ott vagy állítólagos férjnek, cserébe meg mindent elmond-
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hatsz neki, mint egy állandóan rendelkezésre álló pszichi-
áternek, holott pontosan a lényegről kell hallgatnod, hogy 
már nem szereted többé, hanem gyűlölöd, teljes szívedből 
és megcsalod, minden egyes nővel, akit meglátsz.

A feleséged meg úgy tesz, mintha minden rendben volna, 
holott ő is gyűlöl téged.

Csakugyan, kezdetben a nővéremnek terapizáltam ma-
gam, most éppen Arminak.

– De hazugság, hogy nincs rám szükségük a rohadékok-
nak, jó dobos vagyok – folytattam és Armi másik fogást 
vett rajtam, ügyesen visszafojtva az előtörést, és bólintott 
látványosan egy nagyot, hogy mutassa, velem is foglalkozik, 
nem kizárólag a csillaghajó legénységének megpróbáltatá-
saival. Mondjam hát tovább.

– Szóval kellek nekik, mert a közönség kizárólag akkor 
üvölt fel, amikor megjelenek. Sámán, sámán, sámán, sámán, 
sámán, kiáltja mindenki a teremben. Az a nyerő, hogy én 
ütöm a ritmust, arra ringatóznak. Nem a torokénekes, az 
a barom, és nem a vörös ruhás Louise, a piros rúzsával, az 
úgynevezett énekesnő, a hülye picsa rángatja bele őket a 
dallamba, hanem csakis az én ütőm.

Persze az is lehet, hogy vasárnap a kisvárosi kultúrotthon 
közönségének mindegy, kinek a nevét üvöltik. Talán nem 
hallottak soha sem a Gyyuto-ról, sem rólam. Meglehet, 
bármilyen névvel sokkolhatta volna őket Riesinger, s csap-
kodhatott hozzá eszementen a húrjain.

Addig csinálta, míg a részegek, meg a belőttek az első 
sorokban elkezdtek pogózni, ugrálni, üvölteni, egymást 
taszigálni, s akkor jöttem elő sámánszerelésemben, vigyo-
rogva, bő gatyában és napkorongos ingben, segítő állatokkal 
megfestett köpönyegben, és igen, igen!, mégis, csakis akkor 
kezdett üvölteni a tömeg, legalább százan voltak.

– Látod, látod, nem kell annyira eltúloznod a dolgokat – 
dorombolta Armi és a bravúros megoldást választotta, hogy 
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mikor befejeződött a filmeposz legújabb része, átkapcsolt 
bal kézzel egy másik csatornára a távirányítóval, míg jobbal 
tovább dolgozott.

Egy pillanatra nem eresztett.
– De nekem szörnyű ezt elviselnem! – mondtam.
Sóhajtozhattam, Armi nem válaszolt, mert nagyon lekö-

tötte a gondolatait a csillaghajó kapitányának a beszélgetése 
egy idegennel. Tudtam, hogy az ő története következne, 
mindjárt átveszi a szót, s nekem kell akkor csendben hall-
gatnom, ezért gyorsítottam az elbeszélésemen.

– Délelőtt, amikor mentem a próbára…
– Igen Édes – mondta Armi.
– …mentem, s már messze a próbaterem előtt, kinn a 

parkolóban szúró fájdalmat fedeztem fel kétoldalt a lapoc-
káim alatt. Nem lehet, nem létezik, hogy tüdőrákom van, 
s az a légbuborék sem lehet a tüdőmben, amiről olvastunk. 
Állítólag olyan sincs, hogy az ember elfekszi magát: inkább 
a stressz miatt érzem a fájdalmat mindkét oldalon. Szim-
metrikusan, ráadásul elől is, meg hátul is.

Közben megmutattam Arminak, hol szúr a mellkasom. 
És folytattam:

– Egyre inkább szorította a mellkasomat valami, míg 
a parkolóból közeledtem az épülethez. Tudod, rég meg-
tanultam azt a technikát, hogy míg a lépcsőn megyek föl 
a negyedik emeletre – soha nem liftezem –, hosszasan és 
mélyen beszívom a levegőt, huuuuuuuuúh, huuuuuuuuúh, 
és benntartom a tüdőmben.

Így pumpálom fel magam, míg az ajtóhoz érek. Mikor 
belépek, már mindenki a helyén van, én az utolsó vagyok, 
de hát minek lennék itt? Mit próbáljak? A deszkáimat?

Néhányan hangolnak, mások a kottáik között kotorász-
nak, egy kisebb csoport dohányozni készülődik az udvarra, 
Louise sminkeli magát, Riesinger szokás szerint rám sem 
néz. Armi: még nem is fogadják a köszönésemet!
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– Rajta vagyok a témán – válaszolta és akkor folytatha-
tom. Gyengült, remegett a hangom, de úgy tettem, mintha 
nem vettem volna észre. És Armi is úgy tett.

– Leülök egy íróasztal sarkára, mert még szabad szék sincs, 
bazmeg! Ott gyűrődöm és érzem, hogy megy szét bennem az 
ideg és érzem, hogy kétoldalt jobban szúr. Riesinger meg néz 
a szőrös pofájával, olyan az egész ember, mint egy majom, 
egy kopaszodó majom, mert a feje tetején már kihullott a 
haja, s kétoldalt növeszti, rá a fülére. Erre mondtad te egy-
szer, hogy egész jó pasi!

– Én ilyet, így nem mondtam – válaszolja Armi, és ki-
csit tényleg elbizonytalanodtam, hogy esetleg nem is Armi 
mondta, de ez nem is fontos, tehát beszéltem tovább:

– És akkor már ott tartottam, hogy meg fogok szakadni, 
belülről szakadok szét, ha nem tisztázom vele ezt a dolgot, 
ezért odamentem hozzá!

– Kihez? – kérdezte Armi, s jól hallatszott, hogy valójában 
nem érdekli, azért válaszolgatott, hogy a figyelem látszatát 
keltse.

Lágyan pöckölgetett, mire a testrészem mintegy önálló-
sulva reagált: ez a látvány szórakoztatta őt.

Én viszont már benne voltam a történetemben:
– Riesingerhez mentem oda és megszólítottam. Hé, mond-

tam neki, de nem nézett rám, sokára nyögött ki annyit, hogy 
mit akarok itt. Erre már tényleg ideges lettem és megmond-
tam neki, hogy a vasárnapi előadásból akarom a részemet 
és soha többé nem akarok úgy zenélni velük, hogy lenyúlják 
a pénzemet. Hogy ezt kikérem magamnak.

Kérheted, mondta Riesinger. Ki vagy rúgva, közölte velem 
és akkor az egész terem elhallgatott, mindenki abbahagyta 
a motozást, még azok is elhallgattak, akik hangoltak, nagy 
csönd lett és vártam, hogy többen fölszólalnak, Armi érted?, 
vártam! nagyon vártam!, hogy fölszólalnak, mert biztos 
voltam benne, hogy valaki megmondja a rohadtnak, hogy 
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kellek az előadásokra. Na jó, jó!, nem én vagyok a lelke a 
zenekarnak, de kellek oda, mert miattam, vagy jól van!, 
miattam is! jön a közönség.

– Igazad van, jó, hogy így megmondtad neki, ideje volt 
– vetette közbe Armi.

– Igen, én is úgy hittem, hogy ideje volt megmondanom, 
de nem hiszed el: senki nem szólalt fel mellettem! Senki! És 
akkor világos volt, hogy ki vagyok rúgva, az egész zenekar 
füle hallatára hangzott el, nem lehetett többé már el nem 
hangzottá tenni és Riesinger vissza is fordult a kottái felé és 
mást már nem is tehettem, mint hogy felvettem a sarokba 
támasztott deszkáimat, és hazajöttem. Na ezért vagyok 
itthon, érted?

Talán Armi jobban törődött volna velem, ha nem épp 
egy új rész kezdődik, de ezek a legjobb pillanatok, amikor 
már túljutottak egy küldetésen, s tudjuk, valami abszolút 
ismeretlen felé haladnak. Még azt sem lehet sejteni, egy 
felfedezetlen bolygó lesz az, vagy egy üstökös, aminek az 
ellentétes oldalán különös lények húzódnak meg, rejtélyes 
szándékkal, vagy különös mágneses, elektronikus erőtér 
keríti őket hatalmukba, ilyenkor még minden lehetséges.

Talán ezért intézte el Armi az egész történetemet egy rövid 
mondattal, hogy majd találunk nekem másik munkát, ami-
vel még a zenekarinál is sikeresebb leszek, s tért át minden 
átvezetés nélkül a saját mondókájára.

– Ma találkoztam Zairével. Fantasztikus dolgokat mesélt 
az új férjéről, egy Egyenlítő fölötti országból jött, tamagó 
négerről. Úgy hívják, Ben Aindi, bár nem értem teljesen a 
dolgot, inkább talán Maali a neve, Maali Nsakhere, vagy 
mi, de kimondva olyan, mint egy holland tüsszentése az 
amszterdami villamoson, egy mukkot nem lehet érteni be-
lőle. Ezért a pasi inkább a városi nevét használja, igen, nem 
tévedés, a városi nevét, ő így mondja. Ami olyan arabosan 
hangzik, szereti is Zaire habibi-nek, kedvesemnek szólítani. 
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Azt mondja neki, hogy Ben Aindi habibi és a nigger már 
csillog a boldogságtól. Annyira fekete, hogy négerek nem 
is tudnak ennyire feketék lenni, csak egyes indiai pasikon 
láttam ezt a bőrszínt.

Mert már látta Bent, mondta Armi.
– Azt meséli Zaire, a férje úgy került ide, hogy az apja 

láthatatlan ember volt a néger falujukban. Úgy volt látha-
tatlan, hogy mikor megint kitört a háború az egyik szom-
széd néppel, s évekig ölték egymást egy darab sivatagért, 
akkor Ben apja teljesen áttetszővé tudott változni, átment 
észrevétlen a frontvonalakon. Kikémlelt minden állást, ha 
kellett, puszta kézzel megfojtotta az ellenséget. Ezekért a 
hőstetteiért a háború után kitüntették, s jutalomképpen a 
falu tanítója lett.

A láthatatlan ember, kacagta és lazított, mert elfáradt a 
csuklója.

Ezzel a képességgel valami dzsidzsi ajándékozta meg.
Nem hisz az űrutazásban, szerinte csalás az egész, sohasem 

volt ember a Holdon, az amerikaiak találták ki az egészet, s 
visszataszító hazugságnak tartja a mesét az eszkimókról, meg 
hogy van olyan vidék, ahol megmarad, és nem olvad el a jég.

Érdemei elismeréséül a fiát, Ben Aindi-t hazánkba küldték 
az orvostudományi egyetemre tanulni, hozzánk, mert baráti 
nemzet ez a kis afrikai ország, régi gyarmatunk. Bár a fiú-
nak még érettségije sem volt, s a nyelvünket nem beszélte, 
átlökdösték a vizsgákon, nyilván, mert bíztak benne, hogy 
iskolái végeztével rögtön visszamegy sivatagi hazájába, s 
majd otthon fogja a népét gyógyítani.

De nem, nem!, Ben itt maradt, s előbb egy kis vidéki 
kórházban kezdett el dolgozni, aztán ide, a fővárosba ke-
rült, a St. Catherine Hospitalba. Ahol kifejezetten jó sebész 
hírében áll, holott nem titkolja, hogy szerinte ő csak vág, 
de a gyógyítás a dzsidzsi dolga, kinek a sebész mindössze 
eszköz a kezében.
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Rendes ember Ben Aindi, tudom én, mondta Armi, a 
tekintetén látom, mert a majdnem teljesen égkék szemében 
barna pöttyök vannak.

Én meg persze nem kérdeztem Armitól, hogyan került any-
nyira közel a négerhez, hogy pöttyöket láthatott a szemében: 
feküdtem a kanapén és néztem a The Ellen DeGeneres Showt.

Kinn zuhogott még az eső, továbbra is kürtöltek az autók, 
akár ha szilveszter lett volna.

Újabb távoli bőgés visszhangzott a kozmetikai teremben, 
a műtősszék tükrében már nem látszottak a nők, nem volt 
ott még Armi sem. A tükör csupán az arcomat mutatta.

S ugyan nem többszörös tükör volt, furcsa mód oldalról, 
profilból látszott a nagyításban, hogy maradéktalanul eltűnt 
az a kis pukli az arcomról, mindössze csöppnyi, azóta teljesen 
behegedt vágás maradt a helyén, mögöttem pedig doktor 
Ben Aindi állt, nehezen visszatartott büszke mosollyal a 
sikeres sebészeti kisműtét után, kezében még a pirosló szike 
és némi véres tampon.

Mukkanás nélkül álltam fel és hagytam ott az egészet, 
letántorogtam a lépcsőn és a félhomályos fodrászat elejében 
találtam Sammyt, a fodrászomat.

Néztem a tükrébe és mondtam is neki, hogy milyen szépen 
levágta a hajamat, szokása szerint kicsit rövidebbre, s nem 
elég szögletesre ugyan, miként szerettem volna, de azért 
tényleg nagyon jól áll nekem az a fajta frizura, amit vág.

Margie már elment? – kérdeztem üres udvariasságból, 
szokás szerint.

Margie? – csodálkozott Sammy. – Hogy merre van Margie?
Nem tudhatom, ma be sem jött, nem láttam már egy hete, 

rebegte szegény, jólelkű fodrászom, mikor már sokadszorra 
kérdeztem újra.



57

Minden tökéletesen ősi  
és abszolút hamis

Mikor Gyyuto zenekarommal játszottunk, elsőként a két-
húros lófejes hegedűk szólaltak meg: telten, édesen-búsan; 
reszelve és mégis kéjesen jártak a fehér gyantától fényes 
lószőr húrokon a vonók.

Heten húzták, férfiak és nők. Hegedűjükből ostinato, 
makacsul ismételve, egyszerű pentaton dallamokat nyiszáltak 
elő: ezek végtelen változatlanságában nincs félhanglépés, a 
hangközök nagyszekundok és kistercek.

Zumm-zumm, zumm-zumm.
Aztán észre sem lehetett venni, hogy mikor, belépett 

a dob, telten és melegen puffantak a filcfejű dobverők, 
dubb-du-dubb, du-dubb, majd szelíden csatlakozott az első 
hegedűs, Kampf.

Díszesebb lófejes hangszerével mintegy fölé emelkedve a 
többi vonósnak, cifrán játszotta, amit amazok heten vonó-
jukkal nyúztak, spiccato ugrattak és ütöttek, vagy pizzicato 
ujjal pengettek a húrokon.

Álomlovasok voltak ők heten, a szólóhegedűssel együtt 
nyolcan.

Az erősítőket eleve gerjedéshatárra húztuk.
Kampf bal lába előtt – ezt én találtam ki – olcsó kínai, de 

a zene légkörébe mégis tökéletesen illő műmáglya fénylett. 
Mikor az ő játékára irányultak a tekintetek, csak akkor 
vette észre a közönség a világító máglyát, s megőrültek 
érte. Ami ügyetlen volt és nevetséges, az a zene idejére 
szentséggé lett.
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A férfiak haját varkocsba fogtuk, a nőkét kendővel takar-
tuk, valamennyien köpönyeget viseltünk, hiába volt izzasztó 
viselet nyáron. Ezt is én találtam ki.

Közben beóvakodtak a gitárosok, s bólogatva álltak a 
háttérben. A bőgő már régen szólt, bár csak idővel lehetett 
észrevenni, észrevétlen, ritmusos morajlás volt legfeljebb, 
jelenlétéről azt hihették, alig több, mint látványelem, de 
nem, nem!, nagyon kellett oda a bőgős.

Aztán bam-bam!, a lófejes hegedűk kettő gyorsat húztak 
és látványos mozdulattal pillanatra levegőbe dermedtek a 
vonót tartó kezek, a dobverő kettőt puffant és generál pausa 
jött, szívdobbanásnyi kihagyás.

Vagy tán annyi szünet sem, mert húzták tovább, merev 
arccal, merev mozdulatokkal, egymásra nem tekintve, a 
közönséget nem látva, vakon.

Még néhányszor megszakították a muzsikálást, elhallgattak, 
majd teljes erőből újra rákezdtek, minden hegedűvel és dobbal, 
és ekkorra, hányszor kimértem!, még csak négy perc telt el, de 
úgy lehetett érezni, hogy már órák óta szólt a zene, zengett, 
mióta megszülettünk, sőt, sokkal régebben, mióta a bolygó él, 
azóta kellett a föld felszíne fölött lebegnie ennek a dallamnak.

Aztán szinte minden hangszer elhallgatott, egy dobgitár 
pengette csendes-édesen a dallam variációját, a gitáros vé-
gig velünk maradt, s az ő zenéjébe szövődött észrevétlenül 
Riesingernek, férfi torokénekesünknek a kettős hangja.

Tudománya abból állt, hogy egyszerre, részben a mellka-
sából, sőt, inkább lejjebbről, egészen a hasából hozta fel a 
morgó, ritmusos mélyeket, részben ezzel egy időben, csakis 
a hangszálaival megszólaltatva, alkalmanként kellemetlenül 
magas fejhangon énekelt.

Újra megszólalt az összes hangszer, s mindebbe, meg a 
lófejes hegedű és torokhang duóba csaptak bele az elektromos 
gitárok, püföltek a dobok, lüktetett a szintetizátor. Az újabb 
elhalkuláskor előre lépett az énekesnő, Louise.
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Piros rúzs, piros ruha.
Már Riesingernél levált a közönség azon része, amelyiknek 

bántotta a fülét a sok csúszkáló, magas hang, de Louise ezt 
éterivé emelte, valahová, egészen messzire vitt mindent, nem 
mondom, hogy az űrbe, de legalábbis oda, abba a ritkásabb 
levegőjű, hideg térbe, ahol az utasszállító repülőgépek száll-
nak. Ő az ujját hosszasan az iPhone-ján csúszkáltatva, az 
acél félgömbökből vibrálva megszülető, túlvilági muzsikához 
hasonlatos, bár digitálisan előállított dallamot gerjesztett, 
majd nagy sokára bódító hangon trillázni kezdett.

Utána léptem én elő. Ennyi idő alatt már tűrhetetlenül 
sok volt a produkció, súlyossá vált Louise keletiessége és 
a Riesinger vartyogása, s hiába volt minden kaotikussága 
ellenére annyira egyben a zene, mégis terhes volt hallgatni.

A tűréshatáron, mikor már bonyolulttá vált a helyzet, hiszen 
a koncertre pogózni, meg ugrálni jöttek, pontosan abban a 
mágikus pillanatban érkeztem, helyrebillenteni a közönséget.

Vertem a ritmust.
Még azok is visszafordultak, akik javában szállingóztak 

a büfé irányába.
Kezdetben csak kevesen jöttek a koncertjeinkre – előfor-

dult, hogy a színpadon többen voltunk, mint a közönség 
soraiban –, de később ismertebbek lettünk, már nem neve-
nincs zenekar volt a Gyyuto.

De akárhányan is voltak, sokan vagy kevesen, mindegyik 
hallgatónkat megérintette ütemes csapkodásom.

Torokhangon énekelt Riesinger, a felhők közé emelt 
Louise, de én, én, én! vertem az ütemet és rappelve, recita-
tivo üvöltöttem a szövegemet:

Kicsi állat ütött tanyát
repedt bőrömön
ma hajnalon.
Szürke hát, fehér has,
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fehér mancs, szürke fej,
teste zsír, zsiger.
Gondolat sodor:
Elszáradt virág szirma
visszanőhet-e az ágra?
Szívemben pillangó.
Arcomban kés.

Mozogtak és fütyültek. Kampf nyikorgott hegedűjén egy 
rövid imprót, és refrén:

Szívemben pillangó.
Arcomban kés.

Aztán refrén ordítva megint.

Szívemben pillangó.
Arcomban kés.

Még a sámándobolásomat megelőzően volt, elvonulásokat 
sem tartottam akkoriban: pedig micsoda hatással lett volna 
rájuk a sámándob, azt elgondolni sem lehet. 

Azokon az előadásokon minden tökéletesen ősi és ab-
szolút hamis volt; a régmúlt omladékos üregeiből füstölve 
előtörő, de metszően hideg, előmixelt, high-tech. Autentikus 
és giccses.

Mint a sámán szertartása.
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Nycticebus pygmaeus, 
a törpe lajhármaki

Lustának hiszik, holott mindössze sokat alszik. A pihenésre 
született, játékbolti majmocskát mintázó állat szőrzete vilá-
gos- és vörösesbarnán csíkos. Pofácskájából kimered szokat-
lanul nagy, üveggolyószerű, éjszaka is kitűnően látó szeme.

Parázsló szemgolyói miatt szellemmakinak is nevezik, 
mint a lemurt.

Nincs farka. Hossza mintegy tizenöt, talán húsz centi, 
súlya átlag négyszáz gramm. Mozgása a többi lajhárféléhez 
képest gyorsnak tűnhet.

A csakis feketekereskedelemben kapható, védett makik 
többségét Vietnam, Laosz, Kelet-Kambodzsa, valamint a 
dél-kínai Jünnan erdőiből hozzák. 

Vadonban elsősorban termeszekkel, gyümölcsökkel és 
bambusszal táplálkozik, időnként rovarokat, tojást, rágcsá-
lókat, sőt, kisebb gyíkokat eszik. A fogságban tartott állatot 
rizzsel, friss faágak leveleivel, gyümölcsökkel, egerekkel 
lehet táplálni.

A dzsungellakók szerint a túlvilági lények átmeneti megtes-
tesüléseként létező szellemmaki azért mászik olyan keveset, 
mert többnyire „a belső erdejében jár”.

Ritkán házi kedvencként tartják, ugyanis ha csiklandoz-
zák, viccesen magasba tartja a mellső lábait. Egyáltalán nem 
örömében, hanem azért teszi, mert így könnyebben a szájába 
juttathatja a könyökén lévő mirigyekből szopogatott mérget.

Ha fenyegetve érzi magát, akár mérgező harapásokra is 
ragadtathatja magát. Marása végzetes is lehet.
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A meg nem nyilvánuló világ képei

– Jajuj! Jaj! – üvöltés harsant. Nagy késéssel jöttem rá, 
hogy én ordítottam.

Azt hittem, megáll a szívem. Egyedül voltam a lakásban, 
kedvező félhomályban feküdtem Armi emeleti kanapéján, 
ami rövid volt, fél lábam lelógott róla, fejem meg elzsibbadt 
a ferde tartástól. De szerettem, jók voltak rajta az energiák.

Az ablakon estig besütött rá a nap, éjjel a hold: jobban 
szerettem ezen feküdni, mint bármi máson, tökéletes volt.

Feküdtem, agyam képeket és hangokat vett valahol az 
ébrenlét, az álom, meg a módosult tudatállapot hármasának 
mezsgyéjén, azon a területen, ahol még elég éber lehettem 
ahhoz, hogy ha vizelni kellett, simán felálltam és kimentem, 
vagy ha teszem azt, viszketett a hátam, tisztára okésan 
megvakarhattam, de már kellően kinyíltam ahhoz, hogy a 
meg nem nyilvánuló világ képei fel-feltáruljanak.

– Juj! Úristen!
Közvetlen közelről, néhány centire az orromtól két irdat-

lan szemgolyó meredt rám. Talán kifordultak az üregükből: 
nem láttam szemfehérjét köröttük, csak egy-egy méretes 
barna íriszt, középen csöppnyi pupillával. Nem pislogott. 
A szemek körül csupa szőr arc, hegyes orr, a fül mindössze 
egy horpadás a fejen.

Aztán eltűnt. Szellem.
Elgondolkodtam, segítő képet láttam-e vagy álmodtam.
Este aztán, mikor Armi megérkezett, s hordárféle cipelt 

utána számos bőröndöt, ki tudja honnan jött, fotózásról 
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vagy fellépésről, akkor már a nekem átengedett egyik nap-
pali közepén talált rám. Ott szórta le magáról a ruháit és 
harisnyatartóban, bugyiban mászott fölém, gyakorlatilag 
dorombolt, az ingem alatt simogatott.

Hogy ő imádja a csupasz bőrömet, mondta.
Így tudtam meg, hogy tegnap szellemmakit vett, pon-

tosabban egy vietnámi lajhármakit, és rosszul zárta be a 
dobozának, vagy ketrecének az ajtaját. A majom itt mászkál, 
panaszolta, bármelyik szinten lehet, már keresik, tulajdon-
képpen azért kellett a hordár, sőt, idehívta a takarítónőt is, 
hogy ha kell az állása, azonnal kezdje ő is kutatni.

– De aaannyira édes! – nyávogta azon a hangon, amit csak 
akkor szokott használni, mikor győzködött valamiről, amit 
egyáltalán nem én akartam. Hogy az jó nekem.

Nyilván etetnem kell majd a makit: fülembe lihegte, hogy 
rizst, friss leveleket, néhanapján élő egeret, más szarokat kell 
venni egy kereskedésből, nem is mindegy, hogy melyikből.

Közben megjelent Maria, a takarítónő, és letette a házába 
zárt makit az asztalra, majd elment.

A feleségem rizsgombóccal csalogatta ki dobozából, ami 
valójában egy hordozható, sőt, fűthető és légkondicionálható 
szállító- és lakóeszköz volt.

Nehezen jött elő, előbb a fejét dugta ki, majd némán nézett 
ránk óriási szemekkel, amikkel úgy megijesztett még délután. 
Egy idő után nem tudott ellenállni a rizsnek: az összeállt 
csomókat látható élvezettel ette, az odatapadt szemeket pe-
dig ijedten, állandóan menekülésre készen, de lenyalogatta 
Armi ujjáról.

Majd meglátod, magyarázta nekem, miközben próbáltam 
kimászni az öleléséből, majd meglátod, milyen helyes, amikor 
megsimogatod a kis hónalját, s feltartja hozzá a lábacskáit, 
annyira élvezi.

Bemutatóképpen a majomhoz fordult, gyömöszölni kezdte, 
s csakugyan, felemelte mellső lábait és még inkább meregette 
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a szemét. Érzékelhető megkönnyebbüléssel vette tudomásul, 
mikor gazdája beleunt a tapogatásába, s visszamászhatott 
a házába.

Akkor még nem tudtam, hogy a mai csak előleg volt a 
maki jövőbeni mutatványaiból: úgy veszett nyoma, s jött 
elő, mint egy szellem.

Egyszer csak jelen volt, egyszer csak eltűnt.
Gyűlölt vagy szeretett bennünket, jó volt neki velünk, 

vagy rossz, nem tudhattuk. Mire kiderült, hogy a mellső 
lábait azért emeli fel a simogatásra, mert biztos, ami biztos 
alapon ellencsapásra készül, s a könyöke alatti méregmiri-
gyeket teszi gyorsan elérhetővé magának, a feleségem már 
elvesztette az érdeklődését iránta.

– Itt van egy kis pénz a makira – mondta Armi, és egy 
köteg bankjegyet simított végig rajtam, le, egészen a slic-
cemig, és nem akarta észrevenni, hogy nem örülök az új 
feladatnak.

Felhúzta a hasamon az inget és a nadrágomba tűzte a 
dohányt, mint valami rúdtáncos bugyijába a bárban, aztán 
sóhajtva felült az ágyon.

– Nagyon nehéz napom volt.
Nem szóltam semmit, kimondatlan egyezség volt köztünk, 

hogy ilyenkor nem válaszolunk. 
Különösen nem gúnyolódunk, hogy nyilván nehéz lehe-

tett órákon keresztül szétvetett lábakkal fotóztatni magát, 
miközben a felvételek szüneteiben az asszisztens jéggel dör-
zsölte a mellbimbóit, hogy előremeredjenek. Nem, ilyenkor 
hallgatni kellett.

Odadugta a kezét, de úgy, akár ha nem is tenne semmit, 
s közben mesélte-mesélte:

– És akkor állt elő azzal a kérdéssel a Daily Startól a nő, 
hogy lehet ennyire vékony derekam, ha ilyen nagy tőgyeim 
vannak?

Csak néztem némán.
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– Hú, mondtam neki, hát attól a négy műtéttől, amivel 
a mostanira szabták a testemet. És erre, poénra, komolyan 
mondom, úgy röhögött, majd megpusztult a nő, meg a 
fotós is. Aki persze nem fotózhatott, csak nézett, mert még 
a mellemet sem készítették fel: mondtam is, hogy külön 
mellkozmetikusom van, de nem hitték el, amíg nem látták. 
Igaza lehet az NYMA ügynökségen annak az Andrénak, 
vagy hogy is hívják.

– Miben? Kinek van igaza?
– Hát Andrénak a New York Model Agency-nél, hogy 

tényleg naponta kell valami eredetit, valami újnak tűnőt 
mondani, amiről hiszik, vagy úgy tehetnek, mintha hinnék, 
hogy csak úgy kifecsegtem. Azt fogják hozni mindenütt 
szalagcímekben, átveszi az összes portál, mert egyedinek 
fognak gondolni. Mert ilyeneket, ennyire őszintéket csak 
tőlem hallanak.

Lebiggyesztette a száját. Néha taszítottak a vastag ajkai.
Olyasmi rosszullét fogott el, gyenge hányinger, mint mikor 

előrehajolok evés után, hogy bekössem a lerúgott cipőmet és 
érzem, hogy a torkomhoz, egészen a garatomig visszacsúszik 
a félig emésztett étel, s ha nem vigyázok, még láthatom újra.

– Persze gondolhatod, André találta ki. Vagy Gérard. 
Olyan egyformák a franciák, de van stílusuk.

Biccentettem. Ő működött tovább az egyik kezével, a má-
sikkal meg óvatosan bekapcsolta távirányítóval a monitort. 
A kedvenc sorozata ment. Gőzöm nincs, hogy felvételről, 
vagy valós időben.

– André vagy Gérard magyarázta azt is, hogy meséljem 
el nekik, nem lesz már sokáig ilyen a testem, mert tervezek 
egy másikat. Szó szerint így fogalmazzak, mondták, hogy 
tervezek. Egy másik testet. Még nagyobb seggel és még 
nagyobb csöcsökkel.

– Be is jött nekik. Két magnó megy az interjú alatt, hogy 
biztosan legyen jó felvételük, de láttam, hogy a másik testet 
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tervezek dumánál a Daily Staros picsa odakapott rájuk a 
szemével, hogy veszik-e a szövegemet. És rándult egyet a 
keze, legszívesebben jegyzetelni kezdett volna. Csak nem 
volt nála papír. Toll sem.

Rágyújtott egy cigire, aztán azonnal el is nyomta.
– Azért a legnagyobb poén a héten a kislány volt.
Ezt már legalább háromszor hallottam: kitalálták, aztán 

betanulta, majd beszámolt róla.
A kislány volt minden címlapon, bekerült a kereskedelmi 

tévék híreibe, a rádiókba, ezt nyomatta az online.
Eleve onnan startolt el a hír.
Időben elhíresztelték, hogy Armenouhie Sarkissiant a spa-

nyolországi forgatása alatt külső helyszínen, egy Barcelona 
melletti strand elkerített részén esetleg élőben lehet majd látni 
a fotózáskor. Zúgolódó tömeg gyűlt össze a drótkerítésnél.

Mikor Armi jött, a tömeg őrjöngeni kezdett, fotózták, 
leginkább okostelefonokkal, s egyre erősebben taszigálták, 
préselték a legelöl álló, tízéves kislányt a kerítésre.

– 100 eurót kért csak az ügynökségtől az anyja. Képzeld 
el, ennyibe került, hogy a lányát rányomják a dróthálóra.

Armi egy darabig sétált a strandon, integetett – ezúttal 
szigorúan fürdőruhában, semmi meztelenkedés –, aztán mé-
lyen átélt meglepődéssel ő vette észre elsőnek a már több 
kisebb sebből vérző, földre tiport, kerítésnek szorított kislányt. 
Odaszaladt, s a rácsok között átnyúlva, magát nem kímélve 
mentette a gyereket, segítségért kiáltozott.

Mindezt persze a magasból – egyfajta isteni látószögből 
– végig vette egy iPhone kamerája, a hitelesség kedvéért álló 
formátumban, ahogy egy amatőr készíti a felvételt, kissé 
remegett is a kép: tökéletes volt.

Ez a felvétel került fel az OneDay Online-ra, és söpört 
keresztül a világon: Armenouhie Sarkissian nem csak egy 
gyönyörű test, de érző szívű nő is. Látni lehetett, hogy amikor 
már a kerítéshez rohant a készenlétben várakozó fekete biz-
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tonsági őr, Armi még akkor is ott maradt és védte, igazgatta 
a gyereket. Nem mozdult, amíg az őr ki nem emelte a lányt.

Keze felgyorsult, nem bírtam tovább.
Mire fölébredtem, értelmezhetetlen szürkeség szivárgott be 

az ablakon, nem tudtam, reggel van-e vagy délután – valójá-
ban délután volt, mindegy –, a feleségem már elment, csak a 
padlón szétszórt ruhadarabjai tanúskodtak arról, hogy itt volt.

Sokszor napokat töltöttem el így, a módosult tudatállapot 
közvetlen közelében.

Nem a Fehérrel értem el. Egészen más volt ez, mint ahová 
a Fehér juttatott. Az felgyorsította a világot, tőle egyfajta 
szuperönmagam lettem, szuperén, ezerszeres én, pörögtem, 
zúztam, betöltöttem a teret erotikusan és szellemileg egyaránt, 
annyira kitágult a létezésem, hogy én voltam mindenütt.

A módosult tudatállapotban éppen ellenkezőleg, a minden 
jött el hozzám.

Olyan volt, mint a dobolásaimban.
Módosult tudatállapothoz vezetett, hogy a rendszertelen 

evéstől összezavarodott az emésztésem, nem tudtam szarni. 
Napokig. Egyszer előfordult, hogy két hétig, amibe bélcsa-
varodás miatt meg kellett volna halnom.

Aztán ott van a sok kávé.
Az álmatlanság.
Nem sorrendben, csak ahogy eszembe jutnak.
Ezek így együtt – nem a Fehér, mondom! –, együttesen 

mind ingerültebbé, feszültebbé és érzékenyebbé tettek.
Talán leginkább a nem alvás hozta. Szerencsésebb nem 

alvást mondani ébrenlét helyett, mert bár az árnyképek 
néha megjelentek, se nem alvás, se nem ébrenlét volt az a 
szédelgő, bizonytalan állapot, melyben láthatatlan, áttetsző 
gömbbe voltam zárva.

Bár tudtam, hogy nem így van – nem őrültem meg, nem! –, 
mégis úgy tűnt, pár centivel a padló fölött járok, s maradt 
az érzés az utcán is, mikor elhagytam a házat.
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Szóltam az emberekhez, beszélgettem velük, sőt, ha kel-
lett, kifejezetten tréfás voltam, mondhatni szellemes, képes 
voltam megnevettetni őket, de, de! lebegtem a talaj fölött, 
s a folyosókon a vállammal néha hol jobbról, hol balról 
súroltam a falat. A zakók, dzsekik vállánál láttam később 
a festék és mészfoltokat.

Elég könnyen el lehetett jutni ebbe az állapotba.
Ha elkezdett este kissé rugózni a lábam, az biztos jele 

volt annak, hogy aznap nem fog jönni az álom. Úgy tizen-
egy óra, éjfél körül még reménykedtem, hátha tévedek, de 
többnyire tudtam, hiába feküdnék le, mert úgysem menne 
a dolog, át kell billennem egy ponton, ami nem tudom, hol 
vár, s általában úgy reggel felé nyugodtam meg, hogy délig 
heverjek, ahol éppen voltam.

Akkor persze Armi nem volt otthon.
– Miként tettétek fel oda? – kérdeztem a kormos képűtől, 

amelyik ott ült a középső kunyhó előtti szabad téren és egy 
HK MP7-es automata géppisztoly csövével turkált a szájában.

Az ilyennek a lövedéke a golyóálló mellényt is átüti. Ki-
vette az arcából, kibiztosította, nézegette.

Anyaszült meztelen volt, mint valamennyien. A gondosan 
felsöpört terecske közepén agyagos földbe szúrt pózna állt, 
tetejére Logitech vezeték nélküli számítógép billentyűzetet 
és egeret rögzítettek.

Én is a földön ültem, de felöltözötten.
Nem azt kérdeztem tőle, hogy miért tették oda, mert arra 

nincs válasz. Azt kérdeztem, hogy miként. Felemelte a fejét.
– Hadizsákmány – mondta. – Elhajtjuk azokat a mar-

hákat – magyarázta és bizonytalanul valahová maga mögé 
mutatott –, akkor szerezzük.

Több mint hat hónapja vándoroltam a tamagókkal, s 
hibásan ugyan, de tűrhetően beszéltem a nyelvüket. Szerin-
tem elhagytuk már Csádot, s talán Nigériában legeltettük 
a marhacsordát.
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Egy évet hallgattam etnográfiát, aztán otthagytam az 
egyetemet és a tamagókhoz utaztam. Azt hittem, tudok 
valamit, de semmit sem tudtam.

A fővárosban szálltunk le, olyan elhagyatott helyen, hogy 
gondoltam, kényszerleszállás miatt valami kistelepülésre 
érkeztünk. A vámhivatalnok képtelen volt ésszel felérni, 
miért akarok a mindenki által lenézett tamagókhoz utazni.

Ebbe az országba csak olaj- és fegyverkereskedők érkez-
tek. Azt mégsem mondhattam, hogy azért jöttem, mert 
a barátnőm férjének az apja történetesen tamagó törzs 
varázslója. Hogy egyúttal iskolaigazgató. Aki állítólag ért 
a láthatatlanná válás tudományához.

– I’m an ethnographer, man.
– What?!
Többször idegesen átmotoztak, a bőröndömet egy másik 

helyiségben darabokra szedték, s még csak nem is próbálták 
úgy visszacsomagolni, hogy ne látszódjon rajta a vizsgálódás.

Az országban nem működött a mobilom: kénytelen vol-
tam egy helyi társaságtól telefont vásárolni, mert valami 
egészen lehetetlen frekvenciát használtak. Aztán a fővárost 
elhagyva annak sem volt térereje. Egyetlen autószerviz nem 
volt, a sivatagon úgy keltem át, hogy az imáim védelmeztek, 
ne forrjon fel a Toyota hűtővize. A nemzetközi főút állatok 
csapásának tűnt, hosszú mérföldeken át nem lehetett tudni, 
az országúton megyek vagy mellette. 

– Pénzt – mondta a géppisztolyos.
Nem fenyegetett, kért. Elképzelésük szerint a fehér ember 

csak gazdag lehet, s így nyilván kötelességük támogatni a 
tamagókat. 

Büszkeségük nem engedte meg a koldulást, az erőszak 
eszükbe sem jutott: az általánosan elterjedt módszer szerint 
inkább mindenért pénzt kértek. Dollár kellett, ha köszöntek, 
vagy válaszoltak. Elég volt moccanni, már kérték a napidí-
jukat, s ha megkapták, nyugton maradtak.



70

Egyébként a vacsorájukat, italukat, feleségüket szívesen 
megosztották az idegennel. Lógó csöcsű, nagy hasú, ágyé-
kukon egyetlen rongyot viselő asszonyaikból nem kértem, 
ételüket viszont velük ettem, miután a konzervem mind 
elfogyott.

Lehetetlen volt nem észrevenni a férfiak lengedező fekete 
farkát, mert csípőjüket állandóan kissé előre döntötték. 
Ha a kunyhójukban rágcsáltam a szárított marha vagy a 
környéken tenyésző, szokatlanul kicsi egér húsát – jobb 
napokon, mert rendesen csak bogyók és füvek jutottak, 
amiktől hetekig ment a hasam –, akkor ott billegtek előttem, 
ráncos fitymájuk a vállamat súrolta, vagy a levesem fölött 
lengedezett a heréjük.

Ünnepnapokon hegyes pöcssapkát, madzaggal a dere-
kukhoz erősített egyfajta farokhosszabbító tokot vettek 
fel – gyanakodtam, hogy ez nem is eredeti tamagó szokás, 
hanem az egyik város kocsmájába betérve látták a tévében 
egy másik törzstől.

A háttérben fiatal lányok hajladoztak, botokat cipeltek a 
kunyhókba: ők úgy tizenhárom-tizennégy évesen mutatósak 
voltak, majdnem szépek, aztán villámgyorsan elformátla-
nodtak.

– Mikor… – kezdtem volna a kérdést, de gyorsan újrafo-
galmaztam: – Hogyan jön meg Kabila, a tanító?

Két hónapja rá vártam, tulajdonképpen csak miatta vol-
tam ott.

– Onnan van – válaszolta és megint abba az irányba 
bökött, ahonnan a hadizsákmány származott. – N’ bomo 
affula h’e. A dzsidzsi.

És ezzel mindent megmagyarázottnak vett.
Nem ismerik a múlt és a jövő időt: állandó jelenben élnek. 

Használnak ugyan hasonló kifejezést, mint az előzőleg, 
majd, meg később, de ezek jelentése teljesen egybefolyik a 
jelen idővel.
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Ha megkérdeznek egy tamagót, hogy itt van-e a táborban 
az apja, akkor mély meggyőződéssel mondhatja, hogy igen, 
holott már több hónapja különvált egy csoporttal, hogy 
elinduljanak marhát lopni.

Hasonlóan nehéz a cselekedeteik okát firtatni: bár lassan 
és kiszámíthatatlanul, de néha hoznak döntéseket, azokért 
viszont nem ők a felelősek, hanem a dzsidzsi. Nem ők ölik 
az ellenséget a háborúban, hanem a dzsidzsi teszi ezt általuk; 
csak a dzsidzsi az oka annak is, hogy röpítettek egy golyót 
a másik ember fejébe.

S különben, hiába dobták a testet az árokba, látták na-
pokig a tetemet, míg szét nem kezdték zabálni az állatok: 
állítják, hogy látták a tábor szélén gyalogolni az illetőt. 
Csak azért nincs itt, mert dolga van.

Időnként kiadós beszélgetéseket folytattak elhunyt roko-
naik szellemeivel.

Dr. Ben Aindi apja, az iskola igazgatója, teljes nevén 
Kabila Sese Seko Kuku za Nsakhere, ismerősöknek Kabila 
a kunyhójában ült, körülötte négy férje és öt felesége.

Szikár néger volt, ősz hajából következtetve bizonyára 
öreg. Szuszogva evett. Joggal hittem, hogy aznap jó napja 
lehetett, hiszen szárított húst tömködött magába.

Az iskolaigazgató keze olyan volt, mint a parasztoké, mint 
azoké, akik egész nap kinn vannak a földeken: száradt, re-
pedezett, kérges volt a bőr a kézfején és az ujjain is, körmei 
karomszerűek, feketeségüket lehetetlen lett volna az évtize-
dek alatt alájuk rakódott portól, mocsoktól megtisztítani.

Kihajtotta a családot, ketten maradtunk.
– Igaz, hogy voltál a háborúban, Kabila?
– Onnét jövök – közölte.
Húsz vagy huszonöt éve zajlott a háború a hoowaabékkal a 

Száhel övezet másik végén, Szenegálnál. Számára a jelenben.
Nagy falatokban nyeldesett. Rühös, foltokban megkopa-

szodott bundájú kutyák ugráltak a tál közelében.
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– Hogyan váltál láthatatlanná?
– Átmegyek az ellenség vonalain úgy, hogy senki sem lát 

meg. Felderítek mindent, hol vannak az őrszemek, látom, 
merre vannak a harcosok és úgy sétálok közöttük, hogy 
senki sem sejti, hogy ott vagyok. Aztán visszamegyek a 
tamagókhoz és pontosan elmondom nekik, merre támad-
janak, és ők általam alaposan felkészítve olyan váratlanul 
lepik meg a hoowaabékat, hogy mindet megölik.

– Ki is tüntettek. Ezért neveztek ki az iskola tanítójának, 
mihelyt hazajöttél?

Bólogatott. Ideje volt rátérnem a lényegre, mert ha rög-
tön nem csípem el, visszautazhatok anélkül, hogy legalább 
próbát tettem volna.

– A fiadat, doktor Ben Aindit a hősiességed elismerésekép-
pen küldte az országod Európába, orvosi egyetemre, ugye?

Tovább bólogatott:
– Megy tanulni messzire.
– Szeretnék készíteni rólad egy fotót – böktem az ölem-

ben heverő fényképezőgépre –, hogy megörökítsem, amint 
láthatatlanná változol. Elviszem a képet a fiadnak.

A láthatatlanná váláshoz fel kell vennie a harci öltözékét 
és inni a dzsidzsi italából. De különben szó lehet róla, már 
úgyis befejezte a vacsorát, igyak vele, mondta és az erjesztett 
marhatejet beleöntötte abba a tálba, amelyikből az imént 
még a kutyák nyalakodtak.

Talán félig megemésztett és kihányt ételt ittam, sűrű 
volt, ragadós és kétségkívül alkoholos. Megtántorodtam és 
felemeltem a fényképezőgépemet, innen kezdve exponáltam 
minden mozdulatát.

Fenékig öntötte magába a tál tartalmát. Katt.
Eldobta a tálat. Katt.
A pöcsére húzott egy tokot, a kötést meghúzta vastag 

dereka körül, a tok felegyesedett. Katt.
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Valamit szétszórt a kunyhóban, a kutyák menekültek, a 
szememet fűszer csípte. Katt.

Felemelte a jobb karját és diadalmasan kiáltott nekem, 
hogy eltűnt. Pedig láttam a kamera kijelzőjén, hogy vál-
tozatlanul ott állt a kunyhó közepén, az izgatott kutyák 
körülötte futkároztak, kapkodtak, martak a levegőbe, akár 
szellemet üldöztek volna.

Egyre fotóztam a büszke arcát, katt, katt, katt, katt, 
katt, a csodás láthatatlanná válásra bizony még várni kell, 
röhögtem magamban, majd kipillantottam rá a fényképe-
zőgép kijelzője mellett: csak a kunyhó belsejét láttam, az 
öreg sehol. Eltűnt.

Ránéztem a gép kijelzőjére: ott volt a képen.
Izgatottan készítettem új felvételeket, de míg visszajátszva, 

a képernyőn mindig rajta volt, a gép mellől kilesve eltűnt. 
Gyorsan átkapcsoltam a gépet filmfelvevő állásba és felvet-
tem az üres kunyhóban Kabilát, meg a körbe-körbe csaholva 
rohangáló kutyákat, de csak visszajátszva látszott a falka 
rühös dög között a tanító is, szemre a kunyhóból elillant.

Nem csak Kabila képe volt látható a videón, mert elégedett 
hangját is visszajátszotta a Nikon:

– Így megyek át az ellenség vonalain.
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Az az út

Hetente biztosan, néha naponta kétszer is végighajtok az 
országúton, a fővároshoz közeli Rjinosakbe, mert bár más 
viszi a tánciskolát, Arminak van még ott egy raktára. Az 
utat végig szorosan körbeveszik a fák, leállósáv nincs, üt-
közésveszély esetén lehetetlen letérni.

Ismerem az egyetlen távolsági busz megállóját, az erdei 
lehajtókat, meg a kirándulók főútra kiérő ösvényeit, az 
útszakasz mindössze tíz kilométer távolság Herculum és 
Rjinosak között. 

Becsapós fajta: szelídnek tűnő, enyhe kanyarjai észrevétlen 
lejtőbe torkollanak, s az óvatlan száguldó mielőtt feleszmél-
hetne, már a következő, szintén könnyűnek tűnő kanyarba 
ront bele, de néha akkor már késő. Havonta látok a fák közé 
kirepült, néha a tetejére fordulva landolt autót.

Ezen az úton hajtottam, reggeli kábulatban, még tag-
jaimban a hosszúra nyúlt éjszaka fáradtságával, enyhe 
bódultságban, egészen a csuklyás izmomig fájt a jobb vál-
lam, kényelmetlen így tartani a kormányt. Átkapcsoltam 
autopilotra.

De még bénán lötyögve is utolértem a lassan kanyargó, 
legalább hat-nyolc kocsiból álló autóoszlopot, ami a távol-
sági busz mögött torlódott föl. Előzni éberen is ostobaság a 
kanyarok miatt, s valami beletörődés szállt meg; hagyjuk, 
mondtam magamban, felerősítettem a zenét és maradtam 
a sor végén, s hatvannal követtem a sort.
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Így vánszorogtam be Rjinosakbe, kicsit felgyorsultak 
az autók a települést megelőző egyenes szakaszon, s akkor 
vettem csak észre – nem, nem tévedek! –, hogy már nem 
volt előttünk az a busz. Eltűnt.

Ha megállt volna az egyetlen buszmegállóban, azt észre-
vettem volna, durván, hirtelen nekilendül olyankor a sor, s 
gyorsítottunk volna, de nem állt meg, nyilván senki sem állt 
a megállóban. Soha máskor sem láttam senkit ott várakozni; 
félreállni ezen az úton nem lehetett, nincs a tíz kilométer 
alatt egyetlen pihenő, parkoló, kereszteződés – semmi sincs, 
amerre letérhetett volna. Egyszerűen elveszett.

Megkockáztatom, hogy ilyen alkalmakkor pillantjuk meg 
Isten arcának egy darabkáját.

Pillanatra fellibben a fátyol, s az elnagyolt isteni terve-
zés számtalan hibájának egyike jól láthatóvá válik, mint 
mikor például az úton simán eltűnik egy nagy, fehér, 
magasított, légkondicionált busz, rajta úgy ötven utassal 
meg a sofőrrel.

A tudatunk persze letiltja ezeket az egyébként szembetűnő 
jeleket, inkább magunkban keressük a hibát, hogy mi nem 
vettük észre a megállóban.

Mert ezek a hibák annyira vállalhatatlanul egyszerűek, 
túlontúl világosak az igényeinkhez képest, hiszen felsőbb-
rendű, magasból jövő megnyilvánulást akarnánk tapasztalni 
az istenségtől – már amennyiben egyáltalán hajlandóak 
vagyunk használni a fogalmat.

Isten neve az emberek szájában régen kínos csúfsággá 
vált, művelt személy ki nem mondaná, gyakorlatilag csak 
papok és politikusok használják, ők viszont számolatlanul. 
Az ilyen buszos apróságok nem illenek abba a gondolkodás-
ba, amelyik csakis monumentalitásban tudja Őt elképzelni.

Persze nem tudok bizonyosat felőle, csak találgatni tudok, 
és összeilleszteni csekély tapasztalásaimat.
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Ilyen volt a másik eset is, mikor a tánciskola öltözőjében 
ültem, befejeződött az utolsó óra is, de a nők szaga még 
súlyosan ott ült a teremben. Vártam Armira, mert miként 
mondani szokta, „lépett egy pillanatra” cigit venni, s az 
ilyen pillanatok néha másfél óráig tartottak.

Nem baj, épp ezalatt szoktam áttúrni a zsebeit, hogy kive-
gyek valamennyi zsebpénzt, pontosabban mindet, amit csak 
találok; néha az asztalán nyitva felejtette a kasszát, benne a 
napi bevétellel, abból nem mertem az egészet kivenni, csak 
úgy a harmadát, felét dézsmáltam meg.

Azon az estén csendesen álmodoztam az öltözőben.
Valahonnan szöcske pattant elém, nem zöld, mint a 

gyerekeknek készült színes rajzokon, hanem fekete, fáz-
hatott, tagjai merevedtek, érezte a közelgő telet. Csak 
nézett rám, s akkor ott, az öltöző közepén – nem oldalt, 
az öltözőszekrények felől, nem!, jól érzékelhetően ponto-
san a kellős közepén a teremnek – megszólalt egy hang, 
és azt mondta: 

„Itt vagyok, gyere hozzám.”
Nem volt ez felszólítás, csak közlés. Nyugodt, tömör, 

világos közlés, hogy van és vár engem. 
Fölpattantam a padról, végigszaladtam az öltözőn, egyet-

len kiszögellést sem hagytam ellenőrizetlen, benéztem a 
táncterembe, minden üres, sehol egy lélek. Kirohantam a 
bejárati ajtóhoz, de belülről kulcsra volt zárva, egyébként 
is láttam volna, ha érkezik valaki.

Mit mondjak Isten mibenlétéről? Nem igazán hajlok a 
megszemélyesítésére.

Egyáltalán, nem hiszem azt, hogy személyszerű lenne, 
valamely konkrét helyen és térben, hiszen ha ezt gondolnám, 
akkor nagyon sajnálnom kellene őt, mivel szükségképpen arra 
a következtetésre jutnék, hogy rettenetesen szomorú lehet.

Nézheti a világot, amit teremtett, vagy amihez legalábbis 
valami köze van, netán hatalma lenne fölötte, de láthatóan 
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nem tudja, vagy nem akarja kijavítani. Pokolian elkeserítő 
lehetne szemlélnie.

Ezért inkább tervnek vagy struktúrának gondolom el Őt, 
egy temérdek hibával teli, rosszul kódolt rendszernek, ami 
a program alapvető félresikerültsége okán rendre csődöt 
mond.

Mint mikor azt a hangot hallottam.
Azt a hangot ugyanis szerintem nem nekem szánták. Talán 

senki sem mondta senkinek. Vagy valaki mégis mondta a 
világ túlsó felén egy másik embernek, de a hang ide tévedt, 
pont ebbe a női öltözőbe. Újabb error.

Az eltűnt busz idejére adott volt minden, hogy Zaire kár-
tyajóslata valóságra váltson. Csak azt mondta ki a kártya, 
amit tudhattam volna, ha az egóm nélküle képes lett volna 
megszólítani a tudatalattimat.

A cigánykártya felszabadított a logikus gondolkodás alól, 
észrevétlen lekapcsolta a kontrollt, egyszerűen azért, mert 
váratlanul ért, mert addig még sohasem jósoltak nekem 
kártyából, és megnyíltam, akkora rés támadt rajtam, amin 
simán besétálhatott a tudatalattim. Simán!

Az ősi lapok, amiket még a középkori Egyiptomban 
terveztek, olyan alapmintákat szólítottak meg bennem, 
melyekre öntudatlan felelt a lelkem: nem a kártya tudta, 
nem is Zaire, hogy nekem mit kell tennem, hanem az énem 
válaszolt önmagának.

Azt válaszolta, hogy a zenélés helyett vagy inkább a ze-
nélésen túl, a sámánság az én utam.

Minden erre mutatott.
Thelma, a nővérem, mert őrá csak így akarok gondolni, 

fuvolatanár létére még gyerekkoromban megtanított dobolni 
és valamennyire énekelni, ha a kottát ki is hagyta. De ami a 
legfőbb, jó szövegeket írok, a saját verseimet énekelhetem.

A versek vittek az áttöréshez. A Gyllenshalle-i mezőn 
rendezett szabadtéri koncert vége felé az énekesnőnk, a hu-
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szonhét éves Louise idegtépő hangját sörrel akarta kezelni 
és félrehúzódott.

Riesinger, a zenekarvezető meg csendes, kanyargós, hosz-
szú gitárszólóba fogott, s nem vett észre: ha meglát, rögtön 
lerúg a színpadról.

És én jöttem, felkaptam a mikrofont és megcsináltam, 
megcsináltam! Rappelni kezdtem, hogy

Vagyok.
Majomnevem Sors, nem lévén szabad akarat. 
Megteremtem, megteremtődnek.
Létezésbe helyezkednek.
Nem az én dolgom irányítani. Cselekednek, amilyenek. 

Ők maguk is Sors lettek.
Vágyaik és félelmeik alatt.
Ha nagyon félek, halálra harapok – mehetnek át a túl-

partra.
Sírjukon virág se nő, nem kell ötven év, és senki sem 

emlékszik a nevükre.

Nagyjából itt tarthattam, túlüvöltve Louise mikrofonjában 
Riesinger szólóját, s az a barom már jött felém, átgázolt 
a színpadon, hogy leüssön, szerintem képes lett volna rá, 
hogy nyílt színen eltörje az orrcsontomat, s a saját véres 
taknyomon csússzak ki a színről.

Láttam rajta az indulatot, de két lépés után megállt, mert 
észrevette, hogy az addig unatkozó közönség tombolni 
kezdett, hogy az első sorokban pogóztak és egymás kar-
jába kapaszkodva, meg ugrálva próbálták velem üvölteni 
a versemet.

Ha nagyon félek, halálra harapok – mehetnek át a túlpartra. 
Sírjukon virág se nő, nem kell ötven év, és senki sem em-
lékszik a nevükre.
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A közönségnek kellettem, és így történt, hogy a következő 
koncerteken Riesingerék egy-egy percre előre engedtek, aztán 
egyre hosszabb és hosszabb időre állhattam ki – szerintem 
engem már jobban szeretett a közönség, mint Louise-t.

Amúgy akkor még nem sámándoboltam, magam készítet-
tem el a ritmushangszeremet – így szerepeltem a plakátokon: 
Zinovjev, ének, ritmushangszer.

Ez a hangszer két deszkából állt, amelyeket a végükön 
zsanérokkal erősítettem össze, s ráerősített bőrszíjakkal 
fogtam meg.

A zene ritmusára összecsaptam és összecsaptam.
Rettentő nagyot szólt a cucc, a dobost is belekényszerítette 

az általam diktált ritmusba, visszhangosan ütött a dobhár-
tyákba a hangfalakból, és a közönség együtt mozgott velünk. 

Aztán már nem énekeltem, hanem hörögtem és morog-
tam, kinyitottam és összecsaptam, és egyre mélyebben, a 
torkomból károgtam a saját dalomat.

Még nem ismertem fel, hogy ezek a dalok igazából nem 
a Gyyuto zenekarról szóltak, hanem a sámánság világos 
előjelei.

De nem kellett sok idő, mert kevéssel azután, hogy Za-
irével megismerkedtem, már megint minden összedőlt az 
életemben, kirúgtak a zenekarból.

A válság cselekvésre ösztönzött, mint annyiszor életemben.
Hogy kidobtak a Gyyutoból, lendületbe hozott, hogy 

tényleg megkeressem Josat, a sámándobkészítő mestert, 
akinek Zaire még azon régi jósláskor felírta a hunegyházai 
tanyájának webcímét.

Nem vagyok hajlandó véletlennek tekinteni, hogy meg-
maradt a cédula, amire az URL-t két éve felírta.
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Papírcédulára írt üzenet a 
Mindenségnek

Josanak – Henlein Józsefnek – saját honlapja volt, a www.
samandobkeszito.com, illetve a http://shamandrummaking.
com, rajtuk pop-up hirdetésekkel, hogy „Most kedvez-
ményt kap minden sámándob-megrendelő, aki beírja az 
„AMIFENTAZLENT0007 kuponkódot”.

Hirdetett a http://apro.com-on is, „Most szeretnék venni 
sámándobot, felhasználom az „AMIFENTAZLENT0007 
kuponkódot, vagykésőbb szeretnék vásárolni, de most kérem 
a kedvezményt!”

Így, egyben: vagykésőbb. Nem értettem, hogy lehet kapni 
kedvezményt, ha nem vásárolok.

Azt írta a honlapján, hogy a sámándob nem személytelen 
eszköz, hanem a hivatott embert szolgáló létra, amin a nála 
magasabb erőkhöz kapaszkodhat fel.

A legjobb, olvastam, ha személyesen keresem fel, s együtt 
készítjük el a dobot két nap és egy éjszaka alatt – ottalvás 
lehetséges.

Esetleg postán is elküldhetem a hajcsomómat, levágott 
néhány szál nemi szőrzetemet, körmöt, valamint papírcé-
dulára kézzel írt üzenetet a Mindenségnek, melyben azt is 
megírom, hogy melyik legyen a segítő állatom.

Beleírta a hirdetésbe, hogy a sámándob nem árucikk, 
kíváncsiskodók, újságírók ne hívják – firkászok kíméljenek!, 
egyenesen ez állt a szöveg alatt.

Én voltam, igaz, csak voltam újságíró, legutóbb meg 
könyvkiadónál dolgoztam, ami esetleg szintén zavarhatja, 
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nem csodálom, nekem is megvan a véleményem ezekről a 
szakmákról. 

Leginkább az zavart, hogy semmilyen online megrendelés 
nem látszott, csak egy Gmail cím, meg a mobiltelefonja: 
+234 802 743623.

Felhívtam.
Többször kinyomta a telefont, aztán felvette.
– Jó napot kívánok, Zinkó János vagyok és a sámándob 

miatt telefonálok – hadartam.
– Persze, igen – suttogta, mire akaratlan én is suttogóra 

váltottam.
– Mert, hogy a sámándob ügyében, mert a sámándob…
– Igen, mondjad.
– Szóval, akkor, ha tegeződünk, akkor én csak azt akarom 

mondani, hogy nem vagyok annyira sem zenész, sem sámán, 
de szeretnék sámándobot, mert azt hiszem, hogy szóval a 
sámándob talán. Hogy.

– Ahogy gondolja, de nagyon sok a munkám.
Folyamatos háttérzaj, ütemes, néha zavaróan fals puffa-

nások hallatszódtak a telefonba.
– Akkor mikor hívjam újra? Mert sürgős lenne, akár el 

tudnék utazni magához, de ha nincs ideje rá, akkor…
– Valamennyi időm azért van, gyere le valamikor.
Halkul a zaj, tán átment egy másik helyiségbe, vagy 

kocsiba ült. Ezúttal macskanyávogás vagy sírás hallatszott.
Továbbra is suttogva beszélt, alig hallottam. Azt mondta:
– Szóval melyik nap tudnál eljönni?
– Holnap?
– Egy teherautóval járok, mert nyáron összetörték a kocsit 

és lejárt a műszakija, és pénteken, vagy hétfőn lesz meg.
Egy szavát nem értettem. Menjek, vagy ne menjek, nem 

tudtam, mihez kezdjek vele.
– Akkor esetleg szombaton?
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– Szombaton nem jó, babaünnep lesz, előtte főzni, meg 
takarítani kell…

Ezután tökéletesen követhetetlen, zavaros monológot 
hallgattam a telefonban arról, hogy valamilyen Judith  
– hogy jön ez ide? milyen Judith? mindegy, hallgattam, nem 
mertem megzavarni –, szóval hogy ez a Judith hamarosan 
szülni fog, vagy csak teherbe esni, szülni akar? és babaün-
nepet tartanak, hogy minden rendben legyen a baba körül 
és ő fog dobolni, vagy dobot készít valakinek, aki ott fog 
dobolni, vagy valami ilyesmi.

– Akkor, mikor tudnál jönni? – bökte ki.
– A héten…
– Nemigen érek rá, mert a teherautóval nem nagyon tudok 

mozogni, de ha mégis, akkor valamelyik nap lejöhetsz… 
Gyere most, én azt mondom. Harmincezer lesz.

Sebességhatáron rombolt a kocsi a G6-oson, aztán le-
tértem a 12-esre, majd különféle sokadrangú utakra és út 
menti, magányos tanyák mellett száguldottam el. Sok háznak 
hiányzott a teteje.

Hogy az elszegényedés miatt maradtak félbe a házak, 
vagy a lakóik elköltöztek még az építkezés befejezése előtt, 
vagy valami helyi háborúskodás sújtotta ezt a vidéket és 
csövesek jöttek ide, nem tudom.

Legalább két házba beláttam egy pillanatra: kecske meg 
ló ácsorgott az előszobában vagy konyhában, az emberek 
kinn cigarettáztak, átsuhant a fejemen a gondolat, hogy 
rossz lenne itt megállni, mert ezek életükben nem láttak 
ilyen szép autót és tizedennyiért megölnének és kiszerelnék 
belőle az üléseket, majd bevonszolnák a házaikba, hogy 
azokon ülve zabáljanak.

Régen visszaadta nekem a vezetést az Autopilot, ezen az 
úton nem bír önvezető lenni a Ford: legalább nagyobb gázt 
adhattam.
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Látszott a navigáción, hogy Hunegyháza zsákfalu, ide 
csak befelé vezet út, kifelé nem.

Egyetlen italboltot láttam a település közepén, sem 
vegyesáru bolt, sem más üzlet nem volt, aztán a navi jobbra 
fordított, s alig néhány száz méter után elvesztette a jelet, 
„No GPS”, de mire lefékeztem, ki is értem a falu szélére.

Az utolsó lakóházból, ami után már a szántóföldek kö-
vetkeztek, mély puffanások hallatszódtak, kétségkívül dob 
szólt. A háznak ugyan nem volt kerítése, de fából ácsolt, 
faragott kapuja az igen.

Udvarán szutykos tréningruhába öltözött nő teregetett 
a szárítókötélre, az ajtóban kopaszodó férfi ült, minden 
bizonnyal Josa, s leállítva a motort, hallottam is, hogy mi-
közben ütemesen verte a dobot, mélyről, a torkából énekelt.

Ugyanúgy, nagyjából ugyanazt, amit én akartam volna 
a Gyyutoval. Sámánéneket.
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Élet az élet, az életadó,  
élet az élet, az életadó

Nincs kutyájuk, állapítottam meg magamban – miféle falusi 
ház ez, kutya nélkül? –, s lazán begyalogoltam, mint ki 
sokadszor jár ott.

Ez így is volt rendjén, még csak a fejüket sem fordítot-
ták felém az érkezésemkor, biztosra vehették, hogy jövök, 
az asszony teregetett tovább, nem is köszönt – igaz, én se 
köszöntem –, Josa meg püfölte a dobot. Olyan inas fajta, 
csupa csont ember volt, konya bajusszal, korán öregedő 
fajta; barnás haja ritkult, széles pofacsontja fölött mély 
gödrökben ült kicsi szeme.

Nem nézett rám, egyáltalán, idővel megfigyelhettem, 
hogy soha! nem néz rám, valahová tíz centivel a fejem fölé, 
távolabbi célpontra függeszti a tekintetét, már amennyi-
re függeszti egyáltalán. Melléültem a bejárati kőlépcsőre, 
egyetlen szót sem szóltam.

Tíz perc telt el, vagy húsz, ilyesmi, közben lestem a nőt.
Erőteljesen mozgott, dühből csinálta, úgy lehetett venni, 

haragszik rám vagy tán mindenkire, az összes lucskos ron-
gyért eltúlzott lendülettel hajolt le, hogy utána látványos 
rugalmassággal felemelkedjen, s a fák között kifeszített 
madzagokra igazítsa a ruhákat. Meglehet, Josának játszott 
valami szerepet, talán azért volt ez a felhajtás.

Kinyúlt, vékony tréningjén át is látszott, kidolgozott izmai 
vannak, szép teste lehet. Talán ő az a Judith, akinek teherbe 
kellene esnie, azért kell dobolni.
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Madarak rajzottak ki az eresz alól. Madarak vagy de-
nevérek. Pillanatokra rajzottak, gomolygó, szürke felhőt 
alkottak a két fa között, kitakarták az asszonyt, aztán 
gomolyogva eltűntek.

Josa levette a kezét a dobról és megszólalt:
– Dobot akarsz.
Nem kérdés volt, hanem kijelentés. Úgy is vettem.
– Ja. Ember, azok közül megvennék egyet – mondtam és 

a verandán falnak támasztott dobok irányába mutattam. 
Csak könnyedén. Volt köztük igényesebb kidolgozású, meg 
egyszerűbb is: szívesen megúsztam volna egy, a mondottnál 
kisebb összegből, hogy ne kelljen Armitól lopni.

– Neked saját dob kell, ami csakis neked készül – morogta 
Josa és megvetően intett. – Te táltosnak születtél. Valódi 
sámándob kell neked.

Nem szóltam semmit, a denevérek után bámultam, amik 
tán röpködtek az udvaron.

– Minden jel megtalálható rajtad. Nyilván burokban is 
születtél – folytatta Josa, magában beszélve. – Leoperálták a 
táltosjeleidet, de maradt egy-egy kicsi csonk, amiről felismer, 
aki tudja, hogy mit kell látnia. Nő végeztette el a műtéteket, 
igaz? Az anyád?

– Nem tudom. Az anyám. Vagy a testvérem.
Csak bizonytalanul emlékeztem a kézműtétemre, kicsi 

lehettem, kórházban szaladgáltam, folyosók oszlopai mögé 
rejtőzve bújócskáztam magamban, azt hittem, senki sem lát. 
S talán kötés volt a kezemen.

Josa mormogott még magában és újra dobolt egy darabig. 
Aztán megint kérdezett:

– Mi legyen a védelmező állatod?
Meglepett ezzel, semmiféle védelmező állatra vagy más 

baromságra nem számítottam. Ez sem lesz könnyű menet, 
állapítottam meg.
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– Nem tudom.
– Gondolkozz. Ezt neked kell megállapítanod, más nem 

találhatja ki, csak te. Hunyd le a szemed, próbálj elmerülni 
a saját tudatodban és látni fogsz egy állatot. Az fog téged 
védelmezni, mikor sámánként felmész a felső hatalmakhoz, 
hogy a lelked épségben visszatérhessen.

Lehunytam a szemem. És csakugyan, abban a meleg, 
derengő sötétségben, amit a rám sütő nap a szemhéjam 
alatt éltetett, életlenül derengve megpillantottam egy állatot. 
Kicsi volt, talán szürke és fehér, száját kissé kinyitotta, felül 
kilátszott két erős foga.

– Egér – mondtam.
– Egér? Az nem lehet. Nagy és erős állatra van szükséged. 

Mindenki farkast, bölényt vagy sast akar. Akadt már olyan, 
aki rókát kért, de annál kisebbet még senki sem választott.

Lehunytam megint a szemem, de ismét csak azt a kicsi 
állatot láttam.

– Egér. Güzüegér. Valami mezei állat, hat-nyolccentis, 
szürke, rövidfarkú.

– Na, nem, inkább patkány. Patkány az lehet. Nagyon 
ravasz, okos és erős állat. Nem a legjobb jellem, utálja min-
denki, de nehéz elpusztítani.

Ekkorra eltűnt az udvarról az ideges asszony.
Josa fekete fadarabokat dobált a tűzbe, bűzösen gőzö-

lögtek, szaguk, mint az ideggáz, beterítette a környéket. 
Az udvarra kidobott zománcozott kád fölött álltunk. Fel-
gyorsulva csinálta is, amit mondott, olyan valószerűtlenül 
gyorsan, mint akinek sok-sok keze van.

Méretre vágjuk a négyes lemezt – nyírfa kell neked.
Nem is így mondta, hanem úgy, hogy köll, holott nem 

volt paraszt, csak rájátszott egy képzelt népiességre. Abból 
lesz a kávája, amit forró vízben áztatunk a kádban leg-
alább hatvan fokon harminc percig. Zihált az erőltetett 
moz gástól.
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– Utána leöntjük a vizet róla és három napig száradni 
hagyjuk – közölte.

– De. De nekem nincs három napom, azt mondtad a 
telefonban, hogy két nap alatt elkészül, csak egy éjszakát 
kell itt aludnom.

Ja, nézett rám, háromnapos száradásra lenne szükség, 
ha kádban vagy vödörben ázik. Ellenben, ha esőt csinál 
magának a nyír, akkor elég lesz egy óra is.

Míg esik, majd előkészíthetjük a bőrt.
Felnéztem az égre: olyan semmilyen volt. Látszottak itt-

ott felhők, nem bárányfelhők, tényleg, akár esőfelhők is 
lehettek, de kevés volt belőlük. A nap erővel tűzött a tájra, 
mint délben, pedig időközben már jócskán délután lett.

Megint leült, ezúttal az udvar közepén, a földre, intett, 
hogy telepedjek mellé, s ölébe véve a dobot, kántálni kezdte 
a dalt, amit majd annyiszor fogok énekelni sámánként a ha-
ladó csoportoknak az elvonulásokon heti 189 euróért, hogy 
élet az élet, az életadó, élet az élet, az életadó, élet az élet, az 
életadó, éjjj, oó-éjjj, oó-éjjj, élet az élet, az életadó, élet az 
élet, az életadó, élet az élet, az életadó, éjjj, oó-éjjj, oó-éjjj.

Félóra sem telt el és szakadt az eső: talán egy négyzet-
kilométernyi területen esett, mint azon a kiránduláson a 
feleségemmel, mikor a Fekete-hegységben jártunk.

Ahogy jöttünk le a szerpentinen kanyarogva, néhányszáz 
méteres szakaszokon zuhogott, aztán meg napos volt az út, de 
annyira, hogy pillanatok alatt megszáradt előttem a motorház-
tető, és szakaszosan már megint bele is értünk az esős részbe.

S ez így ment, váltva, míg le nem értünk a hegyről. Vissza-
pillantva csak a párába-ködbe burkolózó hegytető látszott.

Josa medveszerű mozdulatokkal ropta az esőben, kezében 
a méretre vágott falemezzel, aztán hirtelen félbehagyta a 
táncot, elhajította a fűbe a kávának valót, ott ázzon tovább, 
s elégedetlenül hívott, hogy menjek vele a verandára, jöhet 
a bőrözés.
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– Cserzetlen szarvasbőr köll neked – mondta.– Jó lenne 
kecske is. Vagy lóbőr, az is szép, a közepén húzódik a csík, 
ahol a sörénye volt a lónak. De te a patkányt választottad 
– motyogta és méretre vágta a bőrt.

Kissé szédültem, sok volt ez a nap étlen-szomjan, elhagyott 
az erőm, ájulni fogok.

Tán ezt akarta elhárítani, a tűzből kimentett sültekre 
mutatott, félig égettek voltak, az ízük semmire sem hason-
lított, tán nem is húsok voltak, de lassan visszatért belém 
az élet. Cukros vizet itatott velem.

Már nem esett az eső, huhogás, majd csapódás zaja hal-
latszott az udvarról, mint mikor ragadozó madár csap le.

Napokig egyedül egy lakásban, akkor kezdtem hallani 
ilyen zajokat.

A kezdődő sötétségben, a naplemente zúzós fényeiben 
ment le a fűbe a káváért, Parnatexe ragasztó kell hozzá, hogy 
megfogjuk, dünnyögött, akkor megkapja a végső méretét, 
még hajlik. Igen pontosan kell eljárni, rögzíteni satuban, 
hogy a Parnatexe elkapja, aztán átkenjük alapozóval, majd 
vastaglazúrral.

A hold világított, s a verandán villanyfényben közösen 
feszítettük a szarvasbőrt, melybe egymástól pontosan két 
centire égettük be a fűzési pontokat. Gyorsan kellett dol-
gozni, mielőtt kiszárad a bőr, hogy pontosan ráigazíthassuk 
a kávára.

Felerősítettük a feszítőpöcköket, miket facsavarokkal 
rögzítettünk, meg az Y alakú fogót, amit szerencsére már 
hetekkel előbb levágott, kérgét hántotta, hogy kiszáradjon, 
és ne zsugorodjon. Végül csillag alakban, átlósan húrozta 
fel a dobot és száradni vitte a verandára.

Megtántorodtam.
Hátulról megragadta a vállamat, másik karjával alám 

nyúlt, gyakorlatilag becipelt az egyik parasztszobába, s 
gondosan lefektetett a sarokban, a dobogón álló széles 



89

ágyra – feltételezem, a saját ágyukra –, vastag pokrócokkal 
betakargatott, egyetlen mécses égett, azt nem oltotta el. 

Árnyak mozogtak.
Josa kiment a ház elé, a verandára, kicsit motozott, majd 

feltételeztem, a bejárati ajtó lépcsőjére ült.
Lassan dobolni kezdett, éjjj, oó-éjjj, oó-éjjj, élet az élet, 

az életadó, s az egyik árny a szobában megmozdult, egészen 
felegyenesedett, Judith lehetett az, ki más?, és az ágyam 
dobogójának a széléig mászott.

Négy erős mancsomat magam alá gyűrtem, elnyúltam 
teljes hosszamban, boldogsághullám áradt szét bennem: 
mindenem megvolt, ami kellett. Magvaim ugyan nem voltak, 
de csodálatos magányom zavartalan maradt, akár hetekig 
húzhattam falbéli barlangomban anélkül, hogy egyszer is 
kitettem volna a lábam.

A bejárat felől, ahonnét valaha bemenekültem, a mező 
szaga áramlott be, és egészen hozzám szivárgott a falban, 
leülepedett, elkeveredett a levegőben a saját testem párol-
gásával.

Kéz siklott be a pokrócok alá, kinn változatlan erővel 
szólt az éjjj, oó-éjjj, oó-éjjj, élet az élet, az életadó, gyöngé-
deket puffant a dob, s az óvatos kéz, meg-megijedve önnön 
bátorságától, állandóan készen állt a visszavonulásra.

Hosszú megtorpanásokkal és lassú, milliméterről mil-
liméterre araszolással, rövid, gyors visszahúzódásokkal 
haladt fölfelé: megérintette, de nem csiklandozta, inkább 
karmolta a talpamat, aztán a bokámnál időzött, mocorgott 
erre-arra, mint ki fel akarná mérni a kiugró ízület kerületét, 
aztán már a szőrrel benőtt alsó lábszáramhoz merészkedett, 
ott időzött kicsit: félig aludtam, félig éber voltam, jól esett 
a simogatásnak beillő tapogatózás.

Barlangomba a távolból a mező sokféle illata eljutott, 
orrom érezni vélte a nőstények szagát. Éppen alkalmasak 
voltak.
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Mikor nem hallatszott semmi zaj a Hatalmasak irányá-
ból, azt álmodtam, hogy rögvest útra keltem, nem törődtem 
többé búvóhelyem védelmével, sőt, az egész barlanggal 
sem, bár féltem, hogy valamelyik hím a helyemre telepe-
dik, nyálával összemocskolja a fekhelyemet. De hiába!, 
hajtottak, még a magvak zabálásánál is jobban érdekeltek 
a szagnyomok.

A mező szélén, a széles, növény nem lakta szürke sávon 
dübörgők haladtak. A Hatalmasak dübörgőinek nem csak 
a zaja törölte el a nyomokat, de szúrós, kékes-fekete bűz-
csíkokat is húztak maguk után, ami minden illatot elnyo-
mott, néha elveszítettem a nőstények nyomát és felébredve 
félelemmel néztem körül, hogy míg aludtam, kiraboltak-e, 
fekhelyem szétrombolták-e az ellenségeim.

Hogyan szólt a dob?
Bamm, u-u, bamm, u-u, bamm, u-u, éjjj, oó-éjjj, élet 

az élet, az életadó, élet az élet, az életadó, élet az élet, az 
életadó, éjjj, oó-éjjj, bamm, u-u, bamm, u-u, bamm, u-u, 
élet az élet, az életadó, élet az élet, az életadó, élet az élet, 
az életadó, éjjj, oó-éjjj.

Mennem kellett, rászabadultam, farkát erős hátsó lábam-
mal félrecsaptam, ránehezedtem, hogy mozdulni ne tudjon, 
mellső lábaimmal lefogtam, megharaptam a fülét, és meg-
elevenedett altestem a hátsójához illesztettem és csúsztam 
befelé, édesbe, síkosba, recésbe.

A kéz felfelé indult a lábamon, körkörösen simogatva, 
mint sziklát fedezte fel a térdemet, tapogatta, majd a com-
bomra siklott, ügyesen játszadozva-huzigálva a szőrömet, 
néha elbújt a göndör szálak között, csipkedett lágyan, majd 
szinte megszűnt létezni.

Ilyenkor nyilván megijedt, hogy tiltakozni próbálok, s 
halottnak, nemlétezőnek tettetve magát, megpróbált időt, 
s egyúttal teret is nyerni egy esetleges visszavonuláshoz, 
hogy alkalmasint, ha a helyzet úgy kívánná, akár azt ha-
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zudhassa, nem történt semmi, nem járt ott, csak az egész 
napi izgalomtól túl érzékennyé vált idegrendszerem játéka 
volt az egész, merő képzelődés.

Aztán összeszedte magát, haladt tovább. Így ért fel.
Mintegy felbecsülte, markába vette, megszorította és 

elernyesztette, súlyát próbálgatta, ujjhegyével nyomogatta 
– körme alaposan, tán túlzottan is vissza lehetett vágva, így 
bőröm vékonyának finom kaparászása szóba sem jöhetett –, 
ellenben alaposan bebarangolta részeit, finoman kitapoga-
tott kis vezetékeket, lágy részeket, majd összeszedve magát, 
végső céljához jutott.

Ami már régen nem feküdt megengedőn, fejét nem fedte 
sapka. Dühösen várakozott, meg-megrándult, hogy végre 
rá, a főszereplőre kerüljön a sor.

Megindultam tehát, mert vettem a kívánatos bűzt, ami 
csakis egy párt váró nőstényből eredhetett.

Rohantam, elmulasztva, hogy lábaimmal földet seperjek a 
váram bejáratára, ne legyen könnyen felfedezhető a kívánatos 
hely ellenségeimnek. Mindenki az ellenségem.

De futottam, talán még annál is sebesebben, mint a dü-
börgők hatoltak előre a végtelen szürke síkon, átugrottam 
egy kicsiny patakocskát, kinn voltam vagy benn, még inni 
sem akartam, holott szomjas voltam, nem tudtam, fűszálak, 
bokrok, vagy a Hatalmasak várának tárgyai között rohan-
tam, gerincem tűzben olvadt.

A kutató kéz forró gyökerem tövére kulcsolódott, fél-
recsúsztak a pokrócok, hogy mécses fényében lássam a 
lemeztelenedett Judithot, aki kibontakozva a takarásból, 
két karjával testemre nehezedve ügyesen egyenesbe tornászta 
magát, rám ült, olyan diadalmas mosollyal, mint aki főnyere-
ményt nyert, arcán félelemmel elegy büszke mosoly játszott, 
s egyetlen mozdulattal, könnyedén magába csúsztatott.

Jött a Hatalmasak dübörgője, de mit tehettem!, mit?!, 
messze volt még, gerjedelem hajtott, a dübörgő bűze kivette 
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orromból a nőstény szagát, mégis érezni véltem, mindjárt, 
mindjárt! megtalálom, belépréselem magam.

Élet az élet, az életadó, élet az élet, az életadó, élet az 
élet, az életadó, éjjj, oó-éjjj, oó-éjjj, élet az élet, az életadó, 
élet az élet, az életadó, élet az élet, az életadó, éjjj, oó-éjjj, 
oó-éjjj. Puff-puff.

Azt hitte, győzött, mert trükkösen játszott rajtam, mint 
egy hangszeren, s szép férfiasságom minden levét erővel ma-
gába csapolta, de az sem volt elég, tovább igyekezett volna, 
nyomorgatott, míg végre rájött, hogy nincs mit préselnie.

Akkor egy begyakorolt, láthatóan sokszor elvégzett moz-
dulattal lefordult rólam, hogy minden cseppemet magában 
őrizze.

Bár nem láttam az ágy sötét árnyékában, azért biztos vol-
tam benne, hogy négykézláb, hasát leejtve, ágyékát furcsán 
magasba tartva, pókként mászik a másik szobába. Hogy ott 
felpolcolja csípőjét a fogamzáshoz.

Nem tudta, miféle magtalan magvat próbál magába 
menteni, vigyorogtam. Így aludtam el boldogan, magamat 
álomba röhögve.

Nincs érzés, sem szag, sem gondolat, a dübörgő is messze.
Josa délelőtt még annyira sem nézett rám, mint tegnap: 

szemét annál is feljebb irányozta, ha felém kellett fordulnia. 
De közben a keze sebesen dolgozott: megfestette tökéletesen 
kiszáradt dobomat, tűz fölött tovább feszítette a bőrt, rá 
ötágú csillagot, annak öt sarkába a szellem, a víz, a levegő, 
a föld és a tűz jelét égette, majd középre tüzes heggyel a 
frissen festett bőrbe karmolta-festette védelmező állatomat, 
a patkányt.

Első pillantásra láttam, hogy güzüegér.
Hangolta a dobomat, és belesusogta: te dob, ki a négy 

elemből születtél, az ősök és az istenek szelleme vezessen 
utadon. Nekem meg azt súgta – súgta, mint a telefonban –, 
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hogy bökjem ki a bónuszkód jelszavát, amit a hirdetésben 
olvastam.

– Na, ne bassz már – mondtam neki.
– De-de! Ha nem mondod a kódot, akkor nincs árked-

vezmény, akkor harmincötezer lesz.
Hibátlan a memóriám, felordítottam az égre, hogy még 

a ki tudja hová keveredett Judith is hallhatta, akárhol is 
tenyészti éppen, amit megszerzett: az a kód, hogy ami fent 
az lent nulla nulla nulla hét!, és leszámoltam a kezébe a 
harmincezret, majd magamhoz öleltem a dobocskámat és a 
Ford hátsó ülésére tettem, be is kötöttem, mint egy gyereket.
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Női és férfi lényeged visszaszerzése 
tanfolyam – életenergia élesztése 

Zinovjev sámánnal

Minden nőben és férfiban rejtve és elnyomva a világegyetem-
mel együtt ébredt isteni energiák lakoznak. Ezek egyidősek 
a világgal, voltak, mielőtt még megszülettünk, lesznek, 
miután már meghaltunk.

Azokról az archetipikus energiákról van szó, amelyekkel 
a sámánok évezredek óta dolgoznak, s amiket a múlt szá-
zadban a modern embernek többek között dr. Karl Jung és 
követői fedeztek fel újra. A Földanyától származó, megállás 
nélkül újjászülető energia segít helyreállítani az egészséget, 
a megújulást, a női és férfi erőket. 

Testünk templomában sokféle zavar léphet fel, amik a 
mai lét állandósult negatív sugárzásának következménye-
ként megbontják a nőiség – a mell, a méh, a petefészek, a 
hüvely és a csikló –, a férfiasság – a prosztata, a herék, a 
pénisz – bonyolult belső egyensúlyait, megölik a nemiség 
szakralitását, örömeit, s akár meddőséget is okozhatnak.

Nem kell hinned a világszerte több mint húszezer kultú-
rában megjelenő sámánisztikus tanokban: elég, ha eljössz, 
és átadod magad az emberiség kollektív tudatában élő gyó-
gyító energiák megfontolásaidtól függetlenül ható önzetlen 
segítségének.

Zinovjev hét titkos tudással segít
1. megismerni a nő és férfi elrejtett isteni DNS-kódját,
2. elfogadni a sámáni energiamezőt,
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3. újraéleszteni a nemi szervekben a gyógyító energia-
mezőt,

4. megismerni a női és férfi tantrikus energiákat, felkap-
csolódni a központi energiához,

5. elengedni a régóta felhalmozott, tudattalan női és férfi 
negatív energiákat,

6. átélni az ősi női és férfi energiák bölcsességét és taní-
tását,

7. szemlélni az élet működésének mintáit, mederbe terelni 
életed káros tudattalan szokásait.

Ha boldogságra akarod váltani az életed, ha ki akarsz lépni 
az örömtelen kapcsolatok karmájából, gyere el egyhetes 
elvonulásunkra. További részletes információk, jelentkezés: 
www.zinovjev.com
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Az emberi észlelés gyertyafénye

Mikor előkészültem, nevetségesnek véltem a díszleteket, 
a felöltött bő gatyát, az arcomra kent vérszín festéket, a 
kontyba fogott hajamat, a hajpántot, határozottan elfogott 
a blődség érzete – csaló vagy!, gagyi tolvaj, az érzelmeiken 
át rabolod a pénzüket, a hiszékenység haramiája vagy! – 
mondtam befelé.

Kifejezetten bizarr volt, s többnyire képtelen voltam meg-
állni, hogy ki ne kacsintsak a néha a tanítványok soraiban 
ülő Prote-nak, Arminak vagy a szertartásaimon nagy ritkán 
feltűnő Zairének. Legalább nekik akartam üzenni a pillan-
tásommal, hogy nem, nem, nem, ez nem vagyok én, cseppet 
sem veszem ám komolyan a helyzetet, s ők se higgyék el, 
csak pénzt keresek.

De hiába, láttam, már révülten néztek rám, a tanítójuk-
nak, a varázslójuknak vagy az ördög tudja, tán bölcsnek 
gondoltak, pedig még nem szippantottak Prote cuccából és 
gombát sem kóstoltak.

Valami működött, ami több nálam.
Meg nem tudnám mondani, pontosan mikor, néha az 

elején, máskor csak a szertartás vége felé, mire csak fá-
radtan pózoltam, észrevétlen megtörtént az átalakulás, 
azon kaptam magam, hogy eljött Az. Úgy történt, mint 
gyermekkoromban, hogy én is részesévé váltam valaminek, 
amiben nem hiszek, egy csodának, ami konkrétan, mond-
hatni anyagszerűen – bármennyire kevéssé is illik ide ez a 
szó – tapasztalható lett.
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És közben fájdalmasan illékony, mert hazafelé vezetve a 
kocsiban már nem emlékeztem rá, csak emlékmorzsákból 
próbáltam visszaépíteni.

Mi sámánok – az adott közösségtől és a helyszíntől, sőt, a 
pillanatnyi elvárásoktól, lelkiállapotunktól függően – mást 
és mást tapasztalunk meg elragadtatva: akadnak közülünk, 
akik isteneket látnak; egyesek rég elhalt ősökkel társalognak, 
mások kettéválva, testüket a földön hagyva, valóságosan 
vagy lélekben a felhők fölött röpülnek.

Esőt hoznak, jó termést, betegségekből gyógyítanak, 
vagy éppen átkokat szórnak, melyek nyomán furcsa feké-
lyek támadnak távollévő személyeken, vagy porrá égnek 
házak, istállók, sátrak, számítógépek szikrázva leállnak, 
mobilokban felpúposodik, majd felrobban az akkumulátor, 
éj közepén asszonyok kelnek föl alvó szeretőik és férjeik 
mellől, hogy félálomban a konyhában talált, első kezükbe 
akadó késsel hosszú sebet ejtsenek rajtuk.

Egy sámán a szertartáson átmenetileg másik dimenzióban 
tartózkodik, melyben felfelé vagy lefelé halad. Ami egy és 
ugyanaz: belső utazás.

Mögöttem néhány lépésre csobogott a patak, körben 
ültek a tanítványok a tisztáson a fűben, másztak a hangyák 
rajtuk, szoknyán át, nadrág szárán be.

Az esti maradék napsütésben szemléltem őket: fizették 
a haladó csoportos elvonulás heti 189 eurós árát – egy 
családból érkezőknek, pároknak csak 179, visszatérő tanít-
ványoknak meg 169 euró, plusz persze külön fizetendő az 
idegenforgalmi adó, 1,60 euró per fő per éjszaka.

Kinéztem az egyik arcot a csoportból, kellett egy szempár, 
amelyikhez beszéltem:

– Szokták a tudatot fényszóróhoz hasonlítani, ami a 
jelenségek rezgésvilágának hatalmas kavalkádjában ép-
pen csak egy keskeny sávot tud bevilágítani – és még ez 
is túlzás.
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Látnotok kell, hogy az emberi észlelés gyertyafény, mely-
nek pislákolása nemhogy nem vet csóvát az úgynevezett 
valóságra – ne kérdezzétek, hogy mit is jelent ez a szó, hogy 
értelmes kifejezés-e egyáltalán a valóság –, de még a test 
belső történéseit sem világítja meg.

Kicsit körbejártattam a szemem, aztán visszafüggesztet-
tem ugyanarra a szempárra. Úgyis mindegyik azt érezte, 
hogy őrá néztem egész idő alatt.

– A tudat nemhogy a rajta kívül eső dolgokat, de még saját 
átmeneti testének zajlásait sem ismeri, sejtjei születnek és 
pusztulnak, működik az emésztése, dobog a szíve, dolgozik 
a mája, s ezeket nem csak irányítani nem képes, de tapasz-
talata sincs felőlük. Valójában minden szerve folyamatosan 
kommunikál az idegrendszerével, csak éppen a tudatunk, 
a büszke Énünk vizsgálódik elégedetten a gyertyafénynél, 
valóságnak hiszi, amire gyönge fénye esik.

Egy hétig szokott tartani az elvonulás, a patak menti 
házhoz jöttünk, amit olcsón tudtam bérelni. Folyóvíz nincs, 
ivás, fogmosás és mosakodás a patak jéghideg vizében. 
Csak vegetáriánus ételek voltak, amiket lehetőleg magunk 
készítettünk el, dohányozni tilos, rádió tilos, az okostelefont 
be lehetett hozni, de térerő híján úgysem működött, tábla-
gépen, laptopon matatni tilos, internet, tévé nincs, toalett 
pottyantós budiban vagy a bokrok, fák között.

Kelés a nappal, fekvés a sötétedéssel – ha nincs virrasztás.
Reggel mosakodtunk, délig készülődtünk, beszélniük 

nem volt szabad, még magukban sem.
Csak én szólalhattam meg.
Délután egyetlen negyedórában lehetett rövid kérdése-

ket feltenniük, a zavaróan bonyolult faggatózásokat egy 
kézmozdulattal csöndet parancsolva leintettem; a konkrét, 
hétköznapi kérdésekre metafizikus, a spirituális felvetésekre 
zavarba ejtően evilági válaszokat adtam.

A sok hallgatás, a megszokott ételek megvonása, az éb-
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renlét több éjszakán át, a totális életmódváltás, s persze 
esténként Prote kis szerei az elvonulókban egy-két, legfeljebb 
három-négy nap alatt furcsa változásokat idéztek elő.

Egyesek menekülni próbáltak, s a segítő kezet magukról 
durván lecsapták, sírtak, üvöltöttek.

Sokan átszellemült mosollyal, szinte lebegve járkáltak, 
előfordult, hogy levették a ruhájukat, s meztelenül üldögél-
tek. Megtörtént, hogy leplezetlenül, mások szeme láttára 
maszturbáltak, nyíltan szeretkeztek.

A hét végén könnyes szemekkel köszönték meg, hogy 
eljöhettek, de közülük keveset láttam viszont valamelyik 
újabb elvonuláson. Mint minden piacnak, ennek is megvan-
nak a természet adta korlátai: túl sok sámán dolgozik az 
országban, némelyik kisegyház szintén rákapott a biznisz-
re, az érdeklődők száma ellenben viszonylag korlátozott. 
Ráadásul sokaknak csábítónak tűnt a jövedelmem, holott 
csak zsebpénz volt Armi bevétele mellett.

Más-más nyelveken szólunk, mi sámánok, gyógyító em-
berek, varázslók, különböző ruhákban, látszólag eltérő 
szertartásokat tartunk, de a kiválasztódásunk, hogy kiből 
lesz sámán, nagyjában-egészében azonos.

Már a gyermekkorban tapasztalhatóak rajtunk előjelek, 
hatodik ujj, vagy annak kezdeménye, dupla cápafogsor – 
ezek nyomait tökéletesen el lehet tüntetni.

Fontosabb, hogy mindegyikünk életében, valahol a kis-
gyermekkor és a fiatal felnőttkor között, valamiféle nagy 
tragédia, netán testi vagy lelki betegség, szerencsétlenség, 
jóvátehetetlen csapás következett be.

Akad közöttünk csaláson kapott, majd félholtra vert 
kártyajátékos. Villanyszerelő, akit magasfeszültség csapott 
meg. Etnográfus, kinek abból a kútból öntöttek vizet a 
poharába, melyből rendesen az egész falu iszik, s miután 
a kútvizet megitta, elviselhetetlen hasi gyötrelmei, majd 
látomásai támadtak.
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Ezek a fizikai eredetű sokkok: a lelkiek többnyire rejtve 
maradnak.

Betegségből születik a sámán, mert előbb neki is betegnek 
kell lennie, hogy másokat gyógyítani vagy rontani tudjon.

Kicsi voltam, mikor először ért el engem Az, és nem én 
hívtam őt. Az egyik pillanatban még a reggelimet ettem a 
konyhában, balomon ült a nővérem, Thelma, s az utolsó 
emlékem, hogy vajért nyúltam a késsel.

Aztán a következő pillanatban a padlón feküdtem és on-
nan láttam mindent, fölöttem a plafon, meg Thelma arca, 
kiabált, kiabált, nem értettem őt, belém került Az – csúsz-
nom kellett körbe-körbe a padlón és Az kiáltozott belőlem.

Eddig te játszottál velem, hívtál, amikor csak akartál, 
mostantól én is hívlak téged, mondta nekem.

Thelma mellém térdelt a konyhakőre, az arcomat mosta 
hideg vizes törölközővel, hajamat simogatta, beszélt hozzám.

Nehezen felültem, s meglepett a látvány, hogy a kony-
haasztal felborítva hevert, vaslábai nem csak elgörbültek, 
de szabályos csomókat kötött belőlük valaki – mint utóbb 
kiderült, én.

Meggörbítettem puszta kézzel a vasat. Míg önkívüle-
temben a padlón forogtam, kezem sohasem látott erővel és 
ügyességgel dolgozott és hajlította az asztallábakat és többé 
ki nem egyenesíthető gubancokat formált belőlük.

Tán azért, hogy a rohamom múltával is legyen, ami emlé-
keztet, hogy nem, nem! egyáltalán nem képzelődtem, hogy 
valamely letagadhatatlan dolog történt. Hogy a tudatomból 
kiesett húsz perc alatt, ami a reggelizéstől az ocsúdásig telt, 
olyat tettem, mire egyébként képtelen lennék.

Elvonulásokon kiraktam reggelente a tisztásra néhány 
öntöttvas csövet.

Az átalakulás végeztével, fáradtan, kijózanodva láthattam, 
hogy U-alakúra hajlottak, vagy egyenesen megcsomózva 
hevertek a fűben. Mindet egyedül hajlítottam meg. Kétséget 
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kizáróan tudtam, mert megnéztem magamat hajlítás közben 
azokon a videókon, melyeket megtekintés után azonnal meg-
semmisíttettem a titokban mobiljukkal felvételt készítőkkel. 

Persze mégis felkerült a Youtube-ra néhány közülük.
Akadtak kétkedők, akik nyíltan cirkuszi mutatványnak 

nevezték a produkciót, s talán lehettek mások, akik bár 
hallgattak, azt gondolták, csupán számukra akartam hi-
telesíteni, hogy köznapi létemből a sámániba átlépve jobb 
híján természetfölöttinek nevezhető képességek szálltak meg.

Részben igazuk is van, hiszen a pénzükért látványosság 
kell nekik, úgynevezett bizonyosság. 

Amúgy a bizonyosság nekem legalább annyira szükséges, 
hiszen ha nem látnám utólag, nem hinném, hogy én tettem 
mindezt.

Mikor senki sem lát, meg-megpróbálom, de éberen nem-
hogy csomót kötni vagy meggörbíteni vagyok képtelen, még 
hajlítani sem tudom ezeket.

Letagadhatatlanul létezik világ, amelyben tényleg csakis 
az anyag törvényszerűségei érvényesülnek: ha ügyetlenül ve-
zetjük a kocsit, ütközik; az elejtett tárgyak leesvén eltörnek; 
rosszul válaszolunk a munkahelyünkön, s elbocsátanak; 
az üzletekben pénzzel kell fizetni; reuma gyötri a testeket. 
Így tovább.

És ugyanakkor minden jel szerint lehet még számtalan 
párhuzamos univerzum.

Köztük azok, amelyekben jobb híján démonoknak, meg 
isteneknek nevezhető létezők élnek. Meg olyan, melyben 
puszta kézzel lehetséges vascsöveket csomózni.
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Szemében sárga csík a pupilla

Mágikus viseletben álltam a tisztáson, bő gatyában és nap-
koronggal, életfával hímzett ingben, fölöttük segítő álla-
tokkal festett köpönyeggel: Armi vette ezeket, fillérekért. 
Kezemben a Josa készítette sámándob.

Először egyet ütöttem: bamm, tompán puffant. Aztán 
a másodikat, a harmadikat és a negyedikre meg is volt az 
ütem, bamm, uu, ba-ba, u-u, bamm-bamm.

 Ez a tudás nem Thelma dobtanításából származott, nem 
is gyakorlásból: a sámándob szólalt meg rajtam keresztül. 
Kezem valójában csupán átadta magát a ritmusnak, hogy 
a dob csatornává legyen felfelé és lefelé, de leginkább be-
felé. Mert arra vezet az út, amerre a félelem lakik, abba a 
húscsomóba, amelyik a bordákat alul kis híján összekötő 
csontok alatt, középen tapintható.

Hallgatóságom perceken belül akaratlanul a puffanások 
ütemére mozgatta a lábát, felsőtestük hajlongani kezdett, 
miként az enyém is.

Mint egy tökéletes zenekarban, amilyen az enyém lenne; 
egy olyanban, amivé akár a Gyyuto lehetett volna.

A megfelelő pillanatban a második lépcsőre hágtam, kezd-
tem csöndesen dünnyögni a dallamot, hogy éjjj, oó-éjjj, élet az 
élet, az életadó, élet az élet, az életadó. Élet az élet, az életadó.

Átvették a dallamot, ringatóztak, dobom mind teltebben 
szólt, ritmusosan, hogy bamm, u-u, bamm, u-u, bamm, u-u.

Monoton dobszó volt, a ló vágtáját és a szív ütemes ve-
rését utánozta.
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Torokhangra fordultam: éjjj, oó-éjjj, élet az élet, az életadó, 
élet az élet, az életadó, élet az élet, az életadó, éjjj, oó-éjjj, 
élet az élet, az életadó, élet az élet, az életadó, élet az élet, 
az életadó, éjjj, oó-éjjj.

Bamm, u-u, bamm, u-u, bamm, u-u.
Bamm, u-u, bamm, u-u, bamm, u-u, éjjj, oó-éjjj, élet 

az élet, az életadó, élet az élet, az életadó, élet az élet, az 
életadó, éjjj, oó-éjjj, bamm, u-u, bamm, u-u, bamm, u-u, 
élet az élet, az életadó, élet az élet, az életadó, élet az élet, 
az életadó, éjjj, oó-éjjj.

A harmadik lépcsőn az éneket gegőzéssel teljesítettem: 
nem pusztán a torkomból, hanem mélyebbről, a gyomrom 
aljából toltam nekik a mély, károgó rezgést, amely dallamot 
formázott és ritmusosan lüktetett, míg ezzel egy időben a 
hangszálaimmal éles, rikító hangon fisztuláztam.

Éjj-jááá-jééé-jóó-ájjéjjó-éjj-jááá-jééé-jóó-ájjéjjó-éjj-jááá-
jééé-jóó-ájjéjjó-éjj és fölötte magasan szólt, hogy ííííííí-
űűűűűű.

Az elkészült videókon visszanézve utóbb láttam is, hogy 
ilyenkor kezdtem elveszteni a kapcsolatot a hallgatóimmal, 
akik már amúgy is rátértek a maguk saját, külön ösvényeire.

A felvételeken ebben a szakaszban már láthatóan merev 
volt az arcom, a szemem nem fókuszált.

Eltűnt a tisztás, az elvonuláson résztvevők arca, előttem 
futott szent, segítő állatom, kis fekete egérszemében sárga 
csík volt a pupilla.

Legközépen voltam, merítettem mindennek a forrásá-
ból, ami isteni, s roppant energiámmal a koponyámon át 
megnyílt kapun keresztül egyetlen csóvával szálltam fel az 
égbe: az erőm nem volt jó és nem volt rossz: egysze rűen 
csak erő. Hatalmamban állt repülni – testem egy 524 sze-
mélyes utasszállító repülőgépé lehetett –, hatalmamban 
állt bárminél gyorsabban futni, gyógyítani, rontást vagy 
átkot küldeni.
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A negyedik lépcsőn felemelkedve ültemből, megingás 
nélkül föltápászkodva, táncolni kezdtem.

Szép voltam, mint aki utoljára táncol, belülről jött a 
ritmus, dobverő és dob lett a kezem. Tudtam, hogy nem 
pusztán a mancsomban nincs semmi, nem csak a vár nincs 
többé nekem: már tartalék magvaim és fűszálaim sincsenek.

Talán egy másik generációból volt, talán egy másik gü-
züegér, aki a hóesésben futva messze, a Hatalmasak házáig 
futott, én vagy ő, ki egy csatorna mögötti repedést talált, 
és nem törődött vele, hogy mellkasát és fülét sebzi a roha-
násban.

Áttúrtam magam a nyíláson, s egy olyan átláthatatlan 
rendszerbe kerültem, minő bonyolultságút csak a Hatalma-
sak készíthetnek.

Forduló után forduló, kiszögellés után beugró következett, 
amerre csak futottam, minden kemény, nehezen rágható fá-
ból készült, meg azon ehetetlen anyagok egyikéből, amikből 
a Hatalmasak irdatlan váraikat építették. Futkároztam a 
falban, ételt nem találtam, de meleg volt, sokkal melegebb, 
mint a kinti várban, s arra gondoltam, ha valamiképpen a 
táplálékomat is be tudnám szerezni, egészen jól ellakhatnék 
a télen.

Nem volt biztonságos a közelükben élni: ahogy aludni 
tértem volna, zajongani kezdtek, s egészen addig reszkettek 
a falak tűrhetetlen lármájuktól, míg rendes ébredési időm el 
nem jött. Akkor nagy sokára abbamaradt a dübörgés, elcsen-
desedtek, csak ritkán hangzottak el hozzám váruk távolabbi 
részeiből az értelmezhetetlen csikorgások, kaparászások.

Megszámlálhatatlan idő telt el, az örökös sötétségben, 
melyben nem volt sem virradat, sem alkonyat, berendez-
kedtem ott.

Lassacskán megismertem az utakat és új alagutakat rág-
tam, néha fémes ízek terjengtek a számban, de tudtam, 
akkor már tudtam!, hogy nem szabad eltántorodnom, fá-
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radhatatlan dolgoztam tovább, s meg is lett az eredménye, 
a legérettebb gyümölcsöknél is édesebb ízekhez jutottam, 
mancsocskámmal szétfeszítettem azt a fényes, fémes, vékony 
réteget, ami az édeset fedte.

Hamarosan haraggal gondoltam rájuk, úgy gondoltam, 
ez már az én váram – hisz miféle gazda az, amelyik nem 
ismeri tulajdonának minden zegét-zugát.

Készleteket halmoztam fel, s már nem pusztán kihasználni 
akartam a Hatalmasakat, hanem egyenesen el akartam űzni 
őket, s mind összetettebb terveket szőttem elüldözésükre.

Akkorra tán az éjszaka és a nappal folyamatos össze-
mosásából, a kialvatlanságból és az éhségből látomásaim 
születtek, melyekben vagy én, vagy egy társam volt a fősze-
replő, s mindenre egyfajta magasságból tekintettem, mint 
akit madár ragadott el.

Elrohantam egy fekvő Hatalmas mellett – meggondolva, 
nem is volt az igazi Hatalmas, sokkal kisebb volt náluk, 
szőrös volt a teste, mint nekem, nekünk, arcából azonban 
két, szokatlanul nagy szemgolyó nézett rám.

Utaztam a dobot meglovagolva, énekeltem befelé a dobba, 
majd kifelé a fényre.

Segítettek persze Prote cuccai, nekem is, a tanítványok-
nak is.

De nem öncélról volt szó, hanem arról, hogy pusztán csak 
a dobszóval és énekkel éveken át tartó meditációs munkával 
tehettük volna meg csak azt az utat, amit a segítő szerekkel 
néhány óra alatt megéltünk.

Persze kellett a napokon át tartó böjtölés, a teljes elvonultság 
és befelé fordulás, a dobolás, hogy pontosan a célba érjünk.

Mindegy, hogy a kapzsiság hajtott, vagy a szentség, hogy 
hittem-e mindezt, avagy sem, egyszerűen nem számított, 
hogy csirkebelet, meg alvadt vért rejtettem az ingujjamba és 
amatőr bűvészként azokat emeltem elő, vagy tényleg rákos 
szervet vettem ki vágás nélkül a beteg testéből.
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Sőt, az sem fontos, hogy megtörtént-e mindez, vagy csak 
velem álmodták.

Néha, ha úgy tartotta kedvem, dobolás után olyasmit 
ígértem, hogy a törött csont hamar kiegyenesedik, a seb 
begyógyul, a forróság elmúlik és esni fog. Aztán szárazság 
maradt, nem forrt össze a törés, tovább vérzett, nem hege-
sedett a sérülés.

De mielőtt még csalódottak lehettek volna, csoda történt: 
egy régen terméketlen nő felsikoltott, mert érezte, terhes 
lett, s csakugyan, csakugyan! gyereke született kilenc hónap 
múltán.

Másiknak a halott anyja jelent meg, egymással beszélge-
tésbe elegyedtek, s az anyja megmondta, hová rejtette el az 
emlékkönyvét. Ennek utolsó oldala és a hátsó fedele között, 
préselt sziromba rejtette a leírást, hogy a kertben hány lépést 
kell megtenni a diófától a cseresznyefa felé!, ahol másfél 
méter mélyen ott volt a pénz!, amiről senki sem tudott, hogy 
egyáltalán létezett, a pénz, istenem! A pénz!
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A Ji-Ji mindenek nemzője  
és önnön gyermeke

Kelet-nyugati irányban húzódik át Afrika testén az a vi-
szonylag széles sáv, amelyen évezredek óta vándorol a nomád 
tamagó nép, a sivatagokon át új legelők után kutatva.

Egyes számítások szerint 15 ezer falvakban letelepe-
dett tagjuk él, de a napjainkban is folyamatos mozgásban 
lévő, országhatárokkal nem törődő, nomád marhapásztor 
tamagókkal együtt 65 ezren lehetnek.

Írott történelmük, tételes vallásuk nincs, van azonban 
szóhagyományban elevenen élő, apától fiúnak, anyától lány-
nak átadott tudásuk, a Ji-Ji (dzsidzsi).

Elsőként a hatvanas években egy hittérítő, Ryan Johansson, 
majd több Afrika-kutató, köztük Rachid Sameera Moussa, 
Douglas Elmore-Meegan, Michael Osei-Hyiaman és Mo-
hammed Mwenda készített jegyzeteket vallásnak kevésbé, 
inkább kiterjedt nézetrendszernek nevezhető hitvilágukról.  
A Ji-Ji kutatását rendkívüli módon megnehezítik és lelassítják 
az érintett országokban állandósult polgárháborúk, törzsi 
viszályok, mert így kutatók ritkán merészkednek a térségbe.

A tamagók az állandóan változó és mégis egyetlen okra 
visszavezethető lényeget nevezik Ji-Jinek, amely mindenben 
benne van, homokszemben és esőcseppben, állatban és em-
berben egyaránt. Ez mindennek az oka és eredője.

Hagyományos értelemben nem nevezhető vallásnak, mert 
nincs istene, s nem tartalmaz büntetéssel, túlvilággal vagy 
újjászületéssel kapcsolatos vélekedést sem. Sőt, semmilyen 
riogatást nem tartalmaz.
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A tamagók úgy gondolják, hogy a Ji-Ji nem büntet, nem 
kér számon, és semmilyen igénnyel nem lép fel a jelenlegi 
vagy a jövőbeli életünkre nézvést: legfeljebb ajánlásnak, 
bölcsességnek tekinthető, amit egyszerűen jobban teszünk, 
ha figyelembe veszünk.

Nem fenyegetnek, hogy bajunk esik, ha nem a Ji-Jinek 
megfelelően élünk és gondolkodunk, csak úgy járunk, „mint 
a bolond, aki a megáradt Niger folyóval szemben halad, 
ahelyett, hogy vitetné magát vele”.

Nézetük szerint jó harmóniába kerülni a világ mozga-
tójával, a Ji-Jivel, hogy életünk boldog és kiegyensúlyozott 
legyen.

A tan befogadó: a környező népek hitvilágával érintkezve 
úgy integrált magába sámánisztikus vonásokat, illetve az 
istenhitre emlékeztető fogalmakat, hogy a veleje különös 
módon mit sem változott. Így a Ji-Ji befogadott varázslatokat 
és mágikus tanításokat, amelyek a felkészülteket például tár-
gyak átváltoztatásának, holtak feltámasztásának állítólagos 
képességével, repülni tudással vagy a láthatatlanná válás 
készségeivel ajándékozzák meg. Egyistenhitre emlékeztet a 
Ji-Ji természetfeletti lényként való emlegetése.

Ebben az összefüggésben szerintük a világot három alko-
tórész vezérli, a Teremtő Ji-Ji, a világot életre fújó isten, aki 
azonban az első lehelete óta tétlen maradt, s ezért nincs ok 
imádni; a Nap Ji-Ji (tamagóul az égbolt és a Nap azonos) 
és a mindenben jelenlévő Alkotó Ji-Ji. A három rész végső 
soron egy és ugyanaz, maga a Ji-Ji.

A halál látszólagos, ahogyan az élet is az; az énnek nincs je-
lentősége és szerepe, csak a mindenben jelenlévő Ji-Ji létezik.

Aki ezt felfogta, már mindenre képes, úrrá lesz téren és 
időn, mert egybeolvadt a természettel (a Ji-Ji-vel).

Ez az egybeolvadás az emberi lét egyetlen értelme. Megtalál-
ni és elfogadni, n’ bomo affula h’e. Az Átható Út. A ta ma gók 
boldognak mondják magukat.
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Bár sokat jártam hozzá,  
nem lettünk barátok

Már pusztán technikai okoknál fogva is nehéz visszaad-
nom dr. Ben Aindivel folytatott beszélgetéseimet. Mielőtt 
a külseje, találkozásaink helyszínei, s más, a társalgásunk 
tartalmához képest jelentéktelen egyéb körülmények szóba 
kerülnének, rögzítenem kell, hogy az olvashatóságot roppant 
megnehezítené, majdnem ellehetetlenítené, ha betűhíven 
adnám vissza a beszédét.

Mert bár még az orvostudományi egyetem megkezdése 
előtt egy évet azzal töltött, hogy próbálta elsajátítani a 
számára lehetetlenül nehéz nyelvünket, sikeres vizsgáit az-
után azon is tette le, s „summa cum laude” végzett, majd 
sebész szakvizsgát tett – ennek ellenére a mai napig csekély 
a szókincse, s durva akcentussal beszél. 

Állandóan vissza kellett kérdezni, hogy mit akart mon-
dani, s még a legegyszerűbb mondatok összeállításában is 
csúnya hibákat vétett.

Egyik fogyatékossága lehet a nyelvtanulás, mert angolul 
is keveset és hibásan tudott. Váratlan pillanatokban, mint 
kinek szálka akadt a torkán, krákogni kezdett, a megrög-
zött dohányosok reggeli harákolásához hasonló hangokat 
bocsátott ki magából: ilyenkor óvatlanul az anyanyelvére, 
tamagóra váltott.

Olvashatatlanok lennének a beszélgetéseink, ha megpró-
bálnám eredeti formájukban előadni őket.

Mondok egy példát.
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Már nem először beszélgettünk a Ji-Ji-ről, mikor egy-
szer valamely hirtelen támadt érzelmi áradat átszakította 
bennem a kötelező tartózkodás demarkációs vonalait és 
kertelés nélkül megkérdeztem, hogy szerinte miért ennyire 
igazságtalan velünk az élet, hogy öregedve miért megy 
folyamatosan tönkre a testünk, míg csak önmaga gonosz 
paródiájává nem válik az arcunk, miért hullik hamvába az 
egész létezésünk, s miért halunk meg fájdalmak és meg-
aláztatások, leggyakrabban szar és vér között, pont úgy, 
miként megszülettünk.

A néger hosszasan nézett rám, mancsával örökké izzadó 
fekete arcát törölgette és úgy vettem ki, egy szót mormolt: 
inominatus.

Elmentettem a kifejezést a mobilomra: otthon a szótár-
ból utólag úgy vettem ki, hogy a latin kifejezés az infelix, 
infortunatus, aerumnosus, icis szavak társaságában azt 
jelenti, hogy átkozott, boldogtalan, terméketlen, nyomorult.

Míg leültetett, valószínűleg megpróbálta értelmezni vagy 
tamagóra fordítani magának a kérdésemből a „paródia”, a 
„létezés” és a „megaláztatás” fogalmakat. Aztán egy ponton 
fölöslegesnek tarthatta, hogy minden szót megértsen és fel-
dolgozzon: ekkor kissé megrázta a fejét, karjával a semmibe 
legyintett, mint ki legyet akarna hessegetni.

Megkísérelem betű szerint leírni a válaszait.
– Á dzsidzsi té út. Értsd meg dzsidzsi, nem fél halál.
– Én a megaláztatásokról, az ember leépüléséről, a fáj-

dalmakról kérdeztelek.
– Té értéd, hogy dzsidzsi mindénben? Hogy té mágád izs 

vágy dzsidzsi, hogy nem egyedül mágád vágy letező, háném 
mindének része, sáját dárab nincsen izs?

Akkor úgy gondoltam, nem hagyom magam. Nem en-
gedem eltéríteni a kérdésemet, addig kérdezem minél egy-
szerűbb szavakkal, amíg kénytelen lesz megérteni, és arra 
válaszolni.
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– Nem a dzsidzsiről kérdeztelek, hanem arról, hogy miért 
kell meghalni, és miért éppen úgy kell meghalni.

Mesterem – mert kezdetben még a mesteremnek tar-
tottam – szemei kitágultak, olyanok lettek, mint Armie 
szellemmakijának. Szemgolyói majd kiestek az üregükből, 
nem láttam fehérjét köröttük, csak egy-egy óriás íriszt, 
középen csöppnyi pupillával.

És nem pislogott. Koncentrált.
– Tud te, mi a féhérvésejt?
– Fehérvérsejt?
– Jól ván, féhérvésejt. Mozst mondog jól, féhérvésejt? 

Ná éz vágy té, égy féhérvésejt. Része égy nágy rendszernek, 
ámelyben élsz. Ámelyben té látszólag – érted, látszólagos!, 
emelte fel fekete kezét –, látszólágos önálló vágy. Mondhátod, 
én fágyok féhérvésejt, én élek, éz áz én saját élet. Dé való-
jában, valóságban – kereste a szavakat –, a valóban té égy 
féhérvésejt fágy, és mikor jön bétégség, fágy fálámi más, ákko 
té méghálsz, hogy áz égész éljen tovább. Ezért méghalsz és 
nem méghalsz. Méghalás és ném méghalás ugyanaz.

Nagyjából így magyarázott, és sohasem tudtam eldönteni, 
hogy egyszerűen nem hajlandó felvenni a kesztyűt és bele-
menni az én okoskodásaimba, a nyavalygásaimba, a beteges 
félelmeim taglalásába, vagy tényleg nem érti a nyelvtanilag 
túlzottan összetett kérdéseket. 

Valószínűleg mindkettő igaz volt: nem is értette és nem 
is akarta érteni a fölösleges beszédet, a dolgok velejére 
összpontosított, arra, amit tudott.

És azt olyan nehezen követhetően adta elő, hogy kénytelen 
vagyok a vele folytatott beszélgetésekről a saját modorom-
ban beszámolni, a nyelvtani hibákat kijavítani, összevonni, 
sőt, gyakran kiegészíteni, mert amit élőszóban meg tudott 
értetni egy hunyorítással, kezének jellegzetes intésével vagy 
más gesztussal, az leírva magyarázatra szorul.

Már az első beszélgetésünk szokatlanul zajlott.
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Armie vitt át Zaire barátnőjéhez, hogy megismertessen 
a férjével.

Pontosan emlékeztem, már voltam a Hierbabuena utcá-
ban, balra felmentem a domboldalba vágott lépcsőn és a 
második fatornácos házban jártam, ahol Zaire előbb azt 
tanácsolta, hogy váljak el a feleségemtől, majd vékony comb-
jai közé húzta a kezemet és a vágásába dugta az ujjaimat, 
befejezésül meg zokogott.

Ő nyitott ajtót – a szeme villanásán láttam, arra gondol 
vissza, amire én.

Ezúttal jól ki volt világítva a lakás, nem égtek gyertyák és 
az előszobában tornyosult mögötte az óriás. Én száznyolc-
vankét centi vagyok, de fel kellett néznem rá, mert másfél 
fejjel magasabb és legalább ötven kilóval kövérebb volt.  
A tipikus szelíd kövér ember benyomását keltette – de nem, 
nem is volt kövér, inkább monumentális. Túlméretezett volt 
a keze, a lába, s gondolom, a farka is. Bőre szenesen fekete 
árnyalatú volt.

Már ott, az előszobában, a nappalijuk felé tartva rögvest 
beszélgetni kezdtünk a behemóttal, nem emlékszem, miért 
is, valami olyasmit mondhattam, tréfálkozva, hogy isten 
hozott bennünket, erre dörmögött valamit, hogy isten, 
hát jó, ha én annyira neki akarok tulajdonítani mindent, 
bizonyos értelemben ez igaz is, de nem úgy, miképpen mi 
európaiak képzeljük.

És akkor azonnal válaszoltam valamit, hiszen az alapjaik-
ban sérült emberek bizonytalanságával ugrottam bármilyen 
szóra, ami csak megvillantotta a lehetőségét annak, hogy 
akár porszemnyivel is közelebb érhetek a megfejthetetlennek 
a megértéséhez, és igen!, akkor Zaire meg Armie moso-
lyogva magunkra hagytak minket a hevesen kibontakozó 
beszélgetésben, s átmentek a dolgozószobába vagy hová, 
valahová hátulra.

Rákaptam, hogy egyedül átjártam hozzájuk.
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Hetente, néha három-négy naponta, ritkán még tíz nap 
is eltelt két alkalom között, ahogy sikerült, meg amikor 
egyáltalán otthon volt, nem ügyelt a kórházban.

Beszélgetéseink egy időre átalakultak mester és tanítvány 
párbeszédeivé, bár ez egyáltalán nem állt szándékában, s 
mikor egyszer kimondtam, mintegy próbaképpen a mester 
szót, megint hessentett egyet, mint aki okvetetlenkedő bo-
garat legyez el.

Bár sokat jártam hozzá, nem lettünk barátok.
Egyszerűen csak figyelni akartam rá, ő meg szerintem, ha 

egy beteg macskát vagy kutyát látott volna beszédelegni az 
ajtaján, azt is gyógyította volna. Úgy képzelem, ez egyfajta 
orvosi rutin volt: nem kereste a beteg macskákat – ha érteni, 
mire gondolok –, hanem ha jött a macska, segített rajta a 
maga módján, ha meg nem jött, vagy elment, akkor nem 
futott utána, hogy állj meg, itt a Tanítás.

Aki kérte, annak adott, aki nem kérte, azzal nem fog-
lalkozott.

Már csak azért sem tudtam személyében közel érezni 
magamhoz ezt az emberi hegyet, mivel hamarosan kissé 
zavarban voltam nála. Mert úgy a harmadik-negyedik láto-
gatásom táján rájöttem, hogy nem csak válaszokat kaphatok 
tőle, hanem a dzsidizsiről szerzett tudásomat jól felhasznál-
hatom az elvonulási tanfolyamaimon.

Egyre gyakrabban megesett, hogy azokat a tetszetős gon-
dolatokat, amiket éppen hallottam, a következő alkalommal 
a tanítványaimnak a sajátjaimként, semmiféle dzsidzsit nem 
említve adtam elő, harmonikusan beillesztve nekem tetsző 
tanításait a mondandómba.

Nem nevezném ezt kifejezetten lopásnak, hiszen Ben a 
népének, a tamagóknak az ősi tudását, egy nemzetség kol-
lektív bölcsességének az általa lepárolt gondolatait adta át, 
amikhez legfeljebb csak a párlás okán fűződtek valamiféle 
szerzői jogai, s én meg nem biggyesztettem oda a tőle szerzett 
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mondatokhoz, hogy azt én találtam ki, hogy én, Zinovjev 
vagyok a bölcs, aki ezt kigondolta.

De mégis. Volt egy ki- és felhasználás szaga a kapcsola-
tunknak, s idő múltával egyre lehetetlenebbé vált leválasztani 
az érdeket róla.

Továbbá, míg én nagyjában-egészében őszinte voltam hoz-
zá – legalábbis életem bizonyos, meghatározott kérdéseiben 
– ő viszont sohasem beszélt magáról, ismeretségünk végén 
ugyanúgy nem tudtam róla semmi személyeset, mint az elején.

Kizárólag a dzsidzsiről beszélt: ő mondta, én meg egyre 
ritkábban kérdeztem, mert láthatóan csak összezavartam, 
ha kérdéseket tettem fel, jobb volt, ha haladt a saját útján. 

Kezdetben még Zaire-t is láttam néha, mosolygott, amikor 
beengedett, aztán úgy alakult, hogy többnyire csak Ben volt 
otthon, ő meg rögtön leültetett – sohasem a szőnyegre, mint 
Zaire –, és már beszélt is:

– Egy teendő van és hét eloldandó kötés.
Nézett rám, és barna szemében megnőttek a kékes pöty-

työk.
Ténylegesen nagyjából olyasmi hangzott el, hogy „égy” 

és az ujjával mutatta is, hogy egy, a hüvelykujját tartotta 
fel, „téédő fán” és csak reménykedni tudtam, hogy nem 
értem félre.

Lehetséges, hogy néha jócskán elhallottam, amit mond, 
és meglehet, félrehallásaimból tanok születtek, miként az 
a vallás járt, amit taoista filozófusok akaratlanul is a saját 
terminológiáikkal terheltek, mikor szanszkritből átültették 
kínaiba, s pusztán a rendelkezésükre áll szókészlet okán új 
vallás jött létre. Kérdés, mennyire bírtam torzulatlanul átadni 
szavait az elvonulásokon, saját tanfolyamaimon.

Nem kérdeztem, mi az az egy teendő. Gondoltam, úgyis 
el fogja mondani.

– A teendő: elmélyedés magadban. Rendszeresen. Ha lehet: 
naponta. Hogy megismerd önmagad és felismerd a dzsidzsit.
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Egy könnyed mozdulattal felemelte és odébb rakta a 
monumentális faragott fafotelt, amit a múltkor moccantatni 
sem bírtam, aztán kérte, hogy üljek vele szembe egy székre.

Hátradőlt, kondérméretű arcát felém fordította, s az orra 
alá bökött:

– Először is el kell lazulnod. Te nemigen tudsz a természet-
ben ülni egy nagy kövön, neked szék kell. Ülj kényelmesen, de 
egyenesen. Fejedet feltartod, de nem döntöd hátra, az állad le-
gyen kissé lefelé szögezve. Mint aki a mennyezet felé nyújtózva 
minél magasabbnak akarja mutatni magát, a fejtetődet emeld.

– Ez kezdetben nehéz, aztán belejössz.
– Karod elernyedve nyugodjon a karfán vagy a combodon. 

A gerinced egyenes legyen, combod kényelmesen feküdjön, 
az alsó lábszárad derékszögben, mindkét talpad a padlón. 
Zokniban vagy cipőben, mindegy.

– Aztán csendben és nyugodtan azt üzened a bal lábad 
kisujjának, hogy lazuljon el. Ha ellazult, ezt az utasítást 
adod a bal lábad gyűrűs ujjának és így tovább.

– Mint a jógában? – kérdeztem tőle.
– Hasonló, de nem ugyanaz – intett csendre.
– Mindkét oldalon, centiről centire haladva eljutsz a fe-

jedig, az arcizmaidat lazítod el, s még a hajas fejbőrödnek 
is utasítást adsz, hogy engedje el magát. Végül, mikor idáig 
eljutottál, a gondolataidat irányítsd az orrod és a szád kö-
zötti kis árokba. Ide.

Ben meg is mutatta, hogy mire koncentrálva meditáljak: 
az ujja hegyét megint az orra alá helyezte.

– Ha meg akarod ismerni a dzsidzsit, semmi mást nem 
kell tenned, közölte. A teendő maga a dzsidzsi. A dzsidzsi 
mindent körülvesz, az egész világ dzsidzsi. Mindenben ott 
van. Benned is. Sőt!

Fölállt és járkálni kezdett. Ahányszor csak valami fontosat 
vagy bonyolultat akart mondani, dr. Ben Aindinek, a bölcs 
kanmajomnak gyalogolnia kellett.
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– Sőt, bár ezt így egyszerre nem tudod majd megérteni, 
de később majd meglátod, összeáll: nemhogy benned van 
a dzsidzsi – te vagy a dzsidzsi.

– Ma még a látszatok és félelmek és előítéletek és a való-
ságra vonatkozó hamis tanítások, amiket gyerekkorod óta 
magadra szedtél, rendszerükkel elfedik előled a dzsidzsit, 
s te a sok igaznak vélt látomás miatt nem ismered fel. Ne 
keresd kívül a dzsidzsit: a teendő, az elmélyedés a dzsidzsi. 
Te. És én. És minden létező. Tárgy, növény, állat, ember és 
bolygó. Áramlás, mi egy irányba mutat. Egyetlen, ezerarcú 
dzsidzsi.

– Ha együttműködsz vele, az életed kiegyensúlyozott lesz, 
megtelik nyugodt boldogsággal. Nem olyan pillanatnyi örö-
mökkel, mint amiket mondjuk a javak megszerzése, tárgyak 
és személyek vélt, időleges birtoklása jelent: belülről fakadó, 
teljes megelégedettséget kapsz. 

Fújt egyet, visszaült a székbe. Folytatta, amint egy gye-
reknek magyaráz az ember, ahogy félénk iskolásnak ad 
tanácsokat vizsga előtt:

– Koncentrálj az orrod alatti pontra. Gondolj e pont fölött 
az orrodra úgy, mint egy lengőajtóra. Kívül van a világ, te 
lélegzel, beáramlik, az ajtó nyílik, s a beáramló levegővel 
magad is a világ része leszel, aztán kifújod, s azzal te is a 
világba kerülsz. S közben látszólag tökéletesen változatlan 
maradsz. Ami bent, az kint, az állandó változásban van az 
állandó nyugalom.

– Tudom, a gondolataid meditáció közben úgy hullá-
moznak, mint a megbolygatott hangyafészek. Majd idővel 
lecsillapodnak.

– Olyan még a tudatod, mint a tó: ha zavaros a felszíne, 
zavarosan tükröződik benne a hold képe. Ha kitisztítod a 
tudatodat, elsöpröd a dzsidzsi felől a tévképzeteket, a valósá-
got fogod látni. Önmagadat, mint annak részét, önmagadat, 
mint a valóság teljességét.
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– Nincs más feladatod, mint hogy végezd a teendőt, la-
zíts, s koncentrálj erre a pontra az orrod és a szád között. 
A zavaró gondolatokat ne akard erőből eltávolítani, akkor 
megerősödnek. Egyszerűen csak hagyd távozni őket. Végezd 
a teendőt mindennap tizenöt, de inkább harminc perc.

Közben persze már nyomatta velem a meditációs gyakor-
latot. Le kellett hunynom a szememet, s lazítani. Igyekeztem 
nem vakarózni, de az összes viszketésem előjött.

– Tartsd helyesen magad a székben – mondta a néger.
– De nem kell nagyon akarni – egyáltalán, semmit sem 

kell akarni: elég tenni. Korántsem az a cél, hogy a legsza-
bályosabban ülj, elsajátítsd a legtökéletesebb ellazulást és a 
legteljesebb gondolattalanságot, aztán elégedett legyél. Ez 
nem cél, amit el kell érni, a teendő maga a cél. Ha egyszer 
majd úgy érzed, hogy már tudsz valamit, akkor tévúton 
jársz – a legjobb út a tanítvány útja, az örök tanulóé, aki 
sohasem áll meg a gyakorlásban.

– Minden benne van a teendő gyakorlásában, többre 
nincs szükség.

Megszólaltam:
– Fogom látni a dzsidzsit?
Nem tetszett neki a kérdés:
– Lehet. Mikor az üresség átveszi bennük a céltalanul 

csapkodó gondolatok és képzetek helyét, egyesek látnak 
valamit, vagy hangokat hallanak. Amit látnak, azt istennek 
vagy démonnak nevezik. A hangokat meg útmutatásnak.

Kinyitottam a szemem:
– És akkor azok valóban istenek és démonok és útmuta-

tások, vagy a képzeletünk szülöttei? Van isten?
– Nem mindegy? – kérdezett vissza.
Mérges lett az amúgy türelmes ember.
– Bizonyos értelemben vannak istenek és démonok. Nem 

mondom, hogy bálvány a te istened, mert lehetséges, hogy 
létezik, még ha nem is az elgondolásod szerint. Mivel a 
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dzsidzsi mindent betölt, a minden tartalmazza őt is. Talán 
hozzá jutsz el a belső utazásaid közben doboláskor. Vagy 
csak a démonaidhoz.

– A világ struktúrákból épül fel, az atomoktól a moleku-
lákon át egészen az általunk ismert világegyetemig. Az élet 
is. A plankton nem tud arról a lényről, amelyik felfalja, de 
a rovarnak sincs elképzelése a fölötte lévőkről, mondjuk egy 
majomcsapat bonyolult rendszeréről. Az alul lévőnek fogal-
ma sem lehet a fölötte lévő síkban mozgók univerzumáról.

Csendben maradt. A levegőbe bámult.
– A kutya! – nézett rám. Nem értettem, mire akar kilyu-

kadni vele.
– Ha egy kutyát bevisznek a stúdióba, s ott tekereg a gaz-

dája lábánál, míg az a videófelvétel készül, amit majd szerte 
a világon, számos tévéhálózaton közvetítenek, interneten 
elérhetővé tesznek, s évtizedek múlva, mikor már az állat 
is, meg a gazdája is halott, újra és újra vetítenek… Nos, ez 
a kutya akkor és ott megértette a valóságot? Meg. Egyfajta 
kutyavalóságot, de nem a gazdája által ismert valóságot.

– Vajon miért vagyunk olyan önteltek, mint a kutya, 
hogy őszintén hiszünk abban, csak a vacak eszközeinkkel 
mérhető, matematikailag leírható valóság létezik? – kérdezte 
és ráütött a mellére, mint egy gorilla.

Elszántan folytatta:
– Határtalan nagyképűség, az ember alaptalan felsőbb-

rendűségi hitéből fakadó elbizakodottság azt gondolni, 
hogy minden létező fölött van, de mifelettünk már nincs egy 
magasabb, számunkra felfoghatatlan egység. Nem látjuk, 
hiába van ott a szemünk előtt, mint a kutyának a tévéstúdió. 
Kétségkívül van ugyan az általunk mindinkább ismertnek 
vélt fizikai világ, de korántsem biztos, hogy csak ebben a 
dimenzióban érvényes törvényeiből minden levezethető.

Struktúrák találkozása – szuszogta. Vagy valami effélét.
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– Tudd, hogy a rendszerek fölött is vannak rendszerek. 
És nem a legfölül lévő, hanem éppenséggel mindezek ösz-
szessége a dzsidzsi.

Akkor, gondoltam, mégsem puszta képzelődés, hogy 
elvonulásokon dobolás és gomba, ritkán a Fehér szedése 
nyomán fizikailag is egérbe, a védő állatom testébe kerülök. 
Hogy alkalmanként – miképpen magamban elneveztem –, 
a meg nem nyilvánuló világ képeit látom. 

Amiket Armi lakásában az önsanyargatás vetít elém.
Ben megint járkált körülöttem. Olyan volt a néger, mint 

aki valami hegynyi dolgot akar a helyéről elmozdítani, s 
kezd nekigyürkőzni:

– Tévedésben él, aki azt hiszi, hogy a halál az életének 
a vége. És tévedésben él, aki azt hiszi, hogy nem hal meg, 
mert mindenki meghal, még az istenek is. Meghalunk és 
nem halunk meg, ez a kettősség a dzsidzsi. Gondolnád, 
hogy mivel a szellem és a test nem ugyanaz, csak a biológiai 
tested hal meg: ez is tévedés. Hogy mindkettő meghal, az is 
tévedés. A lelked véges és végtelen.

Kérdeznem kellett:
– Lehetséges, hogy a testem néha átkerül egy egérbe? Egy 

güzüegérbe. Az a szent állatom a sámándoboláson, tudod.
Rám nézett, láttam, hogy elfáradt. Szürke csíkok jelentek 

meg a szeme alatt.
– Gondold csak meg, hol van már az a kisfiú, aki valaha 

voltál? Elveszett, meghalt. Ugyanakkor mégis létezik, itt 
vagy. Ez a dzsidzsi.

Lemondóan intett:
– Legközelebb a hét eloldandó kötéssel folytatjuk.
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Hét eloldandó kötés van

Hetek kimaradtak, Armit kísértem olasz turnéra, követ-
kező hétvégén meg Stockholmba. Az öreg városrészben, a 
központi szigeten fotózták.

Mikor újra mentem dr. Aindihez, már az ajtóban kezd-
te, még a dzsekimet sem vehettem le. Terelt befelé, és már 
közben magyarázott. Kitűnt, hogy felkészült a találkozóra, 
előzetesen nyilván hosszasan tűnődött rajta, mit fog mon-
dani, megemésztett gondolatokkal várt.

Sürgősen belevágott, mint aki attól fél, hogy elfelejti:
– Hét eloldandó kötés van – közölte. Belelihegte a gallérom 

alá, a nyakamba, még az előszobában.
– Pont hét?
– Ahogy vesszük, ahogy számoljuk. Mindegy. Számolás 

ugyanaz, mint a nemszámolás.
Ültünk. Kivételes alkalom volt, hogy rögtön a leckével 

indított, rendesen csakis a teendővel, vagyis az ellazítással 
kezdtük: úgy vélekedett, hogy hiába ígérteti meg velem, 
otthon nem csinálom. Jól hitte: csak az elvonulásokon ta-
nítottam, másoknak.

Mióta Zaire eltűnt, nem kaptam teát.
Tudtam, mire emlékeztet: egy lecsupaszított gorillára.
Fekete arca a kanmajomé. Lapos, szétterülő orr, kicsi 

fülek, szinte nem is volt szemfehérje, s amennyi volt, az 
vérben úszott.

Tekintete sohasem tükrözött haragot, félelmet, de szerete-
tet sem – ha láttam is rajta nyomát érzelemnek, az legfeljebb 
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csak a kimerültség vagy az eredménytelen tanítás okozta 
csüggedtség volt.

– Nem állandóság: ez az első kötés, amit le kell oldani 
magunkról.

– Mi az, hogy nem állandóság? Mozdulatlanság?
– Nem állandóság… Hogy is mondják.
– Változatlanság?
Legyintett. Nekifutott más irányból, kereste a szavakat.
– Semmi sem állandó. Jó így? Jól mondom? Az ember 

csimpaszkodik a változatlanságba, azt szeretné, maradjon 
minden úgy, amint szereti, vegyék körül azok az emberek, 
akiket látni akar, a szerelme ne hagyja el, ő meg ne öreged-
jen, ne haljon meg.

– Holott, ha körülnézünk, azt látjuk, hogy minden fo-
lyamatosan változik. De kapaszkodnánk.

Felállt, s a nappali sarkában lévő íróasztalról szeren-
csétlen, sárguló levelű, fonnyadt virágú növényt hozott és 
lerakta elém.

– Nem állandóság. Magból kihajt, szárat, levelet növeszt, 
zöldell, virágzik, hervadni kezd, barnul, lehullik. Akár az 
ember.

Ezt a hét kötést meg kell értenem, magyarázta és a min-
dennapokban, a munkámban, a magánéletemben állandóan 
figyelembe kell vennem, hogy oldjam őket.

Ha lehetne folyamatosan a teendőt végezni és csak ma-
gunkba fordulva meditálni, az bőven elég lenne. De nem lehet, 
mert benne élünk az anyagi világban, tudomásul kell vennünk 
annak a szabályait, van munkánk, feleségünk, gyerekünk, 
kötelezettségeink – ezért a kötések eloldása segít a helyes 
életvitelben. Összhangba hoz a dzsidzsivel. Nem fogunk 
szembe tolakodni az áramlással, hanem együtt úszunk vele.

– A második kötés: ego-nélküliség.
Meglepett, hogy Ben ismeri az ego kifejezést. Már bosz-

szankodva nézett, azt hitte, meg akarok szólalni. Holott 



122

legfeljebb csak segíteni akartam volna, mert nélküliség 
helyett azt mondta következetesen, hogy mélküliség.

– Ego-nélküliség. Nézd meg újra ezt a növényt: nem csak
virága van, hanem hajtása, levelei, a föld alatt meg ott vannak 
a gyökerei. És milyen lenne már, ha a virágja elkezdene kia-
bálni, hogy én!, csak én!, én vagyok egyedül, ha én elmúlok, 
akkor elmúlik a növény! Ez helytelen lenne, ugye? Minden 
része mindennek. A gyökerek is, meg a pusztulás is. A szü-
letés és a halál is. Halás és nemhalás. Nem önmagad vagy, 
hanem része egy sokkalta nagyobb egésznek. Ha le tudnál 
mondani az önző, követelőző egóról, ami egyébként nem is 
te vagy, hanem leginkább a dzsidzsire rakódott hamisság, 
varázslat, máris boldogabb lenne az életed.

– Voltaképpen azt kellene megértened, hogy a dzsidzsit
nem kell elérni, mert nem kívül van: az már most te vagy. 
A szemfényvesztést kell levenni róla.

Míg beszélt, sötét lett.
Úgy beleélte magát, hogy nehéz volt legalább annyi időre 

félbeszakítani, amíg kimehettem vizelni a vécéjükre. Nem 
mondhatnám, hogy a helyiség patikatiszta volt, viszont 
felfedeztem az egyik polcon Zaire tamponos készletét: a 
doboz nyitva volt, talán megjött a havija.

Hirtelen váltással rájöttem, hogy nem azért nincs itthon, 
ahányszor a férjéhez jövök, mert utál. Épp ellenkezőleg.  
A félresikeredett kis akciója óta is folyamatosan rólam 
ábrándozik, rám gondol, amikor maszturbál, vagy ha a 
behemót meghágja.

Nagy kedvem támadt kiverni a tamponos dobozba, el-
képzeltem, hogy bemegy lövedéket cserélni, s ragacsos vá-
ladékom maradványát óvatlanul kitapintja. Elképzeltem, 
amint egy darabig undorodik, aztán ráeszmél, hogy kitől 
származik a hódolatteljes üzenet.

Álldogáltam vizelés után a jobb kezemben magammal, 
balban a dobozzal, s végül úgy döntöttem, elhalasztom ezt 
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az ügyletet egy későbbi alkalomra. Mondjuk, amikor ő is 
itthon van, hogy világosan be tudja azonosítani, ki hagyott 
nyomot neki. Ráadásul, ráadásul!, gondoltam, mire hazatér, 
a tömött, dús tejszerűség vacak, átlátszó nyákká silányul. 
Dolgom végezetlen tértem vissza.

Kissé aggodalmas pillantásokat vetett rám, hogy mit csi-
nálhattam a vécében ennyi ideig, de nem tette szóvá. Folytat-
ta, én viszont elvesztettem a gondolatmenetet, csak Zairére 
gondoltam, meg arra a lövedékekkel teli papírdobozra.

Beszéde zavaros folyammá olvadt, nem vettem észre, mi-
kor jutott el a harmadik, a negyedik, meg a többi kötéshez. 
Melyik volt melyik.

Az előítéleteink miatt nem látjuk a valóságot, magyarázta 
rendületlenül. Nem azt látjuk, ami van, hanem viszonyítunk.

Húzott egy vonalat az előtte heverő papírra.
– No, ezt mondd meg! Nagy vagy kicsi? Hosszú vagy 

rövid?
Ráztam a fejem. Erre még egy, kevéssel hosszabb vonalat 

rajzolt a másik mellé.
– Látod? Most már rövid! De ezt csak a hibásan műkö-

dő emberi ész teszi röviddé, hiszen ugyanakkora, mint az 
előbb volt.

Diadalmasnak láttam, úgy érezte, győzelmet aratott.
– A különbségtevésből fakad a gyűlölködés és a kapzsiság! 

Felkiáltasz: jaj! az enyém legyen hosszabb! Legyen nagyobb! 
Tartson örökké! És ha egy kicsit többnek látod a tiédet, 
akkor gőg költözik beléd.

A szellemvilágban minden egy, szónokolta, minden lény 
egy, az embervilágban azonban minden ember külön-külön 
álló rész, amely fel nem foghatja, hogy része egy nagyobbnak. 
Mint a féhérvésejt, mondtam neked, emlékszel?

– Emlékszem, a fe-hér-vér-sejt.
Igen, a féhérvésejt, ismételte a gólem és legyezett egyet.
– A hetedik eloldandó kötés az üresség.
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Nem voltam hajlandó kiigazítani, hogy az üresség nem 
lehet kötés. Kiinduló- vagy végpont az lehet, de kötés biz-
tosan nem. Legalábbis a mi nyelvünkön nem, te gorilla.

Közben Zaire járt a fejemben, s tépelődtem, vajon helye-
sen jártam-e el, hogy nem vertem ki. Mi van, ha máskor 
sem lesz Armi otthon? Mi van, ha kénytelen leszek gyorsan 
felszedni valakit, hogy meglegyen a napi adag?

Mondta, mint a gép.
– Üresség. Gondold csak meg, mindennek az alapja az 

üresség! A tér! A lakásod értékét az a négyzetméterben 
megadott terület adja meg, azt a teret, ami a falaid között 
van: nem a falak adják az értéket, hanem a közöttük lévő 
üresség! Annál drágább egy lakás, minél több benne az üres-
ség. Vagy az autó. Minél nagyobb, annál több a hely benne, 
annál értékesebb. Az edény: nem a fala a lényeg, hanem a 
benne lévő semmi.

– Ilyen a világmindenség: milyen csekély a bolygók tér-
fogata a közöttük lévő űrhöz képest.

– De ha egyre kisebb dolgokat nézel, akkor is ez a jellem-
ző. Az atomban a rezgő, mások szerint meg eltűnő és újra 
előbukkanó, hullámzó elemi részecskék és a mag között 
éppen olyan irdatlan távolság van, mint a bolygók és csil-
lagrendszerek között. Üresség!

– A mindenütt lévő üresség a dzsidzsi. A dzsidzsi az 
egyetlen, ami előbb volt a világon, mint az anyag: áthatja 
és irányítja a mindenséget. Az üresség a 0, a valóság az 1. 
Az ürességből jött létre a tapasztalati valóság, melynek az 
atomjait bontva, egyre kisebbre és kisebbre hasítva, megint 
csak az ürességhez jutunk, a dzsidzsihez.

Szusszant egyet:
– A szíved legyen üres, mert akkor befogadó: a szíved 

legyen a világegyetem. A bölcs nem akarja megszerezni, 
ami kívüle található, mert mindene belül van.

Lehetetlen volt kibírnom hozzászólás nélkül:
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– Akkor te egyszerűen a dzsidzsit állítod isten helyébe és 
kész. De mi volt a dzsidzsit megelőzően?

– Ha az európai agyadnak jólesik, miattam nevezheted 
istennek – mondta dr. Ben Aindi. – Talán egyszerűbb is 
kezdetben így felfognod. De a te világodnak megfelelő 
gondolkodás szerint átmenetileg értelmezheted úgy is a 
dzsidzsit, mint egy kozmikus logikát, mint az egész vilá-
got átható rendező erőt, ami eleve jelen van mindenben. 
Akár egy kavicsban, egy égitestben, egy tollpihében, egy 
emberben.

– Gondolj úgy rá, mint a matematikában a vektorok 
eredőjére! A vektorok is mutatnak mindenféle irányba, de 
akad egy voltaképpeni közös irányuk, s végső soron, meg-
hosszabbítva, bizonyos értelemben minden vektor abba az 
irányba tart. Az eredő a dzsidzsi.

– Azt próbálom megértetni veled, hogy csillapodj le, 
hozd harmóniába a szíved a mindenséggel, ne tiltakozz el-
lene, hanem simulj bele. Nem fenyeget semmi sem, ha nem 
fogadod el a tanítást, senki sem mondja, hogy elveszne az 
örök életed, vagy valami más nagy baj történne rád. Csak 
annyit javasolok neked, hogy ne menj szembe a jelenlévő 
áramlattal, akkor jobb lesz.

– Ne úgy élj, mint a sünök!
– Ha kerti tavat építesz az útvonalukra, azok belemásznak 

és megfulladnak. Emelhetsz a tó köré kerítést a védelmük-
ben, ők akkor is arra akarnak menni, minden erejüket latba 
vetve átmásznak rajta és belefulladnak.

– Legyél olyan, mint a víz, ami megkerüli az akadályokat, 
csendesen elfolyik bármi mellett, s végül is ő lesz az úr.

Éjszakára járt, összetettem a kezemet a mellkasom előtt, 
imára, s derékból meghajolva a szemébe néztem: eldöntheti, 
hogy csúfolódtam, vagy megköszöntem a tanítást. Darabig 
nem jövök, de leszek én még itt.

Kimegyek a vécére, mielőtt elmegyek, intettem.
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Nem szólt semmit, még csak nem is bólintott: elfáradt az 
ökör. Aztán a vécében nagy zajjal, hogy hallja, lecsaptam 
a deszkát, de állva maradtam és kivettem. Pár perc alatt 
megcsináltam Zaire tamponos dobozába.

Sokféle vécészagtalanító spray van, de én az Ambi Pur 
illataira esküszöm. Különösen a Green Forestet imádom, s 
Zaire is ezt tartotta szemmagasságban. Remek holmi, olyan 
száraz spray, ami fújás után nem megy az ember szemébe, 
mégis remekül szagtalanít. Az esőerdő semmihez sem fog-
ható illatát hagytam magam után.
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Utazás az Operabálba Wurvand 
milliárdos ingatlanvállalkozó 

társaságában

Mikor beültünk az egyik Mercedesbe, az Armit egyedül 
szállító Maybach Landaulet azonnal kilőtt, átvette a vezetést 
az egész útra. Bennem szétterült a Fehér, meg a több napos 
kialvatlanság okozta kábulat.

Van olyan kábulat, amelyik liheg, mindennek tetejébe 
ütemesen? Kettős tandem járt bennem, kegyetlenül dugtam 
és közben engem is kegyetlenül dugtak. A Fehér felpörge-
tett, s toltam belőle a menőt, az intellektuális szószátyárt, 
miközben némán úsztak agyamban a meg nem nyilvánuló 
világ képei.

Gondolj a tavirózsára. Ami a virágból a tó vize fölött van, 
hibátlanul fehér, makulátlan és tökéletes, míg a mocsárba 
lenyúló, randa és erős gyökerei mocsokban és iszapban 
terjengnek a fodrozódó felszín alatt.

David Wurwand, bálozásunk finanszírozója természetesen 
frakkban volt, mint minden évben, minden Operabálon. 
A hatszemélyes kocsiban menetirányba helyezkedett, vele 
szemben ültem én, meg az egész úton jól hallható emésztési 
zavarokkal küszködő Prote, a szállítóm. 

Nekem a bálra Armi egy 3 ezer 395 dolláros Ralph Lau-
ren szmokingot vett, hozzá fehér inget és fekete selyem 
nyakkendőt – végül is kiszúrhatta volna a szemem egy Jay 
Kosszal is 2 ezer 800 dollárért –, Prote pedig Ermenegildo 
Zegna fekete kétgombos szmokingot, valamint fehér inget 
és anyagában mintás selyemnyakkendőt viselt.
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Prote a szemüvegét igazgatta, tarra borotvált fejét simo-
gatta, mint aki a haját keresi, s olyan savanyú képet vágott, 
hogy sejteni lehetett, a társaságunkban egyáltalán nem 
akar beszélni: nem tudtam, mire van annyira oda magától 
ez az állat.

Találgattam, van-e tartalék anyag a zsebében. Persze 
hogy van.

Házigazdánk felém dőlt az ülésen, aranyfejű botját oldalt 
fektette, s úgy döntött, nem veszi észre dílerem felborult 
bélrendszerének segélykiáltásait.

– Kérdezhetnék tőled valamit, Zinovjev?
– Csak nyugodtan, David.
Wurwandot alaposan sminkelték: lilák voltak a táskák 

a szeme alatt, szederjes fénnyel csillogott az arccsontja, a 
szája. Rozoga, sovány alkata miatt suttogó, vénemberes 
motyogásra számítottam, de erőteljes férfi hangján beszélt:

– Mi a véleményed a külső kerületekben elbontásra ítélt 
épületekről? Szerinted jól teszi a kormány a dolgát?

– Azt gondolom, David – nyomtam meg a hangsúlyt a 
nevén –, hogy a szocializmus legrettenetesebb öröksége 
maga a szocialista nép.

Meglepte a válasz, nem szólt semmit, hátradőlt.
Csinos bevételt kaszál a weben kedvencem, az M Series 

Real Time Esthetician portál, melynek videóin teljes test-
masszázsra jelentkező thai vagy filipino lányok láthatók. 
Rejtett kamerát dugnak el az utcáról nyíló szalon öltözőjé-
ben, zuhanyozójában.

Három objektív valós időben közvetíti őket masszázs 
közben: egy felülről továbbítja a videót – talán a csillárba 
rejtették –, egy másik oldalról, a harmadik a talpuk felől, 
a lábuk közé kukucskálva dolgozik.

– Kedves David, feudális-szocialista múltú népünk nem 
tudja mire vélni a te úgynevezett demokráciádat, mivel 
tökéletesen fölösleges absztrakció számára a szabadság, a 
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hatalmi ágak szétválasztása, a privátszféra és a magántulaj-
don. Történelme során csendőrök és besúgók fegyelmezték, 
koncokhoz úgy juthatott, ha lopott: miért csodálkozunk, 
hogy összekeveri a kispolgáriságot a polgársággal, hogy 
olyan képzeletbeli urakhoz akar dörgölőzni, akik már ré-
gen kihaltak, ám ha mégis lennének, akkor csak a méretre 
szabott csizmájukat pucolhatná a cselédlépcsőnél, s a cí-
meres kapujuk közelébe sem sétálhatna soha. Mit vársz 
tőlük, kérlek?

A lányok, fiatalabb asszonyok az ázsiai nők sajátos, ál-
landóan elnézést kérő modorában settenkednek be a kicsi 
üzlethelyiségbe, hajlongnak, a masszőrlány kissé náluk is 
mélyebben hajol, fejét bólogatja, aztán az ajtóhoz megy, és 
belülről bezárja: arra tippelek, hogy míg a masszőr pontosan 
tudja, mindent közvetítenek, a vendégek nincsenek beavatva 
a dologba. Korántsem biztos persze, hogy így van.

Gyorsan zuhanyoznak a lányok a tapadós, műanyag 
zuhanyfüggöny mögött, aztán az öltözőben veszik fel a 
saját bugyijuk helyett azt a vízhatlan, áttetsző, hajlékony 
nejlonalsót, amiben a masszázságyra fekszenek.

– Mit várnék? Én? Tőled kérdezem, hogy mi a véleményed 
a bontási határozatokról? – hökkent meg Wurwand.

Tökéletes sofőrök vezettek. Elől ment a milliárdos kézzel 
kovácsolt ékszerdoboza, mögötte pontosan ugyanolyan tá-
volságra haladtak egymás után a Mercik: egyszerre fékeztek, 
egyszerre adtak gázt, sohasem lehetett intenzív gyorsítást 
vagy fékezést érezni – olyan volt, mintha egy terepasztal 
modellautóiban ültünk volna, s valamely isteni gyermek 
óvatosan játszva ajándékával, egyetlen távirányítóval sza-
bályozta volna az egész karavánt.

Nem hibakód volt az autópálya digitális kijelzőin egymás 
után megjelenő łłł jelzés, hanem a Stadiou út 7 szám alatt 
üzemelő, éppen este hétkor nyitó Hetedik mennyország 
klubra vonatkozó rejtett üzenet.
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Steril csendben suhantunk, Wurwand már a beszélgeté-
sünk kezdetén kikapcsolta a körülötte lévő hangszórókat, 
én is követtem a példáját, csak Prote tekerte le késve a 
hangerőt. Mozart szólt, azt hitte, elrejtőzhet a zene mögé. 
Túltolta magát.

Pontosan ugyanaz a menetrend a masszázsszalonban, 
csak mindig más női ügyfelekkel. Van köztük egészen fiatal, 
középkorú, teltebb és soványabb, kékesfekete hajú, festett 
vörös, szőrös, fazonra igazított, meg borotvált ágyékú.  
A történet változatlan, a leselkedés ízét az adja, hogy so-
káig hasonlóan, aztán viszont kiszámíthatatlanul eltérően 
viselkednek a páciensek. 

Megjósolhatatlan, mennyire indulnak be. Beindulnak-e 
egyáltalán.

– Hogy rabszolgákkal bármit meg lehet csinálni, David. 
Az a véleményem – mondtam.

Égetéses terápiával, moxával kezdenek a masszázshoz. 
Az akupunktúránál is ősibb gyógyítási technika szerint 
őrölt gyógynövényekből, leginkább fekete ürömből készí-
tett kúpokat helyeznek a testre, többnyire a mellkas alsó 
bordái és az ágyék energiapontjaira. A meggyújtott, lassan 
parázsló moxákból a hő a szövetek közé és alá hatol, elűzi 
a nedvességet és a hideget.

A háromezer éves módszer segít, hogy a Qi, vagyis az 
élet energia szabadon áramolhasson a testben, s a jin és a 
jang egyensúlya helyre álljon. A cél a pangó, megrekedt erők 
felszabadítása.

– Nem hiszem, hogy tudom, mit akarsz mondani.
– Tudod te azt pontosan, David, egy ilyen nagytekintélyű 

és sikeres ember ismeri a világot. Nincs szükséged az én 
magyarázatomra.

Moxától bénultan várják a folytatást. A gyúrás az arc-
izmok lazításával kezdődik, lassan halad le a testükön, s a 
karjuk, az oldaluk, a combjuk külső részének, majd a lábfej 
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és a lábujjak nyomogatásával folytatódik, hogy a combjuk 
belső részén kússzon felfelé. Ilyenkor többnyire a legjobb 
látványt a felső kamera adja, bár kis ablakokban a másik két 
nézetet is mutatják az aktuális fő kamera mellett. Láthatóan 
a páciensek többsége valahol combközépen kezdi sejteni, 
hogy ezúttal jóval többet fog kapni, mint amire befizetett. 

Fontos mozzanat, hogy mit tesznek ebben a döntő pil-
lanatban.

Sokan enyhén széttárják a lábukat, ők többnyire egy ideig 
látszatvédekezést mímelnek, hogy rövidesen engedjenek a 
masszőrlánynak. Mások zárják a lábukat: később beleme-
legedhetnek, vagy tiltakozásuk őszintének bizonyul, s alig 
hagyják megérinteni az ágyékukat. De egy sem akadt még, 
aki felkelt volna az ágyról és tiltakozva azonnal elhagyta 
volna a helyiséget.

Vagy azokat a felvételeket nem játsszák le.
– Bár ha mégis kérdezel: csak nyugodtan bontasd le azokat 

a házakat. Sohasem fognak tüntetni a lakóikért, a sorsuk 
senkit nem érdekel. Nyilván már egy csomó pénzt fektettél 
ebbe a projektbe, David, megkented a politikusokat, helyre 
tetted a szakszervezeteket. Csináld végig!

Pillanatra mintha a piros festék alatt valódi vér szökött 
volna Wurwand arcába. Vagy csak az autópálya mellett 
forgó, egyik száz méter magas szélerőmű árnyéka tette, 
mert gyorsan visszanyerte halotti színeit. Akár egy nyitott 
koporsóban felültetett, derékban megtámasztott, szép hulla.

Bonyolult játszmát játszik a masszőr a lányok testével. Bő-
ségesen csorgatja az olajat a mellükre, meg a celofánhatású, 
bő bugyijukra. Ekkor többnyire egyik kezével a mellüket 
simogatja, vagy a mellbimbójukat csavargatja, míg a másikkal 
ráérősen, de jól érzékelhetően körözve közelít az ágyékukhoz.

Egyre gyakrabban csúszik a masszőrnő keze a laza sza-
bású alsóneműbe, s a moxától szédült, rafinált simításoktól 
felizgult alanyok hasa hullámozni kezd.
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A masszőrnő reagál minden rezdülésükre.
Nyugodt, de határozott mozdulattal tárja szét újra és 

újra a lábakat, felhagy a mell izgatásával, ha az nem bizo-
nyul kellemesnek, a felgerjedtekről könnyedén lekapcsolja a 
pattintós, műanyag bugyit, de a vágtatni vágyóknak is csak 
lassan közelít a szemérméhez.

Érteni kell a női testhez: időben felismerni, melyik sze-
retné, ha a végtelenségig körözne az ágyéka körül; kinek 
van arra szüksége, hogy kisujját óvatos-váratlanul az alsó, 
szűk nyílásba dugja, miközben hüvelyk- és mutatóujjal a 
klitoriszát ingerli; megint másoknak viszont csak fel és fel, 
egy irányba jártatja a masszőrnő a kezét az izgatott kis 
borsószem és a hüvely között.

– A tömeget a politika nem érdekli, a gazdasághoz nem 
ért: bármit megcsináltathatsz a vazallusaiddal, nem fog senki 
tiltakozni. Jó, lesz egy-két újság, amelyik megírja majd az 
ingatlanügyleteidet, de ezeket már csak nagyjából néhány 
tízezer ember olvassa, az interneten meg azonnal legörget-
nek az oldal aljára, a bulvárhírekhez. Mert pont rólunk 
akarnak olvasni, David. Te érdekled őket, meg Armi, sőt, 
egy kicsit még én is.

– Folytasd az állami pénzekkel támogatott szanálást – 
vagy, amint te mondod, a felújításokat. Ha az úgynevezett 
népet megkérdeznék, azt válaszolná, hogy a te helyedben ő 
is ugyanúgy lopna.

Nagyon különböző a nők viselkedése. Amelyik nem hagy-
ta levenni a műanyag alsót, csak néhány gyors érintést kap 
combtőben, meg a hasa alján és hagyományos masszázs 
levezetésben részesül. A többség, az elsöprő többség viszont 
végül átadja magát a dédelgetésnek és kisebb-nagyobb, 
némelyik meg példás orgazmust produkál – soha ki nem 
találni a videó elején, melyik fog nagyot élvezni.

És néha akad olyan, amelyik az órányi videó háromne-
gyede táján annyira belendül, hogy a masszírozó melle után 
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kapdos, köpenye alá nyúlkál. A masszőrlányok türelmesen, 
enyhén hárítva némileg átengedik magukat az érintésnek.

Ritkán izgulnak fel: egyetlen esetben fordult elő, hogy a 
kielégített páciens zuhanyozása alatt a masszőrnő a rendelő 
sarkában székre kuporodva, gyors mozdulatokkal, diszkré-
ten a köpenye alá nyúlva keveset simogatta magát.

– És mi van, ha fellázadunk? – szólalt meg Prote, először az 
egész út alatt. Már a belvárosban jártunk, a Schubertringen.

– Te lázadsz? Ermenegildo Zegna szmokingban? Ki ellen? 
Mi ellen? Jobb szmokingot akarunk – ez lesz a jelmondatod? 
Menj a picsába!

Megérkeztünk a VIP ellenőrző ponthoz, egyenruhások, 
fegyverek. Nekünk nem kellett kiszállni a kocsiból, csak 
listákról ellenőrizték a neveket, majd a biztonságiak a szé-
lesre nyitott ajtókon át behajolva, vörösen villogó botokat 
húztak végig a ruhánkon, kék érzékelőt toltak az utastérbe. 
Farkaskutyák vicsorogtak befelé.

Mi van a becsapott, titokban valós idejű videón közvetí-
tett keleti lányokkal? Kaptak ajándékba egy jóval drágább 
intim masszázst a kifizetett kezelés mellé? Vagy ilyen jól 
játsszák a szerepüket?

A masszőrnőt talán rendesen fizetik, egész napi kielégí-
tetlen gerjedelmét megszokja, idővel úgyis felmond. Kaszál 
a közvetítésen a közép-ázsiai Horny Trip Village, melynek 
többségi tulajdonosa a Hole Peep, a World Online csoport 
tagja, amely a világ negyedik legnagyobb tévé és online 
szolgáltatójának, az Ohnemann holdingnak a része.

Megjegyzem, ennek egyik leányvállalata tulajdonolja a 
New York Model Agency-t, a feleségem ügynökségét is. És 
résztulajdonos benne többek között bálozásunk bőkezű 
finanszírozója, David Wurwand.

Prote-nál jelzett a készülék.
A rendőr elsőre kivette Prote belső zsebéből a szert: arcáról 

akkor egy egész történetet lehetett leolvasni.
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Eltelt pár másodperc, míg láthatóan tűnődött, hogy ri-
asszon-e VIP vendégre, vagy kellemes szórakozást kívánva 
hagyjon ki egy kellemetlen menetet a parancsnokával. Nem 
kacsintott, mosolytalanul adta vissza a zacskót.
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Két lánnyal meg egy férfivel 
hancúrozott Armenouhie Sarkissian

(Daily Post; Alexei Pleskovic; like: 549 469;  
Comments: 7 268; 20h)

 

A True-Blue szerint a médiaszemélyiség a kozmetikai sza-
lonjában (Clarins Treatment Boutique, forrás: Instagram) 
játszott igaz vagy hamis játékot a fodrászával és a sminke-
sével (kép, forrás: Instagram,), és az egyik kérdés a háló-
szoba-ügyeire (Armenouhie Sarkissian hálója, kép, forrás: 
Facebook, Twitter) vonatkozott.

Mint már megírtuk, a gyönyörű Innocent Armi kedvenc 
kozmetikai szalonja, a Clarins Treatment Boutique egy ti-
zenkilencedik századi szanatórium nemes stílusát egyesíti a 
legmodernebb technológiákkal. Az ajtóban pohár pezsgővel 
vagy Bellini koktéllal fogadott vendéget személyes terapeuta 
kíséri a kezelés során, amely chardonnay- és joghurtpako-
lással kezdődik.

Ilyen pakolás közben játszott igaz vagy hamis játék vá-
laszaiból derült ki a szalonban éppen szintén jelen lévő, ám 
neve elhallgatását kérő vendég számára, hogy a celebnő 
elmondása szerint mi történt Sarkissian nagy visszhangot 
keltő operabáli szereplése után.

Ismert, hogy a tegnapelőtti Operabálon a dolgok nem 
egészen David Wurvand (72 éves) milliárdos ingatlanvál-
lalkozó elgondolása szerint alakultak. Wurvand bőkezűen 
nem pusztán Sarkissian, hanem annak férje („Zinovjev” 
Zinkó János, kép: Instagram), baráti köre, orvosa, személyi 
kozmetikusa, testőrei, valamint marketingasszisztense csil-
lagászati árú operabáli belépőit, utaztatását és fogyasztását 
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fizette, sőt, előzetesen 750 ezer dollárt utalt Arminak, hogy 
a bál nyitányán vele táncoljon.

A celebritás az ingatlanvállalkozó egyedi, kézzel gyártott 
Maybach Landaulet kocsiján, kísérete – köztük férje és maga 
Wurwand – pedig Mercedes-Benzeken érkezett. Sarkassian 
igazi haute couture darabot, egy, a mélyen kivágott dekol-
tázsban Tiffany ékszerekkel kirakott Guccit vett fel, jobb 
kezének mutatóujján 18 karátos, kétsoros gyémánt briliáns 
Chopard gyűrűvel.

Bár bőségesen látni engedte kebleit, szokásos öltözködé-
séhez képest a Gucci kifejezetten visszafogott volt. Főként a 
múlt heti Monte-Carlo-i fesztiválon viselt áttetsző Armani 
Privé ruhához képest, melynek kétoldali, közel hónaljig érő 
hasítása jelezte, nincs rajta semmilyen alsónemű.

Hogy az esemény nem lesz zavartalan, azt már az Opera-
bál előtti napon rendezett sajtótájékoztatón sejteni lehetett, 
mert Armenouhie Sarkissian újságírói kérdésre egyértelműen 
közölte, hogy bár szerződés kötelezi rá, David Wurvanddal 
kihagyja a nyitótáncot.

„Nem szeretek táncolni. Ha Wurvand úr annyira ra-
gaszkodik ehhez, akkor felkérheti majd az egyik jelenlévő 
barátnőmet, aki talán igent fog mondani.”

Innocent Armi tegnapelőtt David Wurvandba karolva 
sétált be az Operába az őket mintegy tízméteres távolság-
ban követő kíséretével együtt, s a hetes páholyt foglalta el.

„A hetes szám kiemelkedő jelentőséget kapott az éle-
temben: például én is és a férjem is hetedik hó hetedikén 
születtünk – hogy melyik évben, azt nem mondom el, ne is 
kérdezzék. Ezért kértem Davidot, hogy a hetest foglalja le 
számomra.”

Fanfár jelezte a szokásnak megfelelően a miniszterelnök 
érkezését, felcsendült az Unió himnusza, majd az elsőbálozók 
egyik csoportja vonult be a bálterembe a Fächerpolonaise 
táncmelódiájára.
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A tánc után elhangzott az Alles Walzer felszólítás, s ekkor 
tört ki a botrány.

Óriási feltűnést keltett ugyanis, hogy a nyitótáncra emel-
kedő idős milliárdosnak Innocent Armi pezsgőt locsolt az 
öltönyére, majd az egyik testőrét utasította, hogy tartsa 
távol tőle Wurvandot. Mikor fültanúk szerint Wurvand 
arra kérte, hogy legalább karonfogva járja körbe vele az 
operaház megnyitott termeit, Sarkissian felhívta a figyelmét 
a szomszéd asztalnál étkező barátnőjére, Nadiára (Madeleine 
Ismael Nadia; 21; kép, forrás: Facebook), hogy inkább vele 
foglalkozzon.

Miután az elé térdeplő milliárdos könyörögni kezdett 
a sétáért, kiszakította karját a kezéből és teljes kíséretét 
hátrahagyva, kabát és táska nélkül kimenekült a hátsó 
kijáraton.

A True-Blue exkluzív információi alapján Sarkissian a 
fotósokat elkerülve, taxival a Shangri-La Hotelbe (kép: 
Concierge-Plus) távozott, ahol David Wurvand számlájára 
a diadalívre néző teraszos lakosztályt vette ki.

A Roland Bonaparte herceg, Napóleon unokaöccsének 
egykori otthonából kialakított szállodában nem a lakosz-
tályban aludt, hanem a lobby-ban megismerkedett egy fiatal 
férfival és két hölgyismerősével, s néhány pohár bor elfo-
gyasztása után a szobájukba ment.

A kozmetikai szalon True-Blue-nak névtelenségbe bur-
kolózva nyilatkozó vendége állítja, hogy Innocent Armi 
értetlenségét fejezte ki a kozmetikai kezelése alatt folytatott 
igaz vagy hamis játék során.

„Miért ne hancúrozhatnék a kedvemre kedves baráta-
immal egy szállodában, miközben a férjem remekül érzi 
magát az Operabálban?”

„Édes hármasban voltak, s nem láttam semmi okát, hogy 
ne szürcsöljek el társaságukban némi pezsgőt.”
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„Egyszer arra mentem haza, hogy a férjem a saját ágyunk-
ban szexszel egy lánnyal, akit délután szedett föl: nem 
haragudtam, csak kidobtam a nőt.”

(A True-Blue információit a Clarins Treatment Boutique 
szalon vezetése sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta.)
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Exkluzív képeink  
az új Armenouhie Sarkissianról

– Nem pénzelem tovább a hülyeségeidet.
Állt a hálójából nyíló gardróbszobában, nézegette a hasig 

felvágott ruháit, meg az irdatlan dekoltázzsal szabott pántos 
holmikat, és felém se nézve, mellékesen közölte, hogy „nem 
fátyok hájlándó pénzelni a hülyéségidet”.

Miért vagyok körülvéve akcentussal beszélő emberekkel?
Persze Arminak valójában alig van akcentusa, de újabb 

okot kellett találnom, hogy miért utáljam még inkább.
Gyakorlatilag maga elé beszélt, mintha én ott sem lennék. 

Úgy tettem, mint aki nem érti.
– Mit nem akarsz te?
Pakolgatott tovább, forgolódott, előkapott egy-egy ruhát.
Cannes-ban az egész sajtó azon élcelődött, hogy sikerült 

Armenouhie Sarkissian kosztümének ennyire tökéletesen 
időzítve szétnyílnia, éppen a vörösszőnyeges bevonuláskor, 
pontosan a fotósok hadserege előtt, villámló vakufényben, 
miközben történetesen szelfit készít magáról.

Még én is bekerültem a lapokba, meg az online-ba: szép, 
magas férfi, borostával, mágikus szemekkel, írták rólam.

Elég gyenge felbontású képem pixelesen, durván felnagyít-
va, külön szerepelt Armi fotója fölött, sok oldalon pirossal 
bekarikázták, hogy azonosítható legyen, melyik arc vagyok 
a kíséretből.

Most meg nem akar pénzt adni.
– Elegem van a sámánkodásodból, egy fillért sem kapsz 

többet.
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– Micsoda? Az elvonulásom nyereséges. 189 euróért áru-
lom a hetet.

Újabb holmit illesztett maga elé. Közben rám nézett egy 
pillanatra:

– Kezdetben is alig volt olyan lúzer, aki a teljes árat fi-
zette érte, csak a kedvezményes árat nyögték ki az utolsó 
pillanatban. Elvonulás – last minute! – legyintett. – Meg 
ott vannak a szaros haverjaid, akik csak zabálnak, meg 
árulják a drogot… De már ők sem mennek, ingyen sem 
mennek.

– Az nem drog! Az hallucinogén gomba! – szóltam közbe 
elkésve, de már nem akart leállni, csak hadart tovább.

– Ami jó pénzért segíti a meditációt. Persze! A Fehér is, 
az is marhára segíti.

Csak mondta, mint aki előre betanulta a szöveget, lefo-
gadom, az ügyvédei tanították be.

Csodálnám, ha az egészet nem rögzítenék, hogy aztán 
az interneten keringessék PR-anyag gyanánt, a képeket, 
videókat meg külön-külön is kirakják, vagy ellenkezőleg, 
raktározzák egészen a válóperünkig. Elhallgattam, mondja 
csak tovább: tőlem nem szerez felhasználható bizonyítékot. 

– A bevételed még a legjobb időkben sem volt a fele sem 
az elvonulós tanya bérleti díjának, amit én fizettem! Eddig! 
De nem nyomom bele a pénzt tovább! Végeztünk! És nem 
hagyom, hogy lopkodj a pénztárcámból. A hitelkártyádat 
már letiltottam.

És ekkor, mint már annyiszor láthattam, hirtelen el-
csendesült. Így működik: kiabál, vörösödik az arca, szeme 
elhomályosul, zokog. Aztán ugyanolyan hirtelen, miként a 
könnyű nyári zápor után a talaj pillanatok alatt felszárad, 
eltűnnek a könnycseppek, imént még pirosló szeme kitisztul, 
arca hófehér és mosolyog.

– Ne terpeszkedj lefelé az ágyon: hiába tolod felém magad, 
ma nem csinállak meg. Úgy maradsz, szárazon. Ha annyira 
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zavar, menj a földszinti fürdőszobába és hajrá, csak én ne 
lássam. Nincs kedvem hozzá.

Sorozatban tüzelte a szavakat, és minden lövedéke talált.
A készpénzt még megpróbálhatnám összeszedni vala-

hogy, gondoltam. Bármit magyaráz, átkotrom a ruháit, a 
táskáját, valamennyi marad nála elszórva, de a kártya, az 
nagy gond. Jobb lenne ezt az egészet nem feszegetni, és a 
pénznél biztonságosabb témára terelni a szót. A farkamra.

– A játék csak neked fog hiányozni, a kedvenc mulatsá-
god, ne is tagadd. 

Nem sikerült könnyedre a hangom. Fájt ez az egész, 
ami hirtelen rám szakadt. Neki meg éppen elég esze volt 
ahhoz, hogy észrevegye az elgyöngülésemet és könnyedén 
visszavágott:

– Talán neked nem esik jól, édesem?
Ha így szólít, akkor nincs nagy baj, jobb lesz elengedni ezt 

az egész őrültséget, majd meggondolja magát, helyrepofoz-
zuk a dolgot. Csak nem feszíteni tovább a húrokat, mert ha 
ellenállást érzékel, még inkább támad. Akkor olyan, mint az 
eszement, mint a kocsmai verekedő, akinek semmi sem számít, 
kiverhetik a fogait, kitaposhatják a gyomrát, de azt, hogy 
csúnyán beszéltek, azt már nem tűri tovább, inkább meghal. 

Fogom én még használni a te pénztárcádat, édesem, re-
ménykedtem magamban, de nem szóltam semmit, az asz-
talhoz mentem, gondoltam, iszom valamit. Aztán inkább 
megálltam, vártam.

Olyasmit dünnyögött, hogy zuhanyozzak le és öltözzek 
föl, elmegyünk, ő addig csinál valamit.

Voltak sejtéseim, mi az a valami.
Hanyatt fekszik az ágyon, tableten olvasgatja a róla ma 

megjelent cikkeket, nézegeti a fotókat, amiket az ügynöksége 
juttatott el a lapoknak.

Körberohanják az internetet az olyan képek, hogy „Innocent 
Armi csak mossa-mossa magát a fürdőszivaccsal. Lesifotó a 
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bájait cseppet sem titkoló Armenouhie Sarkissianról”, meg 
„A web legnagyobb tőgyű istennőjének semmi sem elég: 
még nagyobbra operáltatta a melleit. Exkluzív képeink az 
új Armenouhie Sarkissianról”.

Böngészi a képeket, olvassa a kommenteket és számolja a 
lájkokat, megosztásokat, mert izgalmasabb ezt így, azonnal 
látni, ahelyett, hogy megvárná a reggelt, amikor az ügynök-
ség átküldi táblázatban összesítve.

Pedig az adatok csalódást keltenek benne: többet vár az 
összes csöcsös-pinás fotótól.

Hány másodpercet töltöttek tegnap velem az interneten, 
André, kérdezi nyávogva telefonon az ügynökségtől, és tu-
dom, hogy a bamba kis pöcs, a szerencsétlen nyomoronc, a 
rosszul fizetett, huszadik senki alkalmazottja a New York 
Model Agency-nek, aki nem is őt, hanem engem, engem! 
szokott bámulni az irodában, na, az az André hazudik neki, 
mert egyáltalán nincsenek átfogó adataik és a legrosszabb, 
hogy ezt Armi is tudja, csak hallani akarja, hogy mégis, mit 
mond neki ma a NYMA. A NYMA! Úristen!

Szeretném hinni, hogy míg vakulásig bámulja a meztelen 
képeit a táblagép kijelzőjén, megérinti néha magát, vagy a 
mellbimbóját megsimogatja, hogy legalább ez felgerjeszti, 
de nem! A saját látványa sem hangolja fel, egyedül az szá-
mít neki, hogy írjanak róla, írjanak, írjanak, írjanak, jót 
vagy rosszat, csak ott legyen a mai lapokban is, online és 
nyomtatva, hajtás fölött, címoldalon.

Közben megborotválkoztam a zuhany alatt. Simára, bébi 
puhára, hónaljban is, mellkason is, alul is, hátha lesz ma 
még valami, valami ütős akció: csak az arcom maradt bo-
rostás, ahogy kell.

Mert úgy mutatok jól a fotókon, fekete haj, kontyban, 
szemcsepptől világító kék szemek, lapos has, pénisz körvo-
nalai diszkréten áttűnnek a nadrág ráncain. A győztes, aki 
birtokolja Armenouhie Sarkissiant.
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Siettem hozzá vissza a hálóba, a legjobb öltönyömben, 
félig kigombolt ingben, de Armi nem volt sehol, a tablet 
bekapcsolva hevert az ágyon. Biztos lenn vár egy járó mo-
torú taxiban, gondoltam, s majd javasolja, hogy menjünk 
el vacsorázni az Osteria Francescanaba, ami azért nem a 
legjobb ötlet ebben a szétesett állapotban.

Gyorsan lenyeltem víz nélkül két Fehéret. 
Ilyenkor nem gomba kell, nem Istenhez utazunk közvetlen 

csatlakozással, hanem úgymond szórakozni. Ehhez a Fehér 
segít, ami majdnem olyan, mint az MDMA, csak jobb.

Pár perc se telik el és már érzed, hogy minden nagyon jó.
Az egész világ szép és szerethető, sőt egyre szebb és kí-

vánatosabb, legszívesebben beleharapnál a dolgokba, mint 
valami érett gyümölcsbe, és már imádsz mindenkit, szerelmes 
leszel fiúba és lányba, és állandóan szomjas vagy, de zúzod, 
te vagy a legjobb fej – bármire rá tudsz flashelni.

És szemben más szerekkel, a Fehér hatásának múltával 
sem leszel depressziós vagy kábult.

Legfeljebb annyi hátránya van, hogy kiesnek órák, akár 
fél napok is, de ezzel a csepp memóriazavarral letudhatod 
az egészet.

Esetleg, de mondom, esetleg!, nagyon ritkán, elvétve, 
előfordulhat egy némi zavar a tájékozódásban, billeghe-
tünk kicsit, tengelyünk bizonytalanná válhat, gyakran nem 
találunk ki az utcából, ahol évek óta lakunk, ezért nem 
célszerű autót vezetni, döntéseket hozni, vagy kontrollá-
latlan állapotban akár csak telefonon beszélni valakivel, 
s abszolút tilos e-mailt vagy bármilyen üzenetet küldeni, 
aminek nyoma marad. 

Ha a végén mégis rosszul jönnénk ki, depressziósan vagy 
idegesen, feltúrtan, beakadt kerekekkel az agyunkban, akkor 
jobb, ha addig nyelünk és nyelünk újabb és újabb Fehéreket, 
míg végre megfelelő hangulatban érjük el a kijáratot.
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Így mozogtunk előre  
a másik nyitányig

Félúton Armi meggondolta magát, csettintett a sofőrnek: 
egyedül megy az Osteria Francescanaba, engem kitett egy 
saroknyira Zaire lakásától, beszélgessek Ben Aindivel.

Kidobott a kocsiból.
Hátamban fények, hátul pirosak, elől fehérek, szerteszét 

villogó sárgák, ajtók csapódtak, robajlottak mindenfelé, 
közelben-távolban füstölgő gépek, elhúzott zúgva mellőlem 
egy, baromi volt a zajlás.

A sugárútról a Hierbabuenára térve az ősz fényei ömlöttek 
végig az utcán: az a jófajta, csakis ezen a tájon termő éjszaka 
volt, mikor jádekő zöldjével ragyog az égbolt, a hold meg 
a legtisztább, első osztályú fehér gyémánt színében csillog.

Akárcsak orgona szólna, édeskés dallam játszott végte-
lenítve a fejemben gyaloglás közben.

Zúgott a tarkóm, bal fülem csengett.
Múlt héten, vagy hónapban? álltunk a liftben és egészen 

messziről ugyan, de jól kivehetően zenét hallottam, tompán, 
mélyen szivárgott, csupa basszus, énekes sehol. Kérdeztem 
Armit, hogy szerinte honnan jön a monoton zene, mire ő 
orrát felemelve, mint szag után szimatolt maga elé. Tökéletes 
hallása van. Egy ideig fülelt, aztán rám meredt és közölte: 
semmilyen zenét nem hall.

Kalimpáló szívvel, szédülve láttam, hogy a Hierbabuenán 
a házak egytől-egyig ellenkező irányba tartottak, valamennyi 
épület, út menti fa és bokor mind-mind igyekeztek a hátam 
mögé somfordálni. Kerítésbe félig beolvadó ember jött bottal, 
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integettem neki, vicsorogva mosolyogni próbáltam felé, de 
a föld nyelte el. Nyálcsepp nedvesítette a szám sarkát.

Alig léptem és már fenn is voltam a dombtetőn a tornácos 
ház előtt.

Nem Ben nyitott ajtót, hanem Zaire: bűvös, vörös háló-
ingben és sebtében félig magára kapott köntösben. Tudtam, 
mit rejt a köntös, volt már ez a test a kezemben, de erre 
ráérünk még, gondoltam, s félretolva beléptem.

Kissé megtántorodtam talán, mert Zaire megfogott, vala-
mit kérdezett is, s bár nem, nem! volt az fontos, a szavaknak 
nincs valódi jelentése, de azért társalogtam vele. Pontosab-
ban: volt a létemnek egy elkülönített szelete, amelyik szelle-
mes válaszokat adott a kérdéseire és továbbfűzte a csevegést, 
miközben a zakóm a vállamról az előszobafogasra csúszott.

Azt hiszem, üveg borokról magyaráztam, amiket elfelej-
tettem hozni, de majd legközelebb!, mert van az a pincészet, 
tudja, hiszen azt mindenki ismeri, abban a völgyben, ott, 
ahol egymás mellett sorakoznak a pincék, kapujukban áll a 
vöröslő orrú gazda, szívesen lát minden arra járót, darabig 
kimérten válaszolgat, később megenyhül, s kicsi poharakba 
tölt borából. 

Onnét fogok én bort keríteni, mondtam.
Szemében akkor vettem észre némi enyhülést, felengedett 

tartózkodásából.
– Hej! – mondtam Bennek, aki a nappaliban ácsorgott,

szintén köntösben, nyilván most jött elő a hálószobából.
Ben a megoldás, fog nekem pénzt kölcsön adni, míg Armi 

lenyugszik. S az sem lesz olyan nagy baj, ha nem adom meg 
a niggernek.

Eszem ágában sincs megadni.
Szívesen megöleltem volna, végtére majdnem barátok 

vagyunk, de erősebben vonzottak a padlóra tett párnák, 
vágytam lenn ücsörögni, minél lejjebb, annál jobb, annál 
biztosabb.
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Zaire a nehéz fotelbe ült, maga alá gyűrte lábait, Ben 
velem szemben tette le magát, majdnem feküdt.

Váltakozó ragyogás villódzott a szobába a Hierbabuenanán 
közlekedő autók fényszóróitól. Egyetlen török lámpás égett, 
meg a nappali végében az íróasztal lámpája.

Valahonnan tea került a kezembe, csend volt, s belül, a 
fejemben szólt az a zene, amit ők még lefekvéskor játszhattak 
Zaire hifijén. Idő teltével beszélni kezdtem.

– Mutatós férfi voltam és az is vagyok, nem?
– Az vagy. És ittál? Vagy anyagoztál? – kérdezte Ben.
– Csak egy kis segítséget vettem magamhoz. Ha kipró-

bálnád, neked is szebb lenne az estéd – mondtam és Zaire 
kezébe adtam egy Fehéret. Nem, inkább kettőt, azt hiszem.

Zaire nyelte, teával, s aztán már lökdösött, mutogatott, 
hogy adjak a négernek is. Hogy megnyugtassam, én is le-
nyeltem két újabbat, de Ben nem akarta kipróbálni.

– Tudod, mit mondok neked? – kérdeztem tőle és már el 
is felejtettem, hogy mit akarok mondani. Zaire egymáson 
nyugtatta szép combjait: vékony teste hosszú volt, mint egy 
mély álom.

– Na, mit? – vigyorgott Ben és elvette a Fehéreket. Zaire 
akkor kezdett kicsit oldalra dőlni.

– Hogy mutatós férfi voltam és az is vagyok, de emlékszem, 
emlékszem!, mikor a feleségem azt mondta, azon a kemény 
hangján – hallottátok már, hogy milyen, amikor dühében 
rakétázza elő magából a szavakat? – szóval, éppen az utcán 
sétáltunk, hogy pontosan hol, azt már nem tudom, talán 
délelőtt volt, talán tavasz, mert a nap szemből és erősen 
sütött, tehát akkor felém fordult és azt sziszegte.

– Mit?
– Azt, hogy neki meregethetem a szemem, bármennyire 

is feltarthatom az állam, ő azért jól látja, hogy mi vagyok. 
Szép piros alma vagyok, kívánatos és ropogós, de benn ro-
hadok. Belülről rág a halál, csak még nem ért el a bőrömig.
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És akkor együtt röhögtünk és egyre döntöttük magunkba 
a teát, mert annyira száraz volt a levegő, hogy nem lehetett 
eleget inni, kapart a torkunk.

Én persze tudtam, hogy a Fehérek hatása ez, talán Ben 
is sejtette, Zaire meg szerintem tudta, de ki törődött azzal.

Persze jön az anyagnak egy második, sőt, később, egy 
harmadik lépcsője is.

A másodikban izgatottságot érzel, leginkább a viszketés-
hez hasonlatosat, ami azonban nem a test felszínén támad, 
mert támadás ez!, hanem a zsigerekben, vagy az izmokban, 
a csontok, ízületek találkozásánál?, s onnan csúszik át a 
harmadik, lázas fokozatba, amelyből csak egyetlen kime-
neti lehetőség marad: hogy megtedd azt, amit régen meg 
akartál tenni.

– Aztán képzeljétek el, felmentem a fiúkkal a hegyre – 
mondtam és dőltek a kacagástól. 

Pörögtek.
– A helyre? Jesszus – hahotázta Ben. Vízszintesbe került a 

szőnyegen, Zaire meg kezdett szétcsúszni, ledobta a köntösét, 
s a hálóing mély kivágásában látni engedte alig létező melleit.

Illesztgette a lábát, alul sem visel semmit. Röhögött és 
szipogott. 

– Nem helyre, hegyre!
Hármunkra egyszerre jött az a fajta görcsös nevetés, ami 

gyomorban fáj a végére. Csöpögött a könnyünk, kis vízszínű 
patak bújt elő az orrunkból.

Minden megállíthatatlan lett, és nem kellett tenni érte, 
hogy működjön.

Így mozogtunk előre a másik nyitányig.
Bennel álltunk mindketten, Zaire meg ült a fotelben.
Ki nem ismeri ezt, meredt idő, vászonra festhették volna.
A történet lassult.
Mintha egységnyi idő alatt ezerszer annyi képet vennénk 

fel, amennyit majd a videón normál sebességgel lejátszanánk. 
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Olyankor minden részlet tűéles lesz, de roppant nehezen 
lehet majd kivenni az elmozdulásokat.

Ben köntösének oldása átláthatatlan folyamat volt, mint 
egy csillagrendszer megszületése és összeroppanása.

Ami persze csak egyetlen pillanat Isten szeme előtt.
Alsójából kivetkezve túlméretezett ébenfa szobor lett.
Érezni lehetett, hogy az igazi neve Maali Nsakhere, hogy 

ő a sivatag fölötti, bokros szavannák népének egyik ura.
Teste csúnya volt, formátlan, de lenyűgöző. Két méter 

húsznál magasabb torony húsból és zsírból, oszlopos lábak-
kal, fekete arcát torz mosoly vagy bánat ferdítette, izzadtság 
folyt az arcáról, csorgott nőiesen duzzadó mellein, le a 
domború hasára. Citromnyi heréi fáradtan csüngtek alá.

Kicsi és szép lehettem hozzá képest.
Ruháim a párnák között hevertek gyűrött kupacban, 

mámorító volt.
A kezébe vett kettőnket, combjai között érett barack 

hasadt, sovány ujjaival dolgozott férfiasságunkon. Én balra 
álltam tőle, Ben meg jobbra.

Ben lehunyt szemmel tartotta oda magát, nem szűnt meg 
izzadni, sóhajtozni. Tán ki akart menni a szobából.

Míg ő összeszorította a szemét, én ittam a látványt, mert 
minden gyönyörű volt, még tágabbra akartam nyitni a sze-
mem, hogy befogadjak mindent.

Úgy képzeltem, a négernek a tenyeréhez hasonlóan vilá-
gosabb színű lesz a makkja, amin szótlan munkálkodott, 
lassú mozdulatokkal szakításig hátrahúzva az előbőrt, de 
nem!, kormosan fekete volt, majdnem annyira fekete, mint a 
pénisze: ha nem világított volna oda az időközben felkapcsolt 
lámpa, el sem hittem volna, hogy ennyire.

Szorongatott a látvány, mert túlszárnyalt minden kép-
zeletet. Vaskos és erős volt, mégis csalókán puha – trópusi 
kígyóhoz hasonlított. Ám ennek a kígyónak alig bukkant 
elő a feje, s jóindulattal is legfeljebb fél négyet, de inkább 
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négy órát mutatott, miközben az enyém a diadalmas egy 
órát jelezte, rendületlen igyekezve dél felé.

Zaire szintén figyelt.
Egyszerre nézett miránk, meg lefelé és befelé, önmagára, 

kitárt lábaira, kezére. Nem érintettük, mégis pazar harmó-
nia támadt benne, melynek forrósága kezein, vézna karjain 
át áradt legközepébe, ott tárta ajtóit, ajkait falta, csókolta, 
nedvező virágja boldogan kinyílt, kitárta barnás szárnyait 
s bíbor függönyén át árkocskájából folyt.

Milyen más volt minden és mégis mennyire megszokott!
Ismertem a koreográfiát, már készülődött.
Sisakom nem bírt többé visszacsúszni a helyére, keményen 

ellenszegült.
Fejét tartotta, míg bírta, feszített.
Kimondhatatlan volt, akár ha egy vörös tulipán akart 

volna beszélni, s nedvességgel akarva végre teljesíteni a 
bírhatatlan jót, megindult felfelé a kút legaljáról: betelt az 
idő, nem fogtam vissza, az ostrom kitört, célba ért, konokul 
lövellt és lövellt Zaire testére.

Zaire nem engedett el, sokáig rángott, ficánkolt kezében, 
még akkor is, mikor már régen elapadt.

Felemeltem a selyemingem a szőnyegről, hogy letöröljem 
Zairéról és netán, talán viszonozni is akartam volna neki 
a kapott örömet, de gondos tisztogatása közben, mikor 
pillanatra elemeltem szemem a vékony testéről, váratlan 
megpillantottam Maali Nsakhere arcát – mert akkor már 
kétségkívül őt láttam, szúrófényben, reflektorokkal meg-
világítva.

Dr. Ben Aindi sebészorvos eltűnt, bizonyára mindörökre, 
és többé csakis a sivatagi Nsakhere maradt.

Arca szürke volt, ezt a színt szokták talán ólomszürkének 
nevezni.

Nedves, barna szeme Zaire itt-ott még foltosan csillogó 
bőrére irányult, ökölbe szorult kezén kimeredtek az erek és 



150

ebben a mind veszélyesebbé váló pillanatban is újra, alaposan 
megnéztem, hogy heréje, meg az erőtlennek bizonyult farka 
még ernyedten is nagyobb az enyémnél.

Nem mondanám kifejezetten azt, hogy sírt.
Nem sírás volt az, csak fulladásig visszafojtott lélegzet.
Préselődtek a könnycseppek a szeméből, s összefüggő, 

homályos, zsíros réteget képeztek az arcán az izzadsággal.
Már órák óta itt lehettem, gondoltam, mert kevesebb autó 

járt, hajnalodott, s mégis! csak akkor vettem észre, egész idő 
alatt nem tűnt fel, hogy Maali fényesen fekete haját nemrég 
leborotváltathatta a koponyájáról.

Mint fekete kőgolyóból világított elő a szeme; robosztus, 
meztelen teste megőrülni kész, ketrecének rácsait rázó, 
csupaszra nyírt gorilláéra emlékeztetett.

Zaire imbolyogva fölállt, meg- megkapaszkodva a búto-
rokban a fürdőszoba vagy a háló irányába szédelgett, nem 
tudtam, mert én akkor már vettem az ingem, a nadrágom, 
s a cipőfűzőm kötöttem, Maali mordult egyet, iszonyatosat, 
jobbnak látszott mielőbb takarodni. 

Amint voltam, gombolatlan, zakót karomra dobva isz-
koltam kifelé.

Elfelejtettem pénzt kérni tőlük, jutott eszembe az utcán.
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Újabb részletek szivárogtak ki az 
ANP-bankrablással kapcsolatban

(The new Weekly standard; Editorial; 
like: 1 494 569; 4h)

Armenouhie Sarkissian médiaszemélyiség férjét, a mágus-
ként és a Gyyuto zenekar ütőseként ismertté vált Z. J.-t 
gyanúsítják a mintegy 30 milliós bankrablással. A celebnő 
ügyvédje nyilatkozatot tett közzé, melyben Sarkissian el-
határolja magát férje cselekedeteitől, s közli, hogy életkö-
zösségük még a vélelmezett rablás előtt megszűnt, válásuk 
folyamatban van.

Az ügyészség szerint Z. J. előbb joghurttal leöntötte az 
ANP bankfiók biztonsági kameráit, majd fegyvernek látszó 
tárggyal arra kényszerítette az alkalmazottakat, hogy a 
bankban megszokottnál nagyobb összegű készpénzt szab-
ványos banki zsákban adják át számára.

Utána taxival ment egy ismeretlen rendeltetésű, nagy-
méretű dobozzal és a pénzeszsákkal a Printemps bevásár-
lóközpontba, ahol készpénzzel fizetett egy márkás óráért, 
edzőcipőért. 

A The New Weekly Standard tudomására jutott, hogy 
napszemüveg-vásárláskor közölte az eladóval, hogy „csak 
egyszer az életben a saját pénzéből akar boldog lenni”, s 
egymás után két filmet is megnézett a pláza multiplex mozi-
jában, miközben a rendőrség mindenütt nagy erőkkel kereste.

Információink szerint a gyanúsított a mozizás után gya-
logosan átvágott a nemzeti szoborparkon, s betért a felső 
tízezer népszerű esti szórakozóhelyére, a Seventh Dirty 
Heaven klubba. Itt italfogyasztás után három rúdtáncosnővel 
úgynevezett VIP szobába ment.
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Két, neve elhallgatását kérő táncosnő elmondása szerint 
a bódult állapotban lévő Z. J. valószínűtlenül nagy össze-
geket, a szokásos díj tízszeresét fizetette a magántáncokért, 
s kábítószert osztogatott nekik. Egyikük eddig tisztázatlan 
körülmények között elhalálozott, ketten elmenekültek a 
helyiségből.

A rendőrség azonnal hermetikusan körülzárta a Seventh 
Dirty Heavent.

Megbízható rendőrségi forrásunk a The New Weekly 
Standardnak elmondta, a hatóság csak a rendőrségi labora-
tóriumban észlelte, hogy egy, a bűntett helyszínén hagyott 
fényképezőgép helyszínen készült fotóin jól beazonosítha-
tóan élettelenül látható dr. B. A. sebészorvos, a Sarkissian 
család barátja. 

A képeken az orvos a padlón fekve, nem messze az elhunyt 
rúdtáncosnőtől hever. Az ismételten kiszálló rendőrség azon-
ban másodszor sem találta a klubban dr. B. A.-t. Forrásunk 
szerint jelenleg az ujjlenyomatok, valamint a DNS-minták 
azonosítása zajlik.

Az ügyészség cáfolja a dr. B. A.-ról készült állítólagos 
fényképfelvételek létezését.

A Seventh Dirty Heaven közleményben értesítette a saj-
tót, hogy a klub elhatárolja magát a történtektől. A bűntett 
másnapján újra kinyitnak, s a szokott magas színvonalú, 
minden igényt kielégítő szolgáltatással várják vendégeiket.
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Mindennek vége van

Annyi lé még volt nálam, hogy taxival mehessek haza Armi 
lakosztályába a Weststromhoz. Míg a Hierbabuena utcán 
lefelé loholva a ruházatomat igazgattam, próbáltam meg-
nyugodni, mert gyötört a balul sikerült akció Zairével, 
meg dr. Ben Aindival vagy Maali Nsakhere-vel, akárhogy 
is hívják.

Micsoda hiba volt az!, kizárni magam az egyetlen helyről, 
ahol pénzt kaphattam volna, és akkor, már akkor! zihálást 
hallottam mögülem. Hátrafordulva nem láttam senkit az 
utcában. 

Lehetséges lenne, hogy az apa megosztotta fekete fiával a 
láthatatlanná válás titkát? Hallottam nyögést, mormolást, 
csapódó ágak, reccsenve törő gallyak neszét: egy felbőszí-
tett, nagy gorilla dúltan tántorogva kelthet ilyen zajokat 
az ösvényen.

Elutaztam dr. Aindi tamagó apjához? Láttam Kabila 
faluját, a kunyhót, ami a lakása volt? És Armi? Armi nem 
volt ott, egyáltalán nem emlékszem rá. Úgy szokta mondani, 
ő csak az utolsó Hiltonig hajlandó elmenni.

Taxi sehol, de jött a 17-es villamos, piros fémtestéből 
hangyatömeg rajzott, háti- és kézitáskákkal, vállra vetett 
pulóverekkel, sietve lökdöstek és taszítottak, közéjük fu-
rakodtam, s az utca rovarseregével elvegyülve felpréseltem 
magam az ajtón.

Félhalottak hada vett körül és sodort magával a villamos 
belsejébe: ízelt végtagjaikkal tárgyakat szorítottak maguk-
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hoz, szembeötlően fölösleges tárgyakat, amikért fölösleges 
munkákat végeztek, hogy azt hihessék, élnek.

Bár a többség elkeseredetten hallgatott, s csak néhányan 
beszéltek, vagy telefonáltak, mégis zsongás vett körül, egy-
fajta állandósult alapzaj, ami része lehetett ennek a világnak 
– egy percig sem bírhatták csendben, összekötözve önmaguk-
kal. Talán a zsibongás nyomta el Maali Nsakhere lihegését,
vagy a néger lemaradt a villamosmegállóban, s visszament
Zairéhez. Mindenesetre nem hallottam.

Látszott, hogy baj lesz, mert a Weststrom portása kijött 
elém a pult mögül, s közben gyors pillantást vetett a liftek 
előtt ácsorgó két biztonsági őrre. Az egyik önkéntelennek 
tűnő mozdulattal, mint aki lehullott hajszálat pöccent, 
megpihentette kezét a pisztolytáskáján.

– Monsieur Zinkó? – kérdezte a portás.
Pengearca volt, ritkuló, színtelen haja. Szeme a sokat látott 

szállodai alkalmazottaké.
– Igen? Mit óhajt?
A hangom kissé elvékonyodott.
– Madame Armenouhie Sarkissian az 707-es lakosztályból

megbízott, hogy adjam át Önnek a csomagjait. A madame 
utasítására közlöm, hogy nem mehet fel többé a lakosztályba.

És a pult elé kikészített, négy jól ismert utazótáskára mu-
tatott, amelyekkel annyit utaztunk Armival. Abu-Dhabiban 
vásároltuk mindegyiket, darabonként harmincezer dolláros 
Henk bőröndök voltak.

– A madame azt mondta, hogy minden holmiját belera-
katta a táskákba. Egyúttal üzeni, hogy ne keresse a mobil-
ján vagy elektronikusan, mert letiltotta Önt. És kellemes 
hétvégét kívánt.

Szerencsére senki sem jött éppen a Weststromba, s így 
a biztonsági őrökön kívül nem volt tanúja a jelenetnek.  
A lobby is üres volt. Kissé ugyanis megrogytam, a hangom 
elgyengült:
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– Egy percre felmennék a lakosztályba, hogy megnézzem, 
csakugyan nem maradt-e fönn néhány holmim. A feleségem 
esetleg kifelejtett ezt-azt.

Louis. Ez állt a portás kabátjának a hajtókájára erősített 
kis fémkitűzőn.

– Louis – folytattam –, látott már engem, hónapok óta 
itt bérlő a feleségem.

– Valójában Bertrand vagyok uram, csak a kollégám 
kabátja van rajtam – felelte hűvösen, és előhúzott valamit a 
kabát zsebéből. – A madame általunk küldi az ügyvédjének 
a levelét is. Azt üzeni, elindította a válópert.

– Ha nem veszi át, akkor is érvényes a kézbesítés – tette 
hozzá.

A Sullivan, Arps, Slate, Meagher & Cromwell ügyvédi 
iroda borítékját nyújtotta át.

– Madame Armenouhie Sarkissian úgy rendelkezett, hogy 
sem Önt, sem esetleges megbízottjait nem engedhetjük fel 
a lakosztályba.

Szótlanul állt a két fegyveres őr, nem néztek rám, de tud-
tam, ha csak egyetlen lépést tennék a liftek vagy a lépcsőház 
irányába, azonnal közbelépnének.

Ekkor Louis vagy Bertrand hirtelen felélénkült. Majdnem 
elfelejtette, mondta, s a pultról leemelte és átnyújtotta a 
Nikont, meg egy méretes dobozt. Utóbbi a megvásárlása 
óta névtelenül maradt maki mobil háza volt.

– Madame a majmot magának ajándékozta, az ügyvédi 
iroda levele is rögzíti, hogy átadta. Legalábbis ezt közölte 
a portával.

Gyors döntéssel a Nikont a nyakamba akasztottam, a 
bőröndök helyett meg a szellemmakit választottam. Leha-
joltam és bekapcsoltam szállítódobozának automata táp-
lálékadagolóját és a légkondicionálóját: nem néztem be a 
homályosított ablakon, de tudtam, a maki fejjel előre fekszik 
a vízhatlan párnáján és kifelé néz.
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– Louis, a makit elviszem, és az a kérésem, hogy a bő-
röndöket őrizzék a ház tárolójában. Majd küldetek értük.

– Egy ideig őrizzük, uram.
Más nem maradt, mint hogy amennyire tudtam, mél-

tóságteljesen egyenesen tartottam magam, míg határozott 
léptekkel elhagytam a Weststromot.

Kettévált a testem és a lelkem: mikor mentem kifelé a 
toronyház előteréből, felülről, mintegy kamerából láttam 
önmagam. Kezemben a maki lakását szorongattam, testem-
ről dőlt a víz, átütött az ingemen, hátulról az őrök szeme 
tapadt rám.

Nem először történt ilyen velem. Ha valami váratlan csa-
pás ért, amit hirtelenjében nem tudtam feldolgozni, akkor 
mágia nélkül is sámánná lettem: kívülről láttam mindent, 
elszakadva magamtól.

Csak pár pillanatig tartott, az utcán már visszaköltözött 
a szemembe a kamera látószöge.

Késő délelőtt vagy kora délután lehetett, tűzött a nap, 
sugarai egyenként döfködték az agyam látóidegeit, ott álltam 
a város legdrágább apartmanházának bejáratában, szinte 
semmi pénzem nem volt, egy fényképezőgép, s a dobozban 
tartott majom volt minden vagyonom.

Valahogy odébb vánszorogtam a bejárattól mintegy száz 
méterre, fa alá, egy félárnyékos padra.

Nem volt már egyetlen emberem sem, aki egy éjszakára 
befogadna. Armi jól előkészítetten kidobott, zsarolni sem 
tudtam – de ha adódott volna valami ötletem, az csak újabb 
ingyenes reklám lett volna számára.

Zaire és Ben életéből kizártam magam, sőt, könnyen lehet, 
hogy a néger a nyomomban jár és bosszút áll.

Prote ingyen nem áll velem szóba.
Eszembe jutott még a pénzügyes nő is, de hamar elvetet-

tem. Ő gyűlöl engem, mert kinevettem és ordítoztam vele, 
miközben térden kúszott.
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A tanítványaimra nem számíthattam.
A zenekarból Riesingerre, Louise-ra, meg Kampfra sem 

– a többi zenész meg már a nevemet is elfelejthette.
És Thelma, a nővérem, az anyám, az anyám!, gondolatára 

fájdalom kezdett lüktetni a jobb halántékomban: Thelma 
halott, magányosan és szegényen halt meg, a temetésére nem 
mentem el. Biztos, hogy semmi örökség nem maradt utána. 
Mindennek vége van.

Armi egy hete vagy egy hónapja azt mondta nekem, szá-
moljam ki, hányadik férje vagyok, s mikor mondtam, hogy 
a negyedik, akinek papírja is van róla, akkor azt válaszolta, 
hogy jó, a negyedik, de nem az utolsó.

Nem hallottam meg.
Emlékszem-e a rétre, kérdezte. Hogy melyikre, kérdeztem 

vissza, holott pontosan tudtam, mire gondol, mert mióta 
együtt élünk, egyszer voltunk réten, s akkor ott volt a ta-
vernás Rolf is. Ő azért tavernás Rolf, mert úgy szerezte az 
első vagyonát, hogy a tengerpart számtalan valahai halász-
falujában nyitott Rolf’s Taverna néven éttermeket.

Azt a kockás abroszos fajtát, ami ugyan kicsi is, piszkos is, 
drága is, de azt hiszik a külföldiek, hogy valódi hazai ízeket 
kínál. Képzelik, hogy a nagymama főz hátul a konyhában 
az unokájával, de igazából Rolf franchise láncolatának tagja 
mindegyik étterem: tavasszal nyitnak és ősszel zárnak, hogy 
a szezonban a német turistákat kopasszák. Helyi erő soha 
azokba be nem tette a lábát.

Azóta Rolfnak már számos új jövedelmező ötlete támadt, 
az éttermeit régen másra bízta. Ültem a magángépén, mikor 
tavaly Floridába mentünk.

Armi rá utalhatott, a gazdag Rolfra, aki nálam sokkal 
öregebb ugyan, de őt legalább nem kellene eltartani. És lefo-
gadom, tud gyereket csinálni, mert neki – velem ellentétben – 
biztos csak úgy hemzsegnek a vén ondójában a jól mozgó 
spermiumok.
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És én nem tudtam meghallani akkor Armi üzenetét. Vagy 
nem akartam.

A nap már nem a fejem fölött volt, sugarai oldalról estek 
be a padra. Utáltam, hogy nem volt órám. A mobilt nem volt 
kedvem kivenni a zsebemből, mert a rohadt napfényben alig 
látszott valami a kijelzőjén, s hogy lássak belőle valamit, 
mint valami vén fasznak, az orromig kellett volna emelnem.

Szemben, a kétszer három sávos sugárút másik oldalán egy 
kisebb ANP bankfiók fóliázott kirakata csillogott a fényben.

A gondolatok nem úgy fogalmazódnak meg a fejemben, 
mint mikor egy matematikai feladványt akarunk megoldani, 
nem lépésről lépésre, egyik lépcsőről a másikra lépve, hanem 
egyszerre. Mint aki előtt egy redőnyt húznak fel, s egyetlen 
pillantásra ért mindent, amit eddig elfedtek előle.

Tudtam, hogy mit kell tennem és hogyan.
Leléptem a járdáról. Heves dudálás hallatszott, csikor-

gás, fékezés, káromkodás zaja kísért át az ANP-től néhány 
háznyira levő zöldségesig.

– Joghurt van? Kérek hét darab félliteres Filtront.
Szótlanul adta át a nő a joghurtot, mint aki tudja, hogy

hamarosan mire fogom használni. Túl nagy címlettel fizet-
tem, fintorgott, nem tetszettem neki. Vékony rés volt a szája, 
ellenszenve jeléül még jobban szét is húzta, kissé kinyílt, 
vártam, hogy nedvesség jelenik meg a sarkában. Vízszintes 
vagina, gondoltam, és köszönés nélkül mentem tovább.

Az ANP bejárata fölött volt biztonsági kamera: egyetlen 
mozdulattal letéptem az első Filtron védőrétegét és a fehér 
löttyöt a lencséhez csaptam. Letettem a maki lakását a 
földre. Sehol egy lélek.

A lencse remélhetően megvakult a löttytől. Késlekedés 
nélkül papír zsebkendőt vettem a kezembe, azzal fogtam 
meg a kilincset és benyitottam a bankba. Az előtérben négy 
kamera pislogott, elég magasan, de egy-egy gyors joghurt-
hajítással kiiktattam őket.
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Egyetlen pénztárablak működött, negyvenes, fáradt nő 
ült mögötte.

Sikoltani akart, de a bal kezemre mutattam, amivel a 
mobilt szorongattam a zsebemben – pontosan úgy meredt 
előre, miként pisztoly feszítette volna.

– Esze ágában ne legyen a riasztóhoz nyúlni – kiáltottam
rá, majd elfordulva tőle, egy-kettő-három joghurtot csaptam 
a terem maradék három kamerájához.

Valami mozdult oldalt, a pénztárablakokon túli kis fo-
lyosón, s felbukkant a biztonsági őr sapkája.

– Dobja ide a stukkert, a telefonját, meg a walkie-talkie-
ját és takarodjon a vécére. Csukja magára az ajtót és ne 
csináljon semmi rosszat, mert szétlövöm ezt a nőt.

A mobil, a pisztoly, és a walkie-talkie a pulton landolt, 
a sapka visszahúzódott az ajtó mögé, ahonnan az imént 
felbukkant. A pénztárosnő olyasféle állatiasan nyöszörgő, 
szipogó hangot adott ki, mint a japán pornóban a szánalmas 
háziasszonyok, amikor a legjobban basszák őket. 

Könyörögnek, ahelyett, hogy örülnének.
– Ne nyafogjon, ide a pénzt – mondtam neki.
Meglepően sokat adott, sokkal többet, mint amennyire

számítottam. Egész kis zsáknyi volt, takarosan, jórészt nagy 
címletekben összefűzve. Úgy folytattam, amint a filmeken 
láttam.

– Menjen be a biztonsági őr mellé és lassan számoljanak
el együtt százig. Ha előbb kidugják az orrukat, vagy telefo-
nálni próbálnak, meghalnak. Aztán futás, mert fel fogom 
robbantani az épületet. Hallani akarom, hogy hangosan 
számolnak.

Eeegy-keettő-háárom-néégy-öööt, hallatszott a 
vegyeskórus gyenge hangja, mialatt kisétáltam az ANP-
ből. Felkaptam a maki dobozát és leintettem az éppen arra 
kanyarodó taxit.
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Nemzeti szoborparkunk szélén 
álltam, félkörben népünk 

legnagyobb alakjai

A Printemps-be, mondtam a sofőrnek és magam mellé csap-
tam az ANP feliratú zsákot. 

Öregesen vezetett, azzal a technikával spórolt a fogyasz-
táson, hogy állandóan a szükségesnél hamarabb kapcsolt 
a váltón egy fokozattal feljebb. A motor nehéz zihálással 
igazodott a feladathoz. A Rue du Anquetil-ről kanyarodtunk 
ki. Ezen még egy tempósabb vezető is lassan hajtott volna, 
hát még az én hallgatag emberem.

Volt időm észrevenni a dombtetői buszmegállóban a rok-
kant asszonyt.

Nem tudatosodott bennem rögtön, hogy mi a furcsa a 
görbült hátú nőn, aztán rájöttem, hogy a gördeszka, igen, 
igen!, az nem illik a képbe. Mit keres nála. Talán az unokájáé, 
futott át az agyamon a gondolat, de nem láttam a 
közelben senkit: nyilván busszal viszi neki, aztán majd 
együtt mennek a játszótérre, valami ilyesmi.

Abban a pillanatban az öregasszony minden észlelhető 
mozgás nélkül a megállótól legalább száz méterre lévő, útmenti 
kegyhelynél, Merici Szent Angéla, a betegek, fogyatékkal 
élők, rokkantak és árvák védőszentjének szobránál termett.

Lábát a deszkára helyezte, nagyot lendített magán, majd 
a belváros felé amúgy is lejtősen kanyargó Blankenburger 
Pflasterwegen szédítő iramban robogott lefelé.

Aztán, felfoghatatlan, de újra a megállóban állt, oly közel 
az úthoz, hogy mikor elgurultunk mellette, világosan láttam 
az arcát. Az előbb még száguldott a Pflasterwegen lejtőjén, 
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ugyanakkor gördeszkát tartott a kegyhelynél és ezzel egy 
időben moccanatlan várakozott a buszmegállóban, míg 
nekem, ha lassan is, de haladnom kellett az autóval.

Kedvem lett volna megkérdezni a taxist, feltűnt-e neki a 
jelenet – netán csoda történt a szemünk láttára, Merici Szent 
Angéla kapcsolatot teremtett egy nyomorékkal? –, de nem 
az a fajta volt, aki kedélyesen társalog az utasaival, inkább 
idős embergyűlölőnek látszott. Nem beszélt.

Viszont nem fecseg majd a rendőröknek sem, ha rendben 
kifizetem a számlát.

Eszembe vette magát, hogy talán a láthatatlanná lett dr. 
Ben Aindi tette, ő bűvészkedett a nővel. De nem. A néger 
nem segít senkin, a néger egyszerűen van.

Azért érdemes lett volna a nyakamban lógó Nikont ki-
próbálni a megállóban, a nézőkéjén át szemügyre venni az 
öregasszonyt, hátha meglátom a doktort, miként a varázsló 
apját.

Üres volt a város, hamar odaértünk.
A bevásárlóközpont kapujánál tett ki: nem adtam túl 

nagy borravalót, mert az gyanús, sem kicsit, mert azzal 
feldühíthetném. Köhögve, prüszkölve hajtott el a Fiat, én 
meg bementem a Printemps első üzletébe és kinéztem egy 
napszemüveget.

– De kérem, uram, ez egy Dolce & Gabbana! – lóbálta
az orrom előtt kétségbeesetten az árus.

Láthatóan nem tudott mit kezdeni a kijelentésemmel, hogy 
túl olcsó a szemüvege. Én olyat akartam, amit Armitól nem 
kaphattam volna meg.

Megpillantottam magam a próbatükrében: sápadt ar-
comban két, a több napi kialvatlanságtól és a Fehérektől 
gyulladt, vörös szem égett, nagyon is kellett rá az a Dolce 
& Gabbana.

Mi több, ez pontosan olyan középen összehajtható volt, 
amilyenre vágytam.
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Átlósan szemben, az órásnál már volt minőség is: egy 
Bulgari Diagono Magnesiumot vásároltam.

A Bulgari háza magnéziumötvözetből, előlapja körben ke-
rámiából készül, minden adatot szinkronizál a mobilommal, 
chipjével fizetni lehet – lehetne, ha lenne bankszámlám –, 
távolból nyitja a lakásajtót, kikapcsolja vagy aktiválja a 
kocsi és a lakás biztonsági rendszereit.

Edzőcipőt is vettem, ami szintén Bluetoothon adja át az 
adatokat a telefonomnak, hogy mennyit mozgok: ebben 
mentem moziba, s egymás után két majmos filmet is megnéz-
tem. Az elsőben háznyi gorilla tombolt egy nagyvárosban, 
talán Tokió lehetett.

Miután megettem és megittam a büfében vásároltakat, 
elaludhattam, vagy a Fehér szaladt túl bennem, mert mire 
észbe kaptam, már másik film ment. Másik, mert az már 
rejtett kamerákkal készült csimpánzos dokumentumfilm 
volt. Szerencsére az ANP-s zsákomat nem lopta el senki, 
úgy festett, egyedül ülök a vetítésen.

Amennyire a film közepe táján ki tudtam venni, olyasmiről 
szólt, hogy az alfa, a legerősebb hím állandóan azzal van 
elfoglalva, hogy megvédje a pozícióját, s ezért, bár minden 
nőstényt meghághatna, erre nemigen jut ideje.

A második vonalban levő példányoknak is sanyarú volt 
a helyzetük, mert örökösen küzdenek az elsőségért, s így 
többnyire a gyönge, leginkább a bozótosban bujkáló silány 
hímek tudnak elkapott pillanatokban közösülni a majom-
csapat nőstényeivel.

Én a negyedik csoportba tartoztam volna, amelyik erős 
is, kufircolni is tud, de kölykei sohasem lesznek.

Egyik széktől a másikig kapaszkodva kimásztam a sorom-
ból, s a derengő jelzőfények mentén eljutottam a kijárathoz, 
de alig léptem ki az éjszaka kellemes hűvösébe, viszkető 
érzés támadt a torkomban.
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Mintha valami magnak a héja tapadt volna oda, krákog-
tam, de az émelygés nem múlt el, s a torokköszörüléstől orrot 
kellett fújnom, mire a nedvesség tovább ingerelte a torkomat, 
ami megint krákogásra ingerelt, a nyál a torkomra szaladt: 
színeset hánytam a közeli szobornak a tövébe.

Így. Így jó, gondoltam.
Nemzeti szoborparkunk szélén álltam, félkörben népünk 

ezerötszáz évének legnagyobb alakjai: csupa férfi, mondani 
sem kell. 

Itt van legelőször is az államalapító, akit utóbb még szentté 
is avattak. Kevésbé hangoztatott, hogy a trón megszerzéséért 
vívott harcban hátulról döfte le a sógorát, s mivel testvér-
gyilkosságra nem mert vetemedni, bátyjának csak a szeme 
világát oltotta ki egy karóval.

Odébb Carolus szintén márványból vésett alakja: ő győztes 
hadjáratokban csatolt országunkhoz megalázott népeket, 
akik válaszul hosszú történelmünk során annyiszor támadtak 
bennünket hátba, ahányszor csak tudtak.

A következő a békés utód volt, aki inkább politikailag 
jól végiggondolt házasságokkal gyarapította a trónt, de 
valójában a férfiszerelem híve volt, s feleségét egy szolgával 
hágatta meg, részegen. Így szakadt meg a királyi ház vonala, 
és jöttek az idegen vérű uralkodók.

Mennyi titkos értelemmel bír, hogy e dicső szoborcsoport 
alakjai, köztük a züllött hazudozó, a kutyapecér, aki fél 
földrésznyi gyarmatot adott el ezer aranyakért, a parázna, 
a félnótás, kit még a pápa sem volt hajlandó megkoronázni, 
a dilinyós, ki képtelen volt különbséget tenni miniszterei 
között, mind ott álltak, mint afféle korhely csapat, amit 
nemrég takarítottak ki a kocsmából.

És velük átellenben, formailag másik utcában ugyan, de 
valójában pontosan előttük volt a Seventh Dirty Heaven, 
egy night club, egy luxuskupi.
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Függőleges jel, de nem az égre 
mutat, hanem önmagára

Felmentem a márványlépcsőjén, annyira fehér volt, hogy 
szinte kék – ilyen kizárólag bankokba, kaszinókba, kor-
mányhivatalokba és a legelegánsabb kuplerájokba vezet, a 
Pénz gyönyörűséges forrásaihoz.

A lépcső aljáról még visszanéztem: nyilván a nyomomban 
vannak, számítógépes rendszerek képernyőin tűnik fel az 
arcom, digitális üzeneteket küldenek rólam. S bár egészen 
más úton, de nincs már messze tőlem a néger sem.

A város fényei villóztak a sötétségben álló szobrok fölött.
Elektronikus ajtó nyílt, nem, nem! fotocellás, hanem táv-

irányítású, joggal feltételeztem, lépéseimet kamerák lesik, 
s egy központi teremben, a mélyben?, a mélygarázs alatt, 
vagy ellenkezőleg, fenn, a tetőn?, biztosan a „Staff” feliratú 
ajtó mögött rögzítik is.

Huss, egy második ajtósor csúszott szét, a kettő között 
nyilván szkenneltek, túl gazdag hely a Seventh Dirty Heaven 
ahhoz, hogy fegyveresen látogassák.

Csapott homlokú nő hajolt rám a biztonságiak ruhájá-
ban, izmok feszítették, kinézett magának. Uram, mondta, 
szabad?

Gyakorlott mozdulatokkal áttapogatott, de fura mód az 
ANP zsákját, a szellemmaki dobozát és a nyakamban lógó 
Nikont nem nyittatta ki. Ezeket kézi szkennerrel vizslatta, 
piros fénycsík futott végig rajtuk, a maki moccant egyet – az 
állatok sokat megéreznek, amiről nekünk fogalmunk nincs.

Tilos fényképezni, mondta, s távolabb húzódott, vicsorítva 
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nevetett. Mosolya egy idehurcolt görög istenség szétcsapott 
fogazata.

Dioné.
Ő Gaia és Uranosz isten hetedik gyermeke, a hetedik titán, 

aki nőként valójában titanisz. Testvéreivel együtt Uranosz 
az alvilágba zárta. A lelakatolt a testvérek között volt ő is, 
Dioné, a dúlt fogazatú titanisz.

Elmentem vizelni – bármihez kezdek, előtte elmegyek 
vizelni, s most határozottan kezdeni akartam valamit –, a 
csupa márvány toalett automatikus, semmihez nem nyúlós 
volt. A csap elé tartva kezemet, nem csupán elindult a víz-
sugár, hanem készen belekeverve folyt a fertőtlenítő, majd 
szárító levegő zúgott elő a csap körüli fúvókákból. 

Óvszer minden színben, áttetsző, világítós, ízesített, 
faroktövet motorosan izgató, a feliratok az automatákon 
angolul, németül, franciául és oroszul.

Lehajoltam a ledek világította tükörhöz, szórakozottan 
szemléltem az arcomat.

Hideg fényben tükröződött az üvegen a szemem.
Közelebb hajolva megpillantottam a szembogaramban 

mintegy hat-nyolc milliméteres önmagamat, deréktól felfelé.
Nézelődő fantomom jószerével egyetlen kifelé hajló arc 

volt, kicsit nagyobb, mint a pupillám.
Kíváncsi lénynek tűnt. Érzelmeket – legalábbis olyan 

kicsiben – nem tapasztaltam rajta. Se borút, se derűt.
Viszont láthatóan ki akart jönni, mint aki mondani sze-

retne valamit.
Vajon mindenki látja megfelelő fényben néma, kicsiny 

önmagát?
Hajoltam jobbra, hajoltam balra: lassítva, kimért moz-

dulatokkal követte mozgásomat, s folyamatosan bámult. 
Otthagytam. Miről beszélhettem volna vele?

Kékben úsztak a termek, de nem egyformán kékben.
Világító hetesek mindenütt: a falakon, a pultokban.
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Az első terem, az Aphrodite UV-szerű fényben fürdött: 
vakítóan fénylettek a fehér ingek, blúzok, melltartók.

Napszemüveges, elhízott férfiak kevesen, öten-hatan ültek 
bárszékeken, mások az asztaloknál. Ittak, nem beszéltek, 
időnként egy-egy papírpénzt illesztettek az előttük imbolygó 
lányok tangájába.

Fehérneműre vetkőztek, jól táncoltak. Szépek voltak, rop-
pant hajlékonyak, hídba szerettek menni, s az ágyékukat, a 
csontosan-magasan kiugró szeméremdombjukat tolták előre.

Harsogott a zene, digitális Mozart-remixben a tökély 
csillogása keveredett elektronikus torzítással: édes, könnyed 
dallamot cincogtak a hegedűk, mit váratlan pillanatok-
ban robaj, régi gitárzene, majd néger utcai rappelő hangja 
szakított félbe, hogy operaénekesi képességeket csillogtató 
hanggal tenor szárnyaljon fölébe, s kiteljesedve, a lüktetés 
helyébe megint vonósok jöjjenek, hogy kezdődjön elölről 
az egész.

Kértem egy Bourbont, 500 volt, kértem egy pohár vizet, 
az is 500 volt. Már puszta kíváncsiságból rendeltem limo-
nádét, szintén 500-ba került.

Elég.
Lábam előre, felsőtestem követte, egyik kéz, másik, óva-

tosan mozdult a csípőm: a testszagokat elnyomó, rejtett 
helyekről spriccelő illatosító párájában mozogtam.

Mindig a bal lépett előbb, s ez bonyolulttá tette a járást.
Visszatértem gyermekkori játékomhoz, hogy a hetedik 

lépésemnek kötelezően eltérő színű padlófoltra, esetleg kü-
szöbre kellett jutnia, s onnét ismét a bal láb indult előbb, 
követte úszó karom és felsőm.

Fejemet erővel tartottam fenn, mert örökösen lebiccent.
A következő teremben, az alig megvilágított, derengőn 

kékes fényű The Birth of Venus falméretű akváriumában 
melltartó nélkül, átlátszó, C String-szerű, pánt nélküli tan-
gában váltott lányok úszkáltak.
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Kecses taglejtésekkel változtattak helyet a medence aljá-
ban elhelyezett méteres műanyag kagylók között, lebegtek 
fölöttük keveset, egyik kezükkel bájosan a bal mellüket, 
másikkal meg az ágyékukat takarták, nyilván Botticelli 
Vénusz születésére utalva.

Mozgássoruk befejezéseként felegyenesedtek a kagylók 
fölött, majd levegőt venni kiemelkedtek a vízből, miként 
megszületvén Aphrodité kikelt a habokból.

Mikor Gaia megelégelte férje, Uránosz kegyetlenkedéseit, 
elhatározta, hogy megdönti ura hatalmát. Méhében termett 
egy csodálatos keménységű fehér fémet, melyből sarlót 
készített, s azt fiának, Kronosznak adta, hogy metssze le 
apja férfiasságát.

Kronosz elbújt a hálószobában, s mikor legközelebb 
Uránosz felgerjedve közeledett az anyjához, előugrott, 
megragadta apja ágaskodó nemi szervét, majd levágta, és a 
tengerbe hajította.

A halhatatlan fütykös és herezacskó tovább úszott, s a 
habokban a szépség istennője, Aphrodité született meg 
belőle, hogy kagylókon hajózzon tova.

A The Birth of Venus teremben úszkáló aphroditék a me-
dence után a rúdtáncosok asztalához mentek, hamar levették 
a tangát, s rövid áregyeztetés után a fizető megrendelők fölött 
hajlongva öltáncot jártak, dörgölőztek, riszáltak.

Bár a lányok keze, lába bőkezűen súrolta az adakozókat, 
megérinteni őket nem lehetett.

– Hej! – szólt rám az egyik. Talán az imént még a me-
dencében láttam lebegni, haja ott szétterülve örvénylett feje 
körül, mellbimbói a hideg víztől ágaskodtak. A teste körül 
kis buborékok szállingóztak felfelé.

– Akarsz öltáncot? Leila vagyok.
Felém hajolt, várta a pénzt vagy az elutasítást, leginkább

a pénzt, s adtam neki, egész marékkal vettem ki a zsákból.
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Letettem a maki házát a padlóra, rá a fényképezőgépet 
és lejjebb csúsztam a karfás széken. A sötétben is láttam, 
meglepődött a vastag kötegtől, de gyorsan összekapta magát 
és intett két másik árnyalaknak.

Azok közelebb jöttek.
Úgy lépdeltek, mint az angyalok, danse sur les pointes, 

lábujjhegyen. Talán kezdő balett-táncosok voltak a Nemzeti 
Balettkarból. Olyanok, mint Zaire.

Nekik szintén adtam pénzt.
Fölém került, akaratlan összezártam a lábamat. Hosszú 

combja zenére mozgott, kék melltartóban, de alsó nélkül 
mozgatta ágyékát az arcomtól félméternyire, ringatta magát, 
mellét simogatta, a másik kettő meg csak a padlón ült, s 
tétován a lábamat fogdosta.

Nyilván ez csak közbenső része az előadásnak: nullpont, 
ahonnét a szereplők valamerre elindulnak, hogy eleget tegye-
nek a rítusnak, de akkor, ott még nem dőlt el semmi sem, 
ernyedtség és elhatározás között lebegtem, nyilván nekem 
kellett volna átszakítani valamely szalagot, ami a várakozást 
elválasztja a cselekvéstől.

Ő mozdított tovább.
Ügyes mozdulattal térdelt a karfára, révérence, így a hasa 

került közel egy vonalba a szememmel, a bárpult fénye csu-
pasz ágyékán világított át. Ajkai szétnyíltak, mint a pillangó 
szárnyai, mielőtt másik virágra röppen.

Az a függőleges vonal. Függőleges, de a jel ezúttal nem 
az égre mutat, hanem önmagára.

Mint Aphrodité kagylója, a gyermeklányokét idézőn sima 
és csiszolt.

Ahány kagyló, annyiféle.
Csipkézett, hosszan fodros szélű vagy repedésig túlérett 

gyümölcs, esetleg ajak nélküli mosoly, pengevágás, mely lá-
gyan nyílva hamar a hús rózsaszínét tárja elő. Ilyenkor néha 
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már párásan, nedvesen, csillogva, erőtől telten várakozik, 
s talán kiemelkedik rejtekéből az izgatott kis borsószem.

– Ne húzd össze a lábadat, kicsim – mondta és eltávolodva
tőlem, széthúzta lábaimat.

Megfogta a térdeimet, s határozottan a két végpontig 
feszítette őket. Csípőm fájdalomhatáron volt, inak nyúltak 
meg a testemben, izmok feszültek: úgy éreztem, hogy meg 
akar erőszakolni, ő lett a hím, én meg a meghódítandó 
préda. Kinek húsa közé nyomul a húsával.

Egy száj, ami magába harap.
– Nincs itt…? – rekedt voltam.
– De van. Háromezer velem a különszoba, nyolcezer, ha

mindhármunkat beviszel.
Nem táncoltak. Moccanatlanul, törökülésben ült a padlón 

mind a három, kezüket levették rólam.
Figyelmük a pénzre összpontosult: akarok-e, képes va-

gyok-e ennyit fizetni, vagy menjenek másik asztalhoz. Sötét-
ben is tudtam, lábuk között a három kagyló kissé nyitottan 
hallgatózik, rám gondol. A világ középpontja lettem.

Tizenhárom, vagy tizennégy évesen, mikor a Nakov utca 
egyik pincéjében rejtőzködő Peep Showba először lemerész-
kedtem. A lépcső ugyan hosszú volt és meredek, de mégis 
véget ért egyszer.

Vasajtón kellett bátran belépni, az ablaktalan helyiség-
ben szemet-orrot szúró ondószag és vécéillatosító keveréke 
szaglott, a választható pucér nők képei bekeretezve lógtak 
az ajtókon. 

Dobáltam a fémpénzt, beléphettem a fülkébe, s máris 
odajött anyaszült meztelenül.

Azóta álltam szakadatlan készenlétben, hogy a közeli 
villamosmegállóban elszántam magam, bemegyek. Égett az 
arcom, szédültem a vágytól, lázasan vittem ágaskodásomat 
zebrán, két utcán, lépcsőn, száz métereken át.
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Kalapált a szívem a dobhártyámban, mindent lebíró volt a 
gondolat, hogy nem valamelyik készséges lány az osztályból, 
hanem egy teljesen idegen nő, akit addig sohasem láttam, 
habozás nélkül megfog majd ott.

A Peep Showban épp olyan zaj dübörgött, mint a Seventh 
Dirty Heavenben, csak tompábban, messzebbről hallatszott, 
magas hangok szinte nem is voltak, csak mélyek.

A fülkében térdig letoltam a nadrágomat meg az alsómat, 
s egy huszonöt centis, üvegbe vágott kerek nyíláson átdugtam 
magamat hozzá. Mikor a csupa krém kezével megérintett, 
azonnal kioldódtam, az élvezés a gátamig egyetlen kitűnő 
görcsbe rántott, s rángatózva, kifulladtan, két tenyérrel az 
üvegre rogytam.

Bocsánat, ha gyors voltam, kisfiú, mondta, nem tudtam, 
hogy ennyire nagy a baj.

Thelma, a nővérem tágra nyílt szeme, mikor a lavórban 
állva, a szivacs érintésétől lőttem a konyhát.

Minden szem, ami valaha is rám meredt, ha csordultam.
Belemarkoltam az ANP-zsákba, legalább harmincezer 

zsetont nyomtam Leila kezébe. Elismerően nézett rám, 
mint a bennszülöttek az elmebetegre. Hátramutatta a 
többieknek.

– Olyat még nem láttál, amit ezért kapsz tőlem, kicsim.
Amerre Aphrodité járt, lába nyomán afrodiziákumok,

indarózsa, lótusz, mirtusz, gránátalma, menta nőttek ki a 
talajból. Mérgező, túlméretezett, mediterrán növény volt a 
többségük: vaskos levelekkel, ragadozó bimbókkal, nyirko-
san ásítozva, vaginamód tárulkozón.

Nem is járt, hanem mintegy en dehors lebegett a három 
nő, különösen az imént még az ölemben táncoló Aphrodité.

Csípőből indított, befelé fordított lábakkal elevált a talaj 
fölött, el a legrövidebb úton a The Birth of Venusból, ki az 
oldalsó folyosóra, megkerülve a többi nyitott termet.

Elől haladt, vezető helyzetét végig el nem eresztette, a 
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másik kettő csak mintegy kiegészítette, mint végtagjai, 
asztráltestének kiterjedései.

Kértek Fehéret, persze – jól ismerték egymást, a szer és 
a balett-táncosok.

Benn, a VIP-terem lakkozott levegőjében fémesen csillan-
tak és megtörtek és szikráztak a tárgyak. Jeges csíkok nőttek 
ki a padlóból, pultokká lettek, körben hetes számok égtek, 
tűhegynyi ledek tömegéből, kék fények közepette tűntek elő.

– Ne, nesze – lökdöste a kezembe a fényképezőgépemet –
ennyi pénzért fotózhatsz is, felveheted az egészet.

És csakugyan, bekapcsoltam a Nikont. Zzzzzz.
Az egyik lány a maki dobozán matatott, azt ne nyisd ki, 

semmiképp ne ereszd ki, motyogtam, de nem akarta hallani, 
a másik meztelenül hevert, cigarettára gyújtott, ernyedten 
várta az akciót, amibe másodhegedűsként beléphet. Leila 
elkérte a bankkártyámat.

– Nincs. Nincsen bankkártyám. Pontosabban: volt, de a 
feleségem letiltotta, én meg elhajítottam és… – értelmetlen 
így magyarázkodnom, jöttem rá, választ nem vártak.

Két Fehérrel egyesültem. Csak kis kattanás volt a fü-
lemben, a dobhártyák így ugranak vissza repülőút után a 
helyükre, aztán mozgásba lendültünk.

– Nem baj, van itt kártya, amit lehúzhatok neked az 
olvasóban – mondta.

Felemelte a Seventh Dirty Heaven műanyag reklámla-
pocskáját, s az ágyékához illesztette.

Hátra dőlt, attitude.
Bal kezének ujjaival húzta szét a szemérmét, jobbjával a 

lapocskát kezdte tárt ajkai között erővel húzogatni, egyre 
gyorsabban és gyorsabban, combjai pirouette a la seconde 
kitárta, lábfejei spiccben.

Fotóztam, katt, katt.
Nyilván ez lehetett a nagy mutatvány bevezetője, amiben 

részeltetni akart.
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Taszító volt, még a Nikon kijelzőjén is. Igyekeztem hig-
gadtan szemlélni a gépen át: átverés lehetett, nyilván csak 
játszotta, hogy a lágy húsát vadul dörzsöli kártyával.

Kértem, hogy hagyja, de nem, sőt, egyre sebesebben és 
sebesebben mozgatta a lapot, s meglepetésemre hamarosan 
az élvezet nyákja kezdett szivárogni megnyíló hüvelyéből. 
Vagy a fájdalom izgatta, vagy ügyesen besegített magának 
az ujjával.

Akkor hirtelen elhúzta onnan kínzóeszközét, egész felső-
testével előrehajolt, csöcse itt-ott kibuggyant a kék melltar-
tóból, eszelősen rám bámult, és az arcom felé hadonászott 
a reklámlappal.

– Itt van, vedd a szádba, nyald meg – lökdöste felém, s a 
kártyáról az ismerősen facsaró szag csapott meg.

Egyáltalán nem volt kedvem ehhez, valami hányásszerűt 
ki is böffentettem a szőnyegre, de erővel begyömöszölte 
ajkaim közé a lapkát.

Ráharaptam.
Úgy, úgy, mondta diadallal, s port de bras kitárta két 

karját: bal kezét egyenesen a pulton halálra rémülten, felfelé 
meresztett mellső lábakkal fekvő szellemmaki szájába csapta.

Mint aki csak erre várt, a maki azonnal ráharapott, majd 
elengedte, s tovább dörgölte magát és szopogatta könyökéből 
a mérget.

Katt, katt, fényképeztem Leila gyors végvonaglását.
Igyekeztem minél jobb felvételeket készíteni: technika-

ilag a legfontosabb a kompozíció, a helyes expozíciós idő 
megválasztása, valamint a rezzenésmentes kéz. Ezek hibáit 
utólag hiába próbáljuk retusálni, hacsak, hacsak! erényt 
nem kovácsolunk a hátrányból, s a bemozdulást a végső, 
utolsó mozdulatok művészi ábrázolásának eszközévé nem 
emeljük.

Utóbbit választottam: még az exitusban is artisztikusak 
voltak a gesztusai.
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Olyanná lett az egész, mint a színpadon túljátszott halál, 
s a háttérben sikoltozó lányok is csak az előadás rendezőileg 
jól beállított statisztái lettek.

Körbefotóztam az egész helyszínt a már mozdulatlan Leila 
mögött, mire a Nikon kijelzőjében maszat tűnt fel.

Digitális gerjedésnek véltem először, a fény hiánya teremt 
a kijelzőn a túlhúzott szoftverrel ilyen pixelhibákból álló 
alakzatokat, hiszen a fényképezőgép fölött, szabad szemmel 
nézve nem látszott semmi, egyetlen árny sem bukkant elő 
a kékségben.

De a Nikonon látható vált, mind jobban kivehető árnnyá 
lett az imént még sok sötét és szürke pixelből álló, egyre 
jobban kivehető, fekete alak.

Közeledett, gólem volt, csupa has, szétfolyt arc, hurkákba 
gyűrődött, rosszul csomagolt zsíros test, teremtéskori titán.

Leengedtem a Nikont, erre eltűnt. Újra a kijelzőbe pil-
lantottam és ott volt, ott!

Dr. Ben Aindi, vagy inkább Maali Nsakhere vélhetően 
puszta kézzel akart megfojtani, mert fegyver nem volt nála, 
s egyre közelebb jött.

Már látszott a fényképezőgépen, hogy villogott a szeme. 
Erősen izzadt, azért csillanthatott arca akkora élfényeket 
a kijelzőre.

És exponáltam és újra exponáltam, katt, katt, ő meg 
rúgta félre a fényeket, roppantotta a pultot, taszította a 
pamlagot, a fotelokat, fellökte az asztalt, dőltek a hetesek, 
kék pohársor csúszott végig a bárpulton.

A sikítozás egy ideje megszűnt, a két balettos bizonyára 
kiszökött az ajtón, csak a zene dübörgött, éppen a mozartos 
részlet ment át rapzenébe, könnyed dallam durvába. Még 
nem szólt a tenor, még nem játszottak a hegedűk, mikor  
Dr. Ben Aindi két kézzel felemelte a makit.

Csodálatos, tökélybe merevedett pillanat volt.
Aztán sötétség.
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Annyit láttam az ájulásom előtt, hogy rettentő fekete 
kezével szét akarja szakítani a majmot, talán hogy dara-
bokban hozzám vágja. És szakította is, de mielőtt még a 
gyönge test meghasadt volna, a maki a néger karjába mart, 
s a doktor végső nekirugaszkodásával tépte ketté az állatot, 
gyűrte, rángatta szőr- és húscsomókra, szaggatta, majd teljes 
fordulatot téve tengelye körül, szétszórta a maradványokat 
a teremben, s élettelen elzuhant.

Vértócsa kezdett terjengeni a feje alatt.
Arra ocsúdtam, hogy váratlanul áramot kapott, s min-

den előjel nélkül bekapcsolt és bömbölni kezdett a bárpult 
fölötti falon a lapostévé: az ilyeneknek semmi melegedési 
időre nincs szükségük, azonnal működnek. 

Szándékosan vagy véletlen egybeeséssel a zene is elhalkult.
A TV7 huszonnégy órában híreket mondó csatornáján a 

„sokat láttam már az arcát, de nem vagyok hajlandó megje-
gyezni a nevét” ifjú műsorvezető beszélt, válltöméses zakója 
alatt a szokott rózsaszín ingben és lazacszín nyakkendőben.

Vastag nyakán ült kövér feje, s méretes fogait sűrűn ki-
villantva hadart:

– Rendőrségi jelentés szerint tegnap, 19 órakor egy feltehe-
tően magányos bűnöző kirabolta a Cathiens VII. kerületében 
található, kisebb ANP bankfiókot.

A rendőrség szóvivője elmondta.
Az ügyészség közölte.
Felhívja a lakosság figyelmét.
Megtalálónak jutalom – röpítette a mondatokat számo-

latlan a műsorvezető, s idővel a háttérben meg is jelent egy 
rendőrnő, bizonyára a szóvivő fotója.

A TV7-esen keresztül üzeni az elkövetőnek, hogy tar-
tózkodási helyét azonosították, a helyszínt körülvették, az 
ajtajánál vannak.

A legnagyobb határozottsággal. Ha haladéktalanul nem. 
Ellenkező esetben. Azonnal.
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Ekkor amilyen hirtelen jött, meg is szűnt a kép és a hang.
A tévé elsötétült.
De én addigra javában rohantam a fal felé. Egyszer nem 

vétettem lépést, minden hetedik ütem új lendületet adott: 
kitartó bátorságom és híres kíváncsiságom eredményeként 
rég tökéletesen ismertem a Hatalmasak házának járatait.

Elrohantam a meztelen Hatalmas nősténye, a letépett 
véres szőrfej, meg a másik elterült test között.

Loholtam tovább, el a bejáratul szolgáló lyukig, de nem 
mentem vissza fali rejtekembe.

Nem jó sokáig a Hatalmasakkal lakni, és amúgy is, a 
télnek vége, ideje a biztonságos rabság helyett a veszélyes 
szabadságban társakat gyűjteni, magvakat pofácskámban 
cipelve, messziről összehordva magas várat építeni.

Himnusz zengett a fejemben, a mozarti dallam éteri vál-
tozata. 

Kijutva a szabadba, egészen a Nemzeti Szoborpark kö-
zepéig ügettem, mire a környék megtelt rendőrautókkal, 
kék-piros villogásuk kékje a bár neonjaiba olvadt.

Megbolygatott hangyacsapatként nyüzsögtek a tér körül 
a zsaruk, kiáltozások szűrődtek át a fejemben zúgó zenén, 
s hamarosan ajtócsapódás – vagy lövés? – zaja hallatszott.

Futásra csábított a nagy „U”-t formázó szoborcsoport, 
ahonnan a Hatalmasak mindegyik nagyja rám tekinthetett.

Míg szaporáztam, szemem nagyon is ismerős testet fede-
zett fel: a tér szélén, a bámészkodók csoportjában valósze-
rűtlenül vékony alak állt. Mint aki rám vár.

Tán hetek, évek óta, sőt, egyáltalán nem tűnt túlzásnak, 
hogy egész életében erre számított, megjövök majd egy 
napon, ami ma el is következett.

Körbevették a teret, a lapos betonsíkon futkostak, s kiál-
tozva egyeztettek egymással a rendőrök és a Seventh Dirty 
Heaven biztonsági emberei.

Keresztben kis törések futottak végig a betonon.
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Nem botlottam meg, éppen csak észrevettem, egy-kettő-
három-né…, s a kimerültség arra bírt, hogy az egyikbe, 
remélhetően éppen a hetedikbe belefeküdjek.

Meglehetősen kényelmesen elhelyezkedhettem: helyen-
ként szúrták ugyan a kavicsok a hátamat, de biztonságban 
tudtam magam, itt nem láthattak meg.

Mancsocskámat felhúztam a testem mellé, mintha élet-
telen lennék: ami pontosan az a póz volt, melyben kicsiny 
koromban feküdtem. Szemem nedvesedett, s rövidesen tel-
jesen feladtam tartózkodásomat.

Könnyeim félig átlátszó hártyát vontak szemem elé, lágy 
esőjében imbolyogtak a tér tárgyai, meg a szaladgáló alakok.

A távolban, több száz méter távolságban összeverődött 
tömegben ismét, immáron összetéveszthetetlenül felismertem 
Zaire sovány alakját. Puha, gyönge haja teljesen szétáz-
hatott, magas teste felkiáltójelként lengett a szájtátókéval 
egybemosódva.

Felém ringatózott az enyhe szélben.
Rendőrségi rádióadások, walkie-talkie-k hangja kúszott 

alacsonyan a beton fölött, egyetlen, értelmezhetetlen mo-
rajfolyammá összeállva: mrrrr-krrr-he-wannnt-to-beant-
hrr-ff-mrrrr.

Gyenge zajt hallottam mellőlem a repedésben.
Először nem akartam elhinni, hogy ő az, hogy jó a fülem, 

azt hittem, káprázat játszik velem. A Halál angyalának 
kellene szólni onnan, nem neki.

– Te vagy az? – kérdeztem.
– Persze, hogy én. Ki más? Nem jössz lefeküdni?
– De. Ideje lenne már, késő van. Napok óta nem aludtam 

egy szemhunyásnyit sem – mondtam, s letettem az éjjeliszek-
rényre a gyűrűmet és a Bulgari órámat.

Ruhástul dőltem az ágyra, magamra húztam a takarót és 
mellé húzódtam. A sötétben hátra tapogatva megtaláltam 
a kezét.



Megszorítottam, Zaire visszaszorított.
Hozzám bújt, s száraz keze ezúttal csupa nyirkosság volt, 

ajkával a hátamat csókolgatta, míg el nem aludtam. Boldogan 
könnyen megy az alvás: tudtam, ölelve tart, el nem enged, 
és szeret majd engem mindörökké.
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