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A BÉRÁLMODÓ

R eggel kilenckor, miközben az Habana Riviéra
teraszán reggeliztünk, egy hatalmas hullám,
mely csak úgy hirtelen támadt fel, a napsüté-

ses ég alatt, kicsapott a Malecón sugárútra, fölemelte
a földről az arra haladó, meg a járdán parkoló
autókat, és az egyiket úgy hozzácsapta a szállodához,
hogy belefúródott az épület falába. Olyan volt, mint
egy dinamitos robbantás, a szálloda húsz emeletén
kitört a pánik, és a hall üvegfala ripityára tört. A szél-
lökés az előcsarnokban tartózkodó turisták népes
csoportját a bútorokkal együtt odébb penderítette, és
a záporozó üvegszilánkok néhány embert megsebesí-
tettek. Óriási nagy hullám lehetett, mert a tengerpart
kőfala és a szálloda közt egy széles, kétirányú autóút
húzódik, és a hullám nemcsakhogy átcsapott rajta,
hanem még arra is maradt ereje, hogy betörje az
üvegfalat.

Hat óra sem telt bele, és a jókedvű kubai önkénte-
sek a tűzoltók segítségével eltakarították a törmelé-
keket, befalazták a tenger felé nyíló bejáratot, egy
másikat nyitottak helyette, és máris helyreállt az élet.
A falba fúródott autóval a reggeli órákban senki sem
foglalkozott, mert azt hitték, hogy a járdán parkoló
autók egyike csapódott oda. De amikor a daru ki-
emelte az üregből, amit a falban ütött, egy női
holttestet találtak benne: ott ült a vezetői ülésen, rajta
a biztonsági öv. Az ütés ereje akkora volt, hogy
egyetlen ép csontja sem maradt. Arca összezúzódott,
cipője szétszakadt, ruhája cafatokban lógott rajta, és
egy kígyót formázó aranygyűrű volt az ujján, két kis
smaragd kígyószemmel. A rendőrség megállapítot-
ta, hogy az új portugál követ házvezetőnője volt. És
valóban: két héttel azelőtt érkezett Havannába a
követ családjával együtt; aznap reggel, egy vadonatúj
autóval, a piacra indult. A neve nem mondott semmit,
amikor az újságban olvastam, de a kígyó alakú gyűrű,
a két smaragddal, nagyon meghökkentett. Azt azon-
ban, hogy melyik ujján volt a gyűrű, nem tudtam ki-
deríteni.

Pedig fontos adat lett volna, mert attól tartottam,
hogy az a feledhetetlen asszony volt, akinek soha
nem sikerült megtudnom az igazi nevét, és aki egy
ugyanilyen gyűrűt hordott a jobb mutatóujján, ami
azokban az időkben elég szokatlan. Harmincnégy év-
vel azelőtt ismerkedtem meg vele Bécsben, miközben
egy latin-amerikai diákkocsmában virslit ettem főtt

krumplival, és csapolt sört ittam hozzá. Aznap reggel
érkeztem Rómából, és még ma is emlékszem rá, mi-
lyen lenyűgöző hatást tettek rám impozáns szoprán-
keblei, a kabátja gallérjáról lógó selymes rókafarkak
és az a kígyó alakú egyiptomi gyűrű. Azt hittem,
osztrák, az egyetlen osztrák a hosszú kocsmaasztal-
nál, olyan elemi szintű spanyol nyelven beszélt vagy
inkább hadart, csikorgó kiejtéssel. De nem, Ko-
lumbiában született, és a két háború közt jött át
Ausztriába, szinte még kislányként, hogy énekelni
tanuljon, és zeneórákat vegyen. Már harminc felé járt,
és ez nagyon látszott rajta, mert sohasem lehetett
szép, és a korán öregedő nők fajtájához tartozott.
Viszont elbűvölő lény volt. És az egyik legfélelme-
tesebb is.

Bécs még mindig a régi császárváros volt, mely
földrajzi fekvése folytán a második világháború után
kialakult két ellenséges tábor közt a feketepiac és a
világ kémszervezeteinek paradicsomává vált. Elkép-
zelni se tudtam volna ennél alkalmasabb helyet e
távolba szakadt honfitársnőm számára, aki csak a
szülőföldje iránti hűségből járt el ebédelni a sarki
diákkocsmába, mivel azt is megengedhette volna ma-
gának, hogy akár az egész kocsmát megvegye, és
zsebből kifizesse, a benne lévő vendégekkel együtt.
Soha nem árulta el az igazi nevét, úgyhogy csak Frau
Fridának hívtuk, ezen a német néven, amire a Bécs-
ben tanuló latin-amerikai diákok keresztelték el, és
amibe majdnem beletörött a nyelvünk. Alighogy be-
mutattak neki, szerencsémre máris elkövettem azt a
szemtelenséget, hogy megkérdeztem: hogy tudott így
megtollasodni ebben az idegen világban, mely annyi-
ra messze van a Quindío szélfútta szikláitól, mire ő
ezt a mellbevágó választ adta:

– Bérbe adom magam, az álmaimmal.
Valóban ez volt az egyetlen foglalkozása. A régi

Caldas egyik jómódú utcai árusának harmadik gyere-
ke volt a tizenegy közül, és amióta csak megtanult
beszélni, azt az üdvös szokást vezette be a házban,
hogy éhgyomorra mesélte el az álmait, amikor még
tisztábban mutatták, hogy mit hoz a jövő. Hétéves
korában azt álmodta, hogy az egyik öccsét elsodorta
az áradat. Anyja, puszta vallásos babonából, eltiltotta
a kisfiút a legkedvesebb szórakozásától: attól, hogy a
hegyi patakban lubickoljon. De Frau Fridának egyéni
jóstechnikája volt.
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– Az álom nem azt jelenti – mondta – hogy vízbe
fullad, hanem azt, hogy nem szabad édességet ennie,

Az álomnak ez az értelmezése már önmagában is
gonoszságnak tetszett, hiszen egy ötéves kisfiúról
volt szó, aki nem tudott meglenni a vasárnapi nya-
lánkságai nélkül. De anyjuk, aki hitt a lánya látnoki
képességében, kemény kézzel gondoskodott róla,
hogy az intelemnek érvényt szerezzen. Ám az első
alkalommal, amikor nem figyelt oda, a kisfiúnak tor-
kán akadt egy titokban bekapott kerek cukor, és nem
lehetett segíteni rajta.

Frau Frida nem gondolta volna, hogy ez a képes-
sége megélhetést is biztosíthat számára, míg a ke-
gyetlen bécsi telek egyikén az élet szorongatni nem
kezdte a nyakát. Akkor becsöngetett az első házba,
amelyről úgy látta, hogy szívesen ellakna benne, és
azt mondta, munkát keres. Mikor megkérdezték, mi-
hez ért, megmondta az igazat: – Álmodom. – A ház
úrnőjének elég volt egy rövid magyarázat, és máris
fölvette, olyan alacsony bérrel, melyből a legszük-
ségesebb kiadásokra is alig futotta, de Frau Frida jó
szobát, valamint reggelit, ebédet és vacsorát kapott.
Főleg reggelit, mert a család akkor ült az asztal köré,
hogy megtudja, mit hoz a nap a család tagjainak, kü-
lön-külön: az apának, aki egy minden hájjal megkent
tőkepénzes volt; az anyának, egy jó kedélyű asszony-
nak, aki rajongott a romantikus kamarazenéért, meg
a tizenegy és a kilenc éves gyereküknek. Mind vallá-
sosak voltak, így az ősi babonák iránt is fogékonyak,
és boldogan felfogadták Frau Fridát arra az egy fela-
datra, hogy az álmain keresztül minden áldott napra
kifürkéssze a családnak a jövőt.

Feladatát gondosan és hosszú időn át ellátta, külö-
nösen a háború éveiben, amikor a valóság szörnyűbb
volt, mint a lidércnyomásos álmok. Csak ő mondhat-
ta meg, a reggeli alatt, hogy kinek-kinek mit kell csi-
nálnia a nap folyamán és miképpen, úgyhogy végül
csak az ő szava volt mérvadó a házban. Abszolút ha-
talomra tett szert a családban: a leghalkabb sóhajtás
is az ő parancsára történt. A ház ura nem sokkal az
előtt halt meg, hogy Bécsbe érkeztem, és volt benne
annyi nagyvonalúság, hogy vagyonának egy részét
őrá hagyja, azzal a feltétellel, hogy továbbra is álmod-
jon a családjának, álmai végezetéig.

Több mint egy hónapig voltam Bécsben, és a diá-
kok szűkös kenyerén éltem, közben pedig egy bizo-
nyos pénzösszegre vártam, ami soha nem érkezett
meg. Frau Frida váratlan és nagylelkű látogatásai ün-
nepet hoztak a kocsmába, az éhkoppos hétköznapok
közé. Egy ilyen estén, a mámoros sörözgetés köze-
pette, olyan még meggyőződéssel suttogott a fülem-
be, hogy tudtam: az ügy nem tűr halasztást.

– Csak azért jöttem ide, hogy megmondjam neked:
ma éjjel rólad álmodtam – mondta. – Azonnal el kell
menned, és a következő öt évben nem szabad visz-
szajönnöd Bécsbe.

Olyannyira meg volt győződve róla, hogy még az-
nap este feltett engem a Rómába induló gyorsvonat-
ra. Énrám pedig oly nagyon hatott a dolog, hogy az-
óta is úgy tekintem magam, mint aki túlélt egy ki
tudja milyen szerencsétlenséget. Azóta se mentem
vissza Bécsbe.

A havannai szerencsétlenség előtt még egy alka-
lommal találkoztam Frau Fridával, Barcelonában, de
olyan váratlanul és olyan véletlenszerűen, hogy úgy
éreztem, e mögött valami rejtély lappang. Azon a
napon történt, amikor Pablo Neruda a polgárháború
óta először lépett spanyol földre, egy Valparaísóba
tartó hajóról, mely hosszú útja során a mi kikö-
tőnkben is megállt. Egy délelőttöt töltöttünk együtt,
az antikváriumokban portyázva: a Porterben vett egy
régi, megsárgult és szakadt kötésű könyvet, és annyi
pénzt adott érte, amennyi a ranguni konzulátuson
kéthavi fizetése lehetett. Úgy mozgott az emberek
közt, mint egy rokkant elefánt, és gyerekes kíváncsi-
sággal kutatta a dolgok belső mechanizmusát, mert a
világot egy hatalmas felhúzható játéknak látta, mely
arra jó, hogy feltalálja vele az életét.

Nem ismertem senkit, aki annyira hasonlított volna
arra a képre, amit a reneszánsz pápákról alkottunk
magunknak: hatalmas étvágyú és kifinomult ízlé-
sű ínyenc volt. Ha akarta, ha nem, mindig ő került az
asztalfőre. Felesége, Matildé, a nyakába kötött egy
partedlit, mely nem annyira szalvétának, mint inkább
borbélykendőnek látszott, de csak így lehetett meg-
akadályozni, hogy ne csorgassa le az ingére a szószo-
kat. Aznap a Carvelleiras-ban derekasan kitett ma-
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gáért. Három egész langusztát evett meg, egy sebész
finom mozdulataival darabolva fel őket, és szemével
ezalatt a mi ételeinket falta, és mindegyikből csipege-
tett egy kicsit olyan élvezettel, hogy mohósága mi-
ránk is átragadt: galíciai kagylót, kantábriai apró
rákokat, alicantei garnéla-rákot, costa bravai espar-
denyá-kat. Közben, mint a franciák, más ínycsiklandó
ételekről beszélt, és csakis azokról, főleg Chile törté-
nelemelőtti kagyló- és rákféleségeiről, melyek a
szívéhez nőttek. Hirtelen abbahagyta az evést, kime-
resztette homárantennáit, és halkan odasúgta nekem:

– Valaki a hátam mögött állandóan engem bámul.
Átnéztem a válla fölött, és tényleg. A háta mögött,

három asztallal arrébb, egy nő ült, divatjamúlt filcka-
lapban, lila sállal; lassan rágta az ételét, és mereven
nézte Nerudát. Rögtön ráismertem. Meghízott és meg-
öregedett, de ő volt, mutatóujján a kígyó alakú gyű-
rűvel.

Ugyanazon a hajón jött, mint Nerudáék, Nápolytól,
de fönn a hajón nem találkoztak. Áthívtuk az asz-
talunkhoz, hogy a kávét már velünk igya meg, és,
hogy elkápráztassam a költőt, arra kértem, beszéljen
az álmairól. De Neruda rá se hederített, mivel rögtön
az elején kijelentette, hogy nem hisz az álmok jöven-
döléseiben.

– Csak a költészet tud a jövőbe látni – mondta.
Ebéd után, a Ramblason tett kötelező séta alatt,

szándékosan lemaradtam Frau Fridával a többiektől,
hogy emlékeink, melyeket boldogan idéztünk föl, ne
jussanak avatatlan fülekbe. Elmesélte, hogy eladta
ausztriai javait, és Portóban él, Portugáliában, egy
hegytetőn álló kastélyszerű házban, ahonnét, mint
mondta, az egész óceánt be lehet látni, Amerikáig.
Bár nem mondta, a beszélgetésből világossá vált,
hogy addig álmodott, míg bécsi gazdáit ki nem ál-
modta a vagyonukból. Én egy cseppet sem lepődtem
meg ezen, mert mindig is úgy gondoltam, hogy álmai
csak afféle trükkök, hogy megéljen valamiből. Ezt
meg is mondtam neki.

Hatalmas, varázslatos kacajjal válaszolt. – Ugyan-
olyan szemtelen vagy, mint amilyen voltál – mondta.
Mást nem is mondott, mert a többiek közben megáll-
tak, hogy megvárják, amíg Neruda befejezi a Mada-
rak Ramblájának papagájaihoz chilei tájszólásban in-
tézett mondókáját. Mikor folytattuk a beszélgetést,
Frau Frida más témára váltott.

– Apropó – mondta –, most már elmehetsz Bécsbe.
Csak ekkor döbbentem rá, hogy már tizenhárom

év telt el a megismerkedésünk óta.
– Még akkor is, ha az álmaid mind csupa csalás,

oda többé soha – mondtam neki. – Sose lehet tudni.
Háromkor elköszöntünk tőle, mert haza kellett kí-

sérnünk Nerudát, hogy megkezdhesse délutáni szent
sziesztáját. Nálunk dőlt le, ünnepélyes előkészületek
után, melyek a japán teaszertartásra emlékeztettek

némiképp. Egyes ablakokat ki kellett nyitni, másokat
meg bezárni, hogy biztosítsuk a pontos hőfokot, meg
egy bizonyos szögben beeső bizonyos erősségű fény-
nyalábot és a teljes csendet. Neruda egy pillanat alatt
elaludt, de tíz perc múlva már föl is ébredt, mint a
gyerekek, akkor, amikor a legkevésbé se számítot-
tunk rá. Kipihenten lépett be a nappaliba, arcán a
párnahuzat rápréselődött monogramjával.

– Arról az álmodó nőről álmodtam – mondta.
Matilde arra kérte, hogy mondja el az álmát.
– Azt álmodtam, hogy rólam álmodik – mondta Ne-

ruda.
– Ez Borges – mondtam.
Neruda csalódottan nézett rám.
– Már megírta?
– Ha még nem írta meg, majd megírja. Ez is az

egyik labirintusa lesz.
Délután hatkor, mihelyt felért a hajóra, Neruda el-

búcsúzott tőlünk, leült egy félreeső asztalhoz, és
gyorsan, folyamatosan írni kezdett egy verset, ugyan-
azzal a zöld tintás töltőtollal, amellyel a könyvdediká-
cióit írta, a köréjük rajzolt virágokkal, halakkal és
madarakkal. A hajókürt első figyelmeztető búgására
keresni kezdtük Frau Fridát, és végül a fedélzet turis-
taosztályán találtunk rá, amikor már azon voltunk,
hogy búcsú nélkül szállunk le a hajóról. Ő is nemrég
ébredt föl a sziesztájából.

– A költőről álmodtam – mondta.
Elképedve bámultam rá, és kértem, mondja el, mit

álmodott.
– Azt álmodtam, hogy rólam álmodik – mondta, és

félreértette az elképedésemet. – Mit akarsz? A sok
álom közé néha olyan is becsúszik, aminek semmi
köze sincs a valósághoz.

Többé nem láttam, és nem is érdeklődtem felőle,
míg meg nem tudtam, hogy a Hotel Riviéra falán
hajótörést szenvedett nőnek kígyóformájú gyűrű volt
az ujján. Úgyhogy nem tudtam ellenállni a kísértés-
nek, és megkérdeztem a portugál nagykövetet, ami-
kor néhány hónap múlva összetalálkoztunk egy dip-
lomáciai fogadáson. A nagykövet nagyon lelkesen és
óriási csodálattal beszélt róla.

– El se tudja képzelni, hogy milyen különleges asz-
szony volt – mondta. – Ön biztos nem tudta volna
megállni, hogy ne írjon egy novellát róla. – És vál-
tozatlan lelkesedéssel beszélt tovább, meglepő rész-
letekkel egészítve ki a képet, de semmi olyat nem
mondott, amiből valami biztosat megtudhattam
volna.

– Tulajdonképpen – kérdeztem végül – mit csinált?
– Semmit – mondta a nagykövet kissé csalódottan.

– Álmodott.

Székács Vera fordítása
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