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A kígyóbűvölő

haldoklása
Szufirog embermagasságig felágaskodó teste lassan visszaereszke
dett a fűbe. Kéjesen összetekeredett a szikrázó napsütésben, s testé
nek fehéres csigavonala úgy ragyogott a forró, homokszínű levegő

ben, mint aranycsészében a hó. A halál fekete angyala ott forgolódott
körülötte, de ő ügyet sem vetett rá. Elmerült a némaság élvezeté
ben, amire oly régóta vágyott. Bár kígyóként soha nem is hallotta a
dalt, amit a mester fújt, de vonagló testének őrült tánca elfeledtette
vele ezt az izgató némaságot, aminél szikkadtabb és gyönyörűbb

dolgot a világon nem ismert. Ha legalább néha emlékezni hagyták
volna rá, de a szeme előtt imbolygó bot, a korábbi ütések fájdalmát
idézőn, szüntelenül félelmet gerjesztett benne. Érezte, hogy meste
rének megmart, feldagadt karja ott hever a közelben, de nem for
dult felé, vérét sem kívánta látni, egyre csak a messzeségben párolgó
hegyeket nézte. Egy királykobra a skarlátvörös hegyek látványába
merülve!

Mélyebben megrázta, mint haldokló mesterének valaha oly de
lejező tekintete, melynek fényében néha azt sem tudta, kettejük léte
valóság-e, vagy puszta rémkép. Saját hangjától tért magához. A ha
lál angyala túl közel merészkedett hozzá, mire ő ijedtében olyan sis
tergő hangon sziszegett, ami egyszerre hasonlított mennydörgéshez
és kutyamorgáshoz. Megfordult, hogy fekete gyöngyszemeivel a
halál szemébe nézzen. S mégis inkább érezte, mint látta. Kibírha
tatlanul forrónak. A fényes, fekete szellemtest előbb zöldesen fluo
reszkált, aztán pipacsvörösre válva forgott egyre sebesebben a lili
omtiszta levegőben.

- Vidd le a folyóhoz - mutatott a haldokló mester testére. 
Ahol a hófödte hegyek ezrei közt megpillantod azt az egyetlen, ma
gányos csúcsot, amit nem borít hó, ott foglak várni benneteket a
csónakommal.

Szufirog, engedelmesen simulva a föld poros kérgéhez, körbe
körbe tekergőzött a fekete angyal lábai közt. S lám, ekkor a hideg
vérűvel csoda történt. Pikkelyes kígyóbőre forrón s krémes lágy
sággallüktetett! Az angyal kitépte a mester kezéből a bűvös botot,
gyöngyház fényű cseppek patakzottak testén, s az ódon ég kékjé
ben hirtelen egészen szertefoszlott.

A királykobra odasiklott a mesterhez, körülfonta, s útnak indult
vele. A mester már elveszítette eszméletét, s az élet lángja alig pis
lákolt benne. Az utolsó dolog, amit a világon látott, az volt, ahogy
a kígyója elbűvölten meredt a skarlátvörös sziklafalakra. Aztán kö
vetkezett a néma sötétség halálos ölelése.
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A lilás színben játszó bambuszligetbó1 madárraj szállt föl, Szufirog
arra felé vette útját. Így zötykölődött a mester a porban, sárrögök, ki
álló gyökerek s kövek közt utolsó útján, a Halál folyója felé.

Az ő útja azonban nem itt kezdődött. Igazából az álmaiban, ott élte
valódi életét. Legfőképpen az egyik, élete utolsó telén többször is lá
tott álmában, amely azonban attól a naptól fogva, hogy kitavaszodott,
s virágba borultak a gyümölcsfák, nem tért vissza soha többé.

Hidegen csillogtak, akár a kard, a messzeségben a jeges sziklaélek,
Szufirog pedig olyan éhséget érzett, hogy képes lett volna lenyelni
akáregy ökröt is.Aprócska felhőkgomolyogtak az égen, mintha fehér
virágszirmokkal szórták volna tele. S a fák göcsörtös, görbe ágainak
napégette levelein itt-ott halálfejes lepkéket lehetett látni. Zaklatottan
kanyargott előttük az út, amely miután megkerülte a ciprusfák lige
tét, a folyóval párhuzamosan futott tovább. S a napfény örvényében
sötétlő cipruslombok már nem is voltak oly messze a kőfejtó1< hal
mától, ami mellett épp most siklott tova a kobra az áldozattal.

Mert áldozat volt valóban. Egy napsütötte délután furulyát vett
magának, hogy valami hasznossal töltse majd szabadidejét, s ez a
jelentéktelennek tűnő gesztus megpecsételte sorsát. Nyilván nem ő

volt az első a földön, aki a szerelem által a halállal találkozott. Még
sem volt ez mindennapi eset.

Az egymással ölelkezőhangok melankóliája s komorsága teljesen
lenyűgözte. Sajátos erotikájukban volt valami abból az örökkévaló
ságból, amit az oltárképeken a glória jelképezett. S ha néhány óra fu
rulyázás után, a csendbe hulló hangok nyomába eredve kitekintett az
ablakon, a borostyán mintha lángot vetett volna a szemközti ház falán.
Nyugtalanság gyötörte, időnkéntmérhetetlen bánat s magányosság
telepedett rá. A zene oly erővel feszült neki a tovatűnt álomra sóvárgó
lelkének, mint aratás után cséplő a gabonának. A dallamspirálra fel
fűzött hangok átható erotikus varázsa végül minden ellenállását fel
őrölte. Már nem sóvárgott az ő egyetlen, igazi, álombeli életére, csu
pán néma tartóedénye kívánt lenni ennek az oly könnyen szertefoszló
szerelmi varázsnak. Mint a víz Nárcisz és tükörképe násza közt, oly
jelentéktelenné igyekezett zsugorítani magát, s nem vette észre, hogy
amint a víz is, éppúgy ő maga is, egyszerre ébresztette öntudatra, s
tette tragikusan beteljesületlenné ezt a különös szerelmet.

Nehezen hordozta terhét. Olyan lényeket keresett, akik termé
szetüknél fogva osztozhattak vele a némaságban s jelentéktelen
ségben. Elsőkénta virágokat választotta, s ez illett is a szerelemhez.
Szobájából kihordott minden bútort, a padlóra s az ablakpárkányra
pedig vázákat állított, s minden nap friss virágot halmozott rájuk.
Egyikbe lila orgonát s fehér margarétát, másikba búzavirágot pi
paccsal, a harmadikba napraforgót kék íriszek közé, aztán szegfű

ket, rózsákat, liliomot, kardvirágot, egyszerűmezei virágokat, s
még megannyi virágot számtalan színben és variációban párosítva.
S a furulyán át a virágkelyhek felé iramló hangsereg őrültnásztánca
egyenesen a halál karjaiba röpítette a lelkét.
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Így találkozott össze egy napon Szufirog korábbi gazdájával.
Magas fekete férfi volt, s míg ki nem oktatta a kígyóbűvölés minden
fogására, naponta járt hozzá. 6 tette mesterré. Megtanította, hogyan
kell a hangok mélabús szerelmes varázsában elmerülve a prédaleső

és megfélemlített királykobra szemébe nézni. A halált megvetőbá
torság a bőrét vedlő, hidegvérű állattal szemben mit sem ért.

- Messire - mondta a fekete férfi búcsúzóul -, amikor egy
napon a kígyó tekintetében a sok ezer hófödte hegycsúcs között
megpillantja azt az egyetlent, amit nem borít hó, tegye le a furu
lyát, öltse fel ezt a bíborvörös palástot, és üljön előtte mozdulatla
nul és némán. Ha erről megfeledkezik, az életével fog fizetni érte.

Bár a mester egy percre sem feledkezett meg az intelemről. ami
kor elérkezett a pillanat, erőtlenvolt ahhoz, hogy a mélység néma
magányosságát tiszteletreméltóbbnak tartsa a gyönyörűséges sze
relemnél. S valóban az életével fizetett érte.

Feldagadt, sebekkel borított testét most tuszkolták be a csónakba.
Lemenőbenvolt a nap. A halál angyala mielőttmegmarkolta volna
az evezőlapátot, a part felé hajította a kezében szorongatott furu
lyát. Épp arra a bokorra esett, amely alatt lustán s jóllakottan terült
el Szufirog. Mint egy kard, úgy vágta szét a bűvös bot a bokor haj
tásait. s a földbe fúródott. Tavasszal gránátalmafa hajtott ki a he
lyén, s Szufirog életének hátralévőidejét törzsére tekeredve töltötte.
Magányosan és némán, szemközt a folyón túl lévő hófödte, skar
látvörös fényben pompázó sziklákkal.

- Messire! - szólította meg a sötét angyal a halott mester lelkét.
- Földi napjaid véget értek, ám még ennél is borzalmasabb történt
veled. Az éjben kallódó álmodat magam is láttam végül.

Egy bevásárlóközpontban vagyok, s a kivilágított és ünnepien dí
szített, szinte villódzó kirakatok közt egyedül őgyelgek.Bár emberi
hangokat, járkálást hallani, de egyre távolabbról. Ahogy közeledern
a kijárat felé, a hatalmas ablaktáblákon át látszik, hogy odakinn min
dent vastagon hó borít. Felgyorsítom a lépteimet, pulzusom szapo
rán kezd verni, észreveszem, hogy nem a megszokott kabátomban
vagyok, hanem egy hófehér-ezüstös síoverálban, de nincs időm töp
rengeni rajta, egyenletes, hosszúléptű futásba kezdek, mikőzbena
felszabadulás ébrenlétben még sosem érzett boldogsága tör rám.
Kinyílnak az önműködő ajtók, én megállás nélkül, a korábbi egyen
letes ritmusban futok tovább, mikőzben teljesen lenyűgöz az elém
táruló látvány. Autóutak, épületek sehol, csak egymásra rakódó vas
tag, kanyargó hóhullámok, hidegek, gyengédek, akár az igazi hó,
de fehérségük alatt érezhetően izzanak, mint a csorgó láva. A két,
egymással szinte ellentétes állapot érzékelése egyazon anyagon
belül, amely a sötétlő végtelen ég felé hömpölyög, anélkül, hogy
bármi útját állná, végső soron meghaladja erőimet,és teljesen bele
veszek ebbe a hófehér hömpölygésbe, és saját szabad, könnyed,
egyenletesen haladó mozgásom őrületes ritmusába.
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