
Petrik Iván

Az 1-es út érzés

Persze hogy mindenki látott már lángoló vörös hajat, de, és ehhez két-
ség sem férhet, ő volt a legvörösebb ember, akivel valaha találkoztam. És 
valószínűleg a legelégedettebb is. Mindig mosolygott az orra alatt – való-
sággal parázslottak a szeplők pelyhedző szakálla körül. Mindig minden-
nel elégedett volt, és mindig mindenre talált megoldást. Nem biztos, hogy 
a legjobbat, de valahogy eldöcögtek a dolgok, ha hozzájuk nyúlt. Pedig, 
ha jól emlékszem, lehettek éppen problémái. Ebben nem vagyok biztos, 
mert azért nem voltunk nagyon közeli barátok. A márnázás hozott össze 
minket, és ha tehettük, csak ezzel foglalkoztunk. Azt még tudtam róla, 
hogy bármilyen lőszert tud szerezni. Kispuska, légfegyverek, flóbert, mi-
egyéb. Hogy honnét, arról sejtelmem sem volt. Sosem éreztem szükségét, 
hogy lőszereket rejtegessek a hűtőszekrényben vagy a küszöb alatt, nem 
firtattam a dolgot. Neki volt a legszebb zöld melegítője (csuklónál bordó), 
olyasmi, mint amilyet jóval később a portugál válogatott viselt egy ideig. 
Mostanában megint láttam őt. Egy Írországgal foglalkozó riportműsor-
ban nyilatkozott ír név alatt, írül. Biztosan ő volt, nagyon jól emlékszem 
minden arcvonására, tévedés kizárt, de nem is ez az érdekes, hanem a 
márnázás. Mert ő tudott a legjobban márnázni a városban. Ami ebben az 
esetben nem valamiféle kifinomult ihletettséget jelentett, hanem egysze-
rű hatékonyságot.

Vastag zsinór, apró horog, rövid bot. A legegyszerűbb felszerelés. A 
magas és meredek part miatt a kiemelőhálót nem érdemes elhozni, zsi-
nóron kell kirántani partra a halat. Tízből kilencszer ilyenkor szakad le 
a horogról. De nem a vörös gyereknél. Láttam számtalanszor, és sosem 
jöttem rá, hogy csinálja. Fárasztani lehetetlen, nincs hozzá sem hely, sem 
idő. Ha befelé húz a hal, beszaladhat az örvénylő kanyarulatba, onnét 
pedig nincs visszaút. Ha kifelé húz, az akadók elvágják a zsinórt. Szóval 
nincs fárasztás. Felpumpálja azonnal a felszínre, utána ki a partig, aztán 
egyetlen pillanat mérlegelés után kirántja a lábunk elé. A kapás után ez 
nagyjából két perc (de inkább csak egy). 

Aztán csak nézzük, ahogy a halat hálóstul táskájába süllyeszti, és elke-
rekezik vele. Minden egyes alkalommal. Amíg vissza nem ér, nincs mit 
tennünk. Átgondoljuk alaposan a márnakérdést. A márnaügyet. A mi 
ügyünket. A vastag zsinórra apró horgot kötöttünk, és egy jó nagy darab, 
lapos ólmot húztunk fölé, hogy ne sodorja el a víz. Folyásirányba vetettük 
ki természetesen, mert azért a sodrással így is számolni kell. Nincs az az 
óriási ólom, amely mozdulatlanul tudná tartani a horgot ebben a folyó-
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10 VÁR UCCA MŰHELY 56.

ban. Pontosabban van, de a súlyától a bot is törne, a zsinór is szakadna. 
Folyókanyarulat fölé ültünk, s a kanyarulat kiszélesedő öblébe, annak is 
a közepébe, pontosabban a közepe elé dobtuk a horgot. Oda, ahol egy 
kicsit meglassul a sodrás, és visszafelé is forog. De még így is odébb sodró-
dott a zsinór (jól csináltuk, pont annyival, amennyivel eleve számoltunk), 
végül megállt és megfeszült. Kapásjelzőre gondolni sem lehet. A kapást a 
bot végének hajlása jelzi. Viszont rövid és kemény bottal horgászunk, ami 
nem segít a finom mozdítások érzékelésében, ezért a vörös gyerek a mu-
tató és a hüvelykujja közé fogta az orsó fölött a zsinórt. Csak így lehetett 
esélye rá, hogy megérezze a legapróbb rántást is. Ehhez előre kellett ha-
jolnia a kitámasztott bot fölé, és jobb kezével jobb felől szinte átölelni az 
orsót, ami azért elég kényelmetlen testtartás. Se kedve, se ereje nem volt 
ahhoz, hogy így üljön órákon át. Ezért aztán jobbára mégis a bot végét bá-
multuk, s csak akkor fogta meg a zsinórt, ha gyanús rándulásokat véltünk 
látni. Nagyon óvatosan persze, mert ahogy ő érzi a halat a zsinórnak ezen 
a végén, a hal is érzi őt a másik végén. Leheletfinom mozdulatokra van 
szükség. Ha ügyetlenül nyúl hozzá, vége. Aztán gyorsan kiderült, hogy 
az egész hercehurcának semmi értelme, mert amikor a márna felvette 
a csalit, akkorát húzott a kanyarulat felé, hogy nem csak a spicc bólin-
tott rá, hanem ment az egész bot vele. Két perccel később a lábunk előtt  
fickándozott a hal. 

Végül is mindegy. Nem is érdekes. Mindezt ezerszer végiggondoltuk, 
miután ezerszer végigcsináltuk. Volt rá időnk, mert a vörös gyerek, ha halat 
fogott, hazabiciklizett vele. Mi a parton vártuk. Vártuk, hogy visszajöjjön. 
Vártuk, hogy vége legyen a várakozásnak. Azaz vártuk, hogy végiggondol-
juk ezredszerre mindezt. A botot, a horgot, a csalit, a kibiciklizést, a városi 
árteret, a füvet és a gazt, a legelőket, az összes jó helyet és az összes rosz-
szat, a kifogott halakat és az elengedett halakat. A vörös gyereket, ahogy 
teker el a hallal. Ahogy látjuk, hogy a táskájából előveszi a kába márnát, 
amikor már messze jár, és beér a házak közé. Azt, hogy nem akarunk ma-
gyarázkodni senkinek. Azt, hogy mindig ezen gondolkodunk. Ezredszer. 
Tízezredszer. Tudjuk, hogy vége lesz nemsokára. Mert pontosan tudjuk, 
hogy mit fogunk végiggondolni, és ebből nagyjából sejtjük, hogy meddig 
fog tartani. Mert mindig a legpontosabban annyi ideig gondolkodunk eze-
ken a dolgokon, ameddig kell. Amennyi elég ahhoz, hogy vége legyen a 
várakozásnak. De éppen ez a legelkeserítőbb benne, ez a biztos, de sem-
mire sem jó tudás. A semmire sem jó biztos tudásnak ez a kiábrándító 
unalma. Hogy tudjuk, meddig tart, és hogy tudjuk mi tart addig. Tehát 
nem az, amit csinálunk, amire gondolunk, mert azzal nincs semmi baj. Az 
nagyon is rendben van. Lényegében ez az életünk. Van előtte is valami és 
van utána is valami, de azok nem sok szót érdemelnek. A lényeg a már-
názás. És benne mérgező anyagként, mint márnában a mája: a jól ismert 
várakozás. Amiről pontosan tudjuk, hogy még ennyi meg ennyi idő. Hogy 
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még ezt meg ezt fogjuk végiggondolni. Beszarás. Egy talicska aprómajom. 
Agyhúgyvész. Szóval egy igazi, hamisítatlan 1-es út érzés. És ez az, amit el 
akarok magyarázni. Nem a horgászatot. Nem. Nem erről van szó. Inkább 
arról a kínkeserves 1-es útról. Pontosabban az 1-es út érzésről. Aki nem 
tudja, merre megy az 1-es út, ne nézze meg a térképen. Nem érdekesek 
a települések. Ráadásul az 1-es út érzés az utolsó szakaszon érezhető a 
leginkább. Ott, ahol már nincs semmiféle település. Elkerüli a falvakat, 
kisvárosokat, mert belátja, hogy senki sem akar tudni róla. Hiszen dögletes 
az az utolsó szakasz, pestises, higgyétek el, igazat beszélek. 

Csak hogy világos legyen, miről van szó: az a legrosszabb, amikor vissza-
fordulsz az 1-es úton. (Aztán megint vissza, abba az irányba, amerre eleve 
elindultál.) De miért tennél ilyet? Talán azért, mert valamit elfelejtettél. 
Ez nem jó indok. Mert nincs semmi olyan dolog, ügy, cél, érték, érdek, ami 
rá tudna venni arra, hogy visszafordulj az 1-es úton, kockáztatva mindent, 
ami fontos és szent neked. Egyetlen vészterhes probléma létezik csupán, 
amelyre még nem találtak ki más megoldást. Ha beleszaladsz, magadra 
vess! Miért nem voltál jobb, miért nem kerülted el!? Tehát csak akkor 
nincs más megoldás, ha kifogyóban van a benzin és már túlmentél a bics-
kei benzinkúton, de már biztos, hogy nem éred el Herceghalmot. Akkor 
visszafordulsz, számolva az eshetőséggel, hogy unalmadban felpuffadsz és 
felrobbansz, még mielőtt kikanyarodnál a kút felé. Semmi más ok nincs 
arra, hogy visszafordulj. És, ha visszafordultál, szembe kell nézned a si-
vár ténnyel: elcseszted. Csak te tehetsz róla, meg se próbáld másra kenni. 
Kifogásokat keresni, megalázó módon magyarázkodni. Tankoltál volna a 
811-esen, vagy te jó ég, még Csákvárnál, még inkább ott, mint hogy Bicske 
után ne maradjon más lehetőséged, mint a remény, hogy elromlott a kijel-
ző. Vagy hogy káprázik a szemed. A gyomrod mindenképpen összeszorul, 
nem mersz a gyerekeid szemébe nézni, mert kifogyott a benzin és már nem 
érjük el Herceghalmot. Micsoda beismerés! Micsoda vereség! Oldalra for-
dulsz, megcsodálod Artemide Lame rabul ejtő profilját, szája szélén az 
örökös megértő mosolyt, és mégis azt kell mondanod rekedten:

– Drágám! Nem érjük el Herceghalmot. Képtelenség.
Artemide Lame ugyanabban a pillanatban letekeri az ablakot és kio-

kád a kocsiból.
Tehát! Ekkor se fordulj vissza! Bízz a csodákban! Valahogy elvergődsz 

Herceghalomig (még ha kétszer annyit is fizetsz egy liter 95-ösért), vagy 
inkább gyalogolj pár kilométert benzinért, minthogy visszafordulj az 1-es 
úton. 

Eddig csak egyetlen embert ismertem, akit nem gyötört az 1-es út ér-
zés, legalábbis nem úgy, mint mindenki mást. Rezzenéstelen, komoly, 
kicsit talán meggyötört arccal kocsikázott fel és alá az 1-esen. Nem egy-
szerűen azért, mert errefelé lakott, laknak itt mások is. Nem. Ez az em-
ber, lássatok csodát, találkozott a közeli sztráda démonaival, letűnt korok  
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hangyaszorgalmú héroszainak korcs utánzataival, ahogy magukat nevez-
ték: Big Big Daddyvel, azaz az XXL járőrrel. A tömegvonzásnál, Newton, 
Ohm, Pascal minden törvényénél biztosabb, mert jóval több kísérlet bizo-
nyítja, hogy aki találkozik velük, aznap a Szervusz minishopban vásárol. 
Le kell kanyarodni ehhez a sztrádáról, döcögni egy kicsit az 1-esen, aztán 
amikor azt hiszed, innen nincs tovább, még egy kicsit tovább. Van, aki 
könnyen túlteszi magát rajta, mert hát nem a világ vége egy láda sör. Ez 
az ember azonban lemondott inkább a sztrádáról az 1-es út javára, talán 
büszkeségből. Big Big Daddy második törvénye ugyanis az, hogy ha nincs 
Szervusz minishop, nincs rekesz sör, akkor elfelejtheted a sztrádát, és ma-
rad az 1-es út. A részleteket bűnügyi krónikások jegyzik majd fel egyko-
ron, nem én. Mindenesetre, jobban meggondolva, nem biztos, hogy nem 
gyötörte ezt az embert is az 1-es út érzés. Csak nem volt más választása, 
mint beletörődni és elviselni. Az 1-es út érzés alól nincs felmentés.

Puszta kényszer az 1-es út? Saját döntés? Beletörődés? Vereség? Vagy 
mégiscsak semmi? A végső, nagy kérdésekre, tudjuk, nincs válasz.

Nézzük inkább, miért fordultam meg életemben egyszer, kizárólag 
egyetlen egyszer az 1-es úton, jóllehet már akkor is tudtam mindazt, amit 
az előbb elmondtam, és tisztában vagyok vele, hogy ezzel ellentmondok 
mindannak, amiben hittem már akkor is. Saját gyengeségemmel akarok 
leszámolni? Marcangol a lelkiismeret? Talán. Mi vett rá erre az öngyil-
kos lépésre, amelyről azt állítom, hogy jobb elkerülni, és nincs semmi, 
ami miatt érdemes megkockáztatni. Emlékeznem kell rá, ha meg akarom 
magyarázni elsősorban is a magam számára, másrészt mások okulására. 
Vegyük először sorra, hogyan is néz ki ez az út, pontosabban annak a leg-
utolsó, legveszélyesebb szakasza. 

Alattomos emelkedővel kezdődik, alig lehet észrevenni, nem is a szint-
különbség tűnik fel, hanem az, hogy felsír a motor. Emlékszem az első 
alkalomra, amikor ide érkeztem, és először éreztem meg ezt a nyöszörgő, 
alattomos emelkedőt. Artemide-től jöttem éppen, akit a távoli hegyek te-
tejére költöztettem, a kis házba a nagy rózsabokor mellé, ahol kitárt karú 
óriás almafa és eget tartó, hatalmas körtefa vigyázott rá, amíg nem voltam 
mellette. Kölcsön kapott bivalyszerű autóval tévedtem az 1-es útra, ami 
eddig félálomban gurult végig szinte az egész országon. Magától vette a 
kanyarokat, nekem pedig csak fékeznem kellett, ha úgy éreztem, túl gyor-
san megyünk. Amint kiértünk az 1-esre, vagy valamivel később (nem bíz-
tam soha a megérzéseimben, ha rosszat jeleztek) nyilvánvaló lett, hogy ez 
nagyon más, mint amit eddig tapasztaltam. Ez egy 1-es út emelkedő. Nem 
tudsz jól váltani, mindig későn vagy korán teszed vissza hármasba, néha 
kettesbe. Valami visszahúz, valami üres, megmagyarázhatatlan nehézkes-
ség. Éppen mikor erre felfigyelnél, és megpróbálnál tenni ellene valamit, 
például rossz lelkiismerettel beletaposni a gázba, hogy túllendülj a ma-
gaslaton, már húz előre egy féktelen erő, tehát éppen gázt akartál adni, 
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de fékezned kell. És ez csak a kezdet. Figyelmeztetés is, de mire felfigyel-
hetnél rá, már azon kapod magad, hogy átszaladtál egy településen, vagy 
valamin, amiről azt is hiheted, hogy település, hogy laknak benne, élnek 
itt emberek. Aztán kiszárad benned az élet, megérzed nagyon pontosan, 
hogy ezután nem lesz több lakott terület ezen az utolsó szakaszon. Azt is 
gondolhatnánk, érdemes itt megállni, kifújni magunkat, mielőtt belevág-
nánk az 1-es legkínosabb részébe, de ez lehetetlen. Egyrészt, mire észbe 
kap az ember, már át is szaladt rajta, másrészt meg egyszerűen nem lehet. 
Artemide-del egyszer ki akartunk állni mazsolás csokis lepényt és megy-
gyet venni, de nem találtuk a kijáratot a bolt felé. Valószínűleg nincs is. 
Nem lehet megállni, és utána tényleg nincs több település. Nem mintha 
hiányozna, de talán mégis könnyebb lenne, ha embereket, lakóházakat, 
elszabadult háziállatokat, fagylaltos bódét, kocsmateraszt látnánk – mi-
közben szenvedünk az 1-es úton. Utána megint sír a motor, megint egy 
láthatatlan hegy, megint egy elveszett kettes vagy hármas sebességfoko-
zat. Ami inkább az agyadban lüktet vagy az ujjaid hegyében vagy a gyom-
rodban. És ami a legrosszabb, hogy utána hiába jön lejtő, nem enyhül 
semmi. Most nem húz ellenállhatatlan erővel lefelé, itt a lejtő éppolyan, 
mint az emelkedő. Sír a motor, zokog, rázkódik az egész autó, és benne 
te egyre jobban kétségbe esel. Nem lesz könnyebb semmivel, nem gurul, 
nem siklik, nem simul bele az út felkínálkozó lejtésébe az autó. Ugyan-
úgy gürcöl, ugyanúgy nehéz és fáj, mintha felfelé mennél. Aztán sokáig 
semmi. Hosszú nyílegyenes út, szabályos időközönként, felváltva jobb és 
bal felől egy-egy kiállóval. Ezekben nincs semmi – sem benzinkút, sem 
büfé, sem mosdó. Semmi. Csak a puszta aszfalt és rengeteg szemét. Nem 
egyszerűen elszórva, hanem zsákokban felhalmozva. Az 1-es út minde-
nen ront, az emberi minőségen is. Nem egyszerűen szemetelünk, hanem 
ipari méretekben szennyezünk. Amikor már majdnem belepusztulsz ebbe 
az egyenes út unalomba, egy kanyarral beérsz a növények közé. Nem 
erdő, nem rét, nem bármi, aminek valóban van neve és köze bármilyen 
természetes formához, hanem kifejezetten út menti megnevezhetetlen 
növényhordalék. Csalás, átverés, amit csak a legváltozatosabb kínzások 
után (az még kevés, hogy az autó ablakából sokáig nézed, bár már ettől 
üvölteni támad kedved) neveznéd bokornak, fának, fűnek. Pedig egyszer 
megálltunk itt Artemide Lame-mal virágot szedni. Aznap volt, amikor 
megkértem a kezét. Pontosabban ő szedett valami bokorról virágot, én 
szelíden be voltam rúgva. Mindent szépnek találtam, nem csak Artemide 
Lame-ot, hanem a bokorról tépett virágokat, ha egyáltalán azok voltak. 
De a legvalószínűbb, hogy csak Artemide miatt találtam szépnek ezeket 
a virágokat, és Artemide azért intézte úgy, hogy szépnek találjam ezeket 
a virágokat, mert túl jó volt mindig is velem, és nem akarta, hogy azon a 
napon, amikor megkértem a kezét, elkeserítsen az 1-es út érzés. Aztán el-
rohanunk egy kosárfonó szaküzlet mellett. Százezredszer látod, mégsem 
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hiszel a szemednek. Ha megállsz, biztosan eltűnik. Ha nem tűnik el, te 
tűnsz el benne. Káprázat. Nyugodtan gyanakodj arra, hogy talán már nem 
is élsz. Pedig egy rövid ideig még biztosan az élők közé tartozol, legalább 
addig, amíg el nem éred a kis halálokról elnevezett kereszteződést. A do-
hányzás, a magas koleszterin és az unalom után a negyedik leggyakoribb 
halálozási ok a környéken. A leosztás igen egyszerű: jobbra mangalicák 
várják a moslékot, balra Sehonnanfalvából befutó mellékút, ahonnét csak 
őrültek törnek az 1-esre fékezés nélkül. Tovább-tovább-tovább – egyre 
biztosabban abban, hogy sehová. Aztán egy közlekedési lámpa. Istenem-
re, az út közepén egy közlekedési lámpa, ami rendszerint akkor vált pi-
rosra, amikor éppen odaérünk. Még csak egy Sehonnanfalvából befutó 
keresztút sincs, gyalogátkelőhely is csak azért, mert a világ teremtésénél 
nem kellett az Antarktiszra és a hegycsúcsokra több fehér festék, és ma-
radt belőle pár vödör, amit ide öntöttek szabályos téglalapokat formázva, 
mintha mindegy lenne. Azért kell megállni minden alkalommal, amikor 
ide érünk, hogy megbizonyosodjunk felőle, itt bizony soha senki nem 
megy át a gyalogátkelőhelyen. Azután már csak egy rövid szakasz, de a 
legborzasztóbb. Itt hasít beléd a legmélyebben. Majd’ beleőrülsz, olyan 
pontosan tudod, hogy mennyi van még hátra. Ez tűnik végtelennek, soha 
el nem múlónak, olyannak, amitől nem szabadulhatsz. Legalábbis nem 
szabadulhatsz egyszerűen, érintetlenül. A szemeidet már megmérgezte, 
most minden porcikádat átjárja. Aztán... Aztán hirtelen vége. Azaz, nincs 
vége, de balra elkanyarodunk egy jobbra futó felhajtó elől, és jönnek a 
kibírhatatlan körforgalmak. Feltűnnek az első óriáskonténerek, egy ga-
laktikus invázió előőrsei, amelyek között vagy mögött talán falvak is van-
nak, és amelyek egyikében egy kis közért előtt Nagy I. és Nagy II., azaz 
nagyjózsi és nagypali főtörzs megkezdi a láda sört. A legeslegvégén a lo-
gisztikai-outlet-ipariparkosítás után, ha már vége van, legyen vége, bele a 
sztrádába, hat sáv, bele a városba, bele a késbe.

Nagyjából ennyi az 1-es út utolsó szakasza. De mi van az 1-es út érzés-
sel? Jobb, ha megpróbálom elmagyarázni egyszer, egyetlen egyszer, miért 
fordultam vissza mégis tele tankkal. (Mert induláskor megtankoltam, az-
tán Csákváron pótoltam, amit addig elfogyasztottam, sőt egy kis ötliteres 
műanyag kannát is feltöltöttem. Nem bíztam a véletlenre semmit, és mégis. 
Az 1-est nem lehet elég komolyan venni.) A süppedős, bizonytalan, min-
dent elemésztő Bicske–Herceghalom szakaszon jártunk. A dögletes utolsó 
szakasz kellős közepén tehát, azzal a biztos tudattal, hogy éppen a közepén 
járunk, és el tudtam volna mondani az első felét, amit tehát már megtettem 
ugyanolyan pontosan, mint a második felét, ami tehát még előttem állt. 

Az 1-es úton nem szoktam igazán gyorsan menni, tolni kell persze ke-
gyetlenül, de száguldani nem merek. Egyszerűen azért, mert ellenséges 
ez az út. Bármikor belém hasíthat az 1-es út érzés úgy rendesen, takony-
csordulásig, és akkor tompábbak az érzékek, pusztulnak a reflexek, egy kis 
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hiba és vége. A dolog úgy állt tehát, hogy tele volt még a tank, azaz alig 
hiányzott belőle, tehát bőven elég az egész 1-es útra, plusz még az ötlite-
res. Beletapostam a gázba, csak hogy végre túllegyek rajta. Ekkor egészen 
egyszerűen megszólalt Artemide Lame a másik ülésen, hogy hánynia kell. 
Még jobban beletapostam a gázba. Abban bíztam, hogy elérjük még az 
első kitérőt. Az elsőnél azonban kurvák álltak, a másodiknál rendőrök, a 
harmadiknál két gyanús kamion. Aztán már jött a kosárfonó szaküzlet, ami 
eltűnik, ha kiszállunk, mit tehettem volna, áthajtottam a piroson, hiszen 
úgy sem jön semmi, gázt adtam, ezúttal kénytelen voltam száguldani, mert 
el akartam érni a zöldséges bódét még idejében. Éppen nem volt semmi-
lyen idénygyümölcs, amit árulhattak volna. A bódé és környéke teljesen 
elhagyatottnak tűnt. Az 1-es könnyedén megzavarja a tér- és időérzékedet, 
ez történt akkor velem is. Mert ha biztosan tudtam, hogy a zöldséges bódé 
elhagyatottnak tűnt, akkor már láttam aznap, azaz elsuhantunk mellette, 
azaz nem közeledünk, hanem távolodunk. És itt vége is volt. Artemide-ért 
bármit megtennék. Bármit. Még az 1-esen is visszafordultam.

Tehát Artemide Lame. Miatta történt. Artemide-ről annyit, hogy a lé-
tezés egy halovány sűrűsödése csupán. Pszichedelikus felhőfoszlány, misz-
tikus gyalogátkelőhely a szükséges rosszból a meg nem érdemelt jóba. 
Szépsége illatos tapasz minden életsérülésre. Nyugtató szél, ami ha kell, 
simogat, s ha kell, megtölti a vitorlákat és elhajózhatunk, amerre csak 
kedvünk tartja. Dallamtöredék a legtökéletesebb zenekari műből. Nem 
hivalkodik, és persze majd megmutat mindent szép lassan magából. Ő az, 
akit minden valószínűség szerint valóban az oldalbordámból műtöttek ki 
isteni kezek, olyan régóta tudom, hogy él és velem van. 

Artemide azokban a napokban, hetekben sokat hányt. Szinte minden 
reggel azzal kezdte a napot. Vékony falú fürdőszobánk ablakán a nap első 
sugarai öklendezésre ragyogtak be kora reggel. A szomszédok fogmosás 
közben azon gondolkoztak, kifélék lehetünk, honnan jöttünk. Arte mide-en  
akkor még semmi sem látszott. Karcsú volt, mint egy pezsgőspohár. 

De Artemide most az 1-es út kellős közepén akart hányni, és én nem 
foglalkozhattam az 1-es út érzésemmel, mert Artemide hányni akarásával 
kellett foglalkoznom, és kétségbeesetten találni akartam erre egy meg-
felelő helyet. És ahogy rohantam visszafelé elvétve ismét az üresen álló 
zöldséges bódét, beugrott Herceghalom. Nem tudtam, hogyan kerültem 
megint ide, de szerencsére nem is volt időm átgondolni. Jobbra kihúz-
tam a domboldalra, a benzinkúthoz. Nem kellett tankolnom, oldalt áll-
tam meg az épület mögött (onnét nem látszik az út sem). Mosdó, hideg 
törlőkendő, nagy kortyokban kellemes ital, árnyék, szellő. Minden, amire 
akkor szükségünk volt, és csak néhány méterrel kellett elhagynunk az 1-es 
utat. Amint megálltunk, kiugrottam a kocsiból és rohantam a mosdó kul-
csáért, ami (mármint a mosdó) ugye mindig hátul az épület mögött van, 
a kulcs pedig mindig elöl, a sor végén a kassza mellett. Nagy kulcskarikán 
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apró kulcs. Bent azonban belefutottam az egyetlen emberbe, aki nem tud 
az 1-es út érzésről. Amikor beléptem a félhomályos épületbe többen áll-
tak a pult körül és mindenki nevetett. Nem egyszerűen nevettek, hanem 
hasukat fogva röhögtek. Tíz perc múlva, amikor kiléptem újra az épület 
elé a kulccsal a kezemben Artemide az autónak támaszkodva állt, arca 
felhevült, piros. Legyezővel legyezte magát. Mosolygott, amikor meglá-
tott. Nem kérdeztem, hogy hányt-e végül is. Amikor hozzáléptem, meg-
csókolt. Sugárzott, mint mindig. Hátulra ült, mert aludni akart, és mire 
kikanyarodtam az 1-es útra, már aludt is.

Nem feledkeztem meg róla egy pillanatra sem. Egészen egyszerűen nem 
lehetett korábban végezni. Tíz perc kellett, hogy megszerezzem a kulcsot. 
És nem az 1-es út érzésről mit sem tudó ember tartott fel, bár ő beszélt. Jól 
hallottam a történetét. A két rendőrről mesélt és a kifogyhatatlan sörös-
rekeszről. De nem ez tartott fel. Tulajdonképpen semmi sem tartott fel. 
Mindenki tette a dolgát, csak súlyos, ólmos lassúsággal. Valahogy ott, pár 
méterre az 1-es úttól ez a lassúság természetesnek tűnt. Nem lehetett elle-
ne tenni semmit. Artemide sem emelt kifogást. Amikor együtt voltunk, va-
lahogy teljesen nyilvánvaló volt, hogy minden úgy van a legjobban, ahogy 
van. Az is biztos, hogy ezt neki köszönhetjük, nem nekem.

Milyen ártatlan késztetések a gyilkos 1-es út mellett. Én sem érezhet-
tem másként, különösen, ha hátra néztem a hátsó ülésre, ahol Artemide 
Lame aludt – elégedetten. Megcsókoltam, vagy csak akartam, már nem 
is tudom. Úgy emlékszem, hogy megcsókoltam, csak hát ő hátul aludt, én 
meg vezettem, azaz szinte lehetetlen. Mégis. Artemide, kicsi Artemide az 
életemet teszem rá, hogy kimentselek az 1-es útról. Arra is emlékezni vél-
tem, hogy gitáron eljátszottam neki egy dalt. Egy Lyewin Davis-dalt. De 
ez még inkább képtelenség. Talán csak arra gondoltam, hogy most nagyon 
jó volna elénekelni azt a Davis-dalt. Úgy talán könnyebb lenne. Vezetés 
közben viszont ez tényleg lehetetlen. Nem tudom egyszerre a kormányt 
markolni és a gitárt fogni. 1-es út káprázat? Van tehát más dimenziója 
is az 1-es út gyötrelmeinek? Vagy ez az egyetlen ellenszer? A szerveze-
tem Artemide Lame hányni akarására válaszul kitermelt egy ellenmérget. 
Egyre magabiztosabban markoltam a kormányt.

Amikor Artemide Lame beszállt a hátsó ülésre, és én elindítottam az 
autót, eszembe jutott, hogy nem vettem semmit, a mosdó kulcsa pedig 
még a kezemben. Ital, törlőkendő, enyhet adó egyéb javak. Kiugrottam 
az autóból, és elintéztem gyorsan a vásárlást. 

Az épületben még mindig ott ácsorgott az ember, aki nem tudja, hogy 
1-es út érzés is gyötri. Még mindig annál a két rendőrnél tartott, akik 
megpróbálták rávezetni, hogy egy rekesz sörrel korrumpálja őket. Fur-
csa zengzetes hangon, szinte emelkedetten beszélt, mint egy keleti bölcs. 
Erre felfigyeltem. Talán a kevés 1-es út guruk egyikével futottam össze? 
Aki olyan jól ismeri az utat, hogy nem fél már tőle. A rendőrökről szóló 
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története példabeszéd, amit meg kell értenem. Fel kell fejtenem titkos 
értelmét. Bizonyosan az 1-es út lényegét boncolgatja.

– Nem is az a rekesz sör… – kezdett bele újból. Most már nagyon figyel-
tem, miközben megpróbáltam kiválasztani a hűtőben lévő leghidegebb ás-
ványvizet. A hűtő fénye belém világított, a szemfenekem legsötétebb mé-
lyéig. A lehető legközelebb hajoltam az átlátszó ajtajú fagyos szekrények-
hez. Arcomon kigyúlt valamennyi felirat: Szentkirályi, Theodora, Aquarel, 
Borsec, meg még valami, aminek a színe is, a mérete is más. Hűvös lehelet, 
mint egy barlang szája. Nem tévedés, egy igazi 1-es út guru hangját hallom. 
Nem szólíthatom meg, nem intézhetek kérdést hozzá, a tekintetemmel 
sem zavarhatom. Úgy kell tennem, mint aki tudomást sem vesz róla. 

Kiemeltem egy Szentkirályi vizet, és átsétáltam a ropikhoz, a belógat-
ható légfrissítő fenyőcskék mellé, hogy jobban halljam őket.

– A boltban megkérdezték, milyet akarok. Mondom: a legolcsóbbat. 
Az nem lesz jó, mondják erre, olyat nem isznak. – folytatta a guru ugyan-
azzal az emelkedett hanghordozással. Minden részlet fontos lehet, ezért 
matattam még kicsit a napszemüvegek között. Szerencsére az egyik ben-
zinkutas visszakérdezett.

– Te, az egyik nem itt lakik az etyeki bekötőnél? – Nem voltam teljesen 
tisztában a kérdés értelmével, de időm sem volt gondolkodni ezen, mert 
azonnal jött a válasz. Egyelőre csak arra törekedtem, hogy pontosan meg-
jegyezzek minden szót.

– Nem, dehogy, a sógorom szomszédja. Itt csak a meggyfáik vannak. 
– Egy felül nyitott hűtőládában energiaitalokat tartottak. Odaléptem, 
mintha ki akarnám választani a legjobb évjáratot. Legalábbis olyan elmé-
lyülten tanulmányoztam a feliratokat. Így sikerült közéjük keverednem. 
A pult mögött az egyik benzinkutas, balra a lottóautomata előtt a másik, 
jobbra a büfépultnál a guru.

– Ők árulják a meggyet? – ezt a kérdést sem tarthattam kitérőnek, mert 
jól láthatóan a guru elégedetten bólintott. Nem kerülte el a figyelmemet, 
hogy nem válaszolt azonnal. 

– Igen, a felesége – mondta a guru, miután mély lélegzetet vett. Hangja 
azonban felszabadultan szárnyalt, krákogó köhögős hangsúlyoktól men-
tesen. Megszólalt a másik benzinkutas, ő is szinte dalolt.

– Tudod, az a nagydarab szőke. Clióval. – A pénztárhoz sétáltam, miu-
tán nem találtam meg a megfelelő évjáratot, tehát energiaital nélkül, csak 
néhány ásványvizes palackkal. A benzinkutas egyelőre nem figyelt rám. 
Fontosabb dolga akadt. Le kellett zárnia az elmélkedésüket.

– Aha. – Hangja bizonytalanul zengett, de hát éppen ez a lényeg. Rá-
adásul jött a megfellebbezhetetlen ítélet a gurutól.

– Az. – Ezzel tényleg lezárta a beszélgetést. 
Hirtelen mintha minden figyelem rám irányult volna. Valaki meg is je-

gyezte, bár nem tudom, melyikük.
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– Nem talált megfelelő évjáratot?
De az is lehet, hogy én akartam bekapcsolódni, persze mindhiába, a 

beszélgetésükbe. És akkor így hangzott a mondat:
– Nem találtam megfelelő évjáratot. 
A guru mindenesetre elindult kifelé, pedig néhány mozdulata (ahogy 

behúzta a nyakát, ráérős, kacsázó járása) arra utalt, hogy még nem mon-
dott el mindent, amit tudott. Ebből viszont világos lett, hogy mindent el-
mondott, amit akart. Hogy a lényeg kimondatott. Csak éppen még nekem 
nem állt össze a kép. A guru persze végtelen jóságában segített. Az ajtó 
halk surrogással kilendült kétfelé valamivel korábban, minthogy ő a kö-
zelébe ért. Ebből nyilvánvaló lett, hogy valaki vagy valakik jönnek befe-
lé. Középkorú házaspár lépett a tisztára sepert, fénylő és légkondicionált 
színpadra, közvetlenül elénk. A guru rájuk emelte a tekintetét, igaz pusz-
tán egyetlen pillanatra, amíg kimondta a végső szót.

– Viszlát. – Éppen csak rájuk nézett, inkább oldalra bökött a fejével, 
mintha a kirakatban akarna megnézni valamit, de az érkezők eltakarják 
a látványt. Talán nem is ismerte őket, talán azt sem vette észre, hogy kö-
szönt nekik. Számomra viszont ennyi éppen elegendőnek bizonyult. Tehát 
ők azok.

A megöregedett Bonnie Parker és Clyde Barrow telitankolta az autóját, 
és éppen fizetni készültek. A férfi az ujjai között rázogatta a kocsi kulcsát, 
a nő a táskáját tartotta a hóna alatt, kicsit talán görcsös mozdulattal. Ko-
roghatott a gyomruk, mert a bár szendvicsei és édességei felé kacsingat-
tak. Tettek egy kört a pultok között. A chipseket méregették, a kekszeket. 
Nemes irhájú pézsmapockokra emlékeztettek, akik édesítő aranyfényben 
szaladgálnak egy labirintusban valamely felettes és nem ismert cél érde-
kében. Talán egy kísérlet részesei, talán csak különös gonddal vigyáznak 
rájuk eredendő nemességük miatt. Szaladgált Bonnie és szaladgált Clyde 
a pultok között, összetartozásuk mélyebbnek tűnt annál, mint amit egy 
együtt leélt fél élet tud kivájni a legodaadóbb sorsok hegyvonulatában. 
Valamiképpen tényleg hasonlítottak egy párra, akik életük nagyobb ré-
szét, nagyjából száz évet, mozivásznon és regények lapjain élték le. A kö-
zösség olyan vad, szikrázó fokozódása ez, ami egybemossa a kontúrokat, 
és csak a főcímben a színészek nevei különböztetik meg őket. Akkor is, ha 
jelen esetben nem az igazi Bonnie-ról és az igazi Clyde-ról van szó. Csak 
két emberről, akik olyan furcsán tekeregtek a pultok között és olyan fur-
csa pillantásokat vetettek egymásra, mint akik Bonnie és Clyde szeretné-
nek lenni. Az egyik benzinkutas felfigyelt a különös jelenségre és szokása 
ellenére megkérdezte, segíthet-e valamiben. A nő kérdőn, vagy inkább 
zavartan, vagy inkább zavarodottságában kétkedőn nézett a férfira, aki 
a fejével intett, hogy nem. Korántsem volt egyértelmű, hogy ez a „nem” 
mire vonatkozik. A benzinkutas rögtön megbánta a kérdését, és elfor-
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dult. Pedig Bonnie Parker és Clyde Barrow a legkevésbé sem mutatkoztak 
szűkmarkúnak, ha a gyomrukról volt szó. A pénztárcájuk is megengedte 
volna a költekezést, degeszre tömték pénzzel, ráadásul komoly bankkár-
tyagyűjtemény húzódott meg a megfelelő rekeszekben. A gyomruk? A 
gyomrukról nincs mit mondani. Átlagos gyomrok voltak. Mindig készen 
arra, hogy befogadjanak bármit, ami egy feltöltött pisztolytár illúziójával 
láthatja el őket. Lehet ez pattogatott kukorica éppúgy, mint marhaszelet 
rozmaringos burgonyával. Mégsem vettek semmit. Talán majd máshol. 
Talán legközelebb Mr. Barrow jelentőségteljesen bólintani fog, és akkor.

Kikanyarodtak a benzinkútról az 1-esre, arcuk megfagyott, és ebben az 
1-es út hibernációban egyetlen időtlen pillanat alatt leszaladtak Budaörsig.  
Váltottak pár szót, pont annyit, ami ahhoz kellett, hogy túléljék az 1-es 
út érzést. Persze semmi túlzottan érdekfeszítő téma, semmi mélyen átélt 
érzelem. Ezt nem engedte meg az 1-es út. Még akkor sem, ha képesek let-
tek volna máskor, máshol ilyen beszélgetésekre. Éppen csak ellenőrizték, 
mint egy kórházi műszer, hogy élnek-e még. Ez a jeges 1-es út még nyáron 
is megfagyasztotta az ártatlanokat annyira, hogy a legbiztosabb tények is 
elbizonytalanodtak. Hát még az eleve kétségesek. Bonnie valóban Bon-
nie? Vagy Doña Isabella? Esetleg Sir Thomas felesége, a lady, aki ritkán 
mutatkozik a társaságban. Bonnie megrázta a haját, talán úgy mint Doña 
Isabella abban a pillanatban, amikor a matador a bika szarvai közt benyúl 
a tökéletes szúráshoz, vagy mint a lady, amikor a teáscsészéért nyújtja ki 
a kezét. Clyde felsóhajtott. Ragaszkodtak a megváltoztathatatlan menet-
hez Budaörs felé. Clyde néha elnézte a kijáratot, túlfutottak rajta, vissza 
kellett fordulniuk, vagy még egyet kanyarodni a körforgalomban, pedig 
számtalanszor megtették már ezt az utat. Fenyegető, feszült csend, szisze-
gő szidalmak. Meg kell jegyezni, hogy ha Budaörsnél kitérsz a nagyáru-
házak felé, tehát elhagyod az 1-est, nem szabadulsz meg az 1-es út érzés-
től. Van itt egy kis nyúlványa, zárványa, ami más kiterjedésében egészen 
Törökbálintig kihat. Igaz, a hibernáció véget ér. Furcsa átmeneti állapot, 
aminek hatására ezután már egyáltalán nem szóltak egymáshoz. Mindket-
ten pontosan tudták, mit kell tenniük. Megálltak, kiszálltak az autóból, és 
ez olyan érzéseket keltett bennük, mint amikor az óceánt átszelve végre 
partra száll a megfáradt hajós. Tapasztalt hajós, aki nem először teszi meg 
ezt az utat a tengeren túli tartományokba. Nem is másodszor. Mozdulata-
ikra nem kellett figyelniük, minden olajozottan működött. Clyde valamit 
átpakolt a csomagtartóban, és értésére adta a feleségének, hogy elmegy 
bevásárlókocsiért. Előtte még a kezébe nyomott egy bőröndöt. Bonnie, 
ekkor már inkább Doña Isabellaként szó nélkül átvette, és szó nélkül 
megfordult, és szó nélkül elindult a bejárat felé. Először mindig ő lépett 
az épületbe. Clyde, paradox módon még Clyde-ként elvacakolt a bevásár-
lókocsival. Ez is hozzátartozott, ez az otromba késlekedés. Szükség volt 
rá, hogy Doña Isabella előnye három-négy percre is rúgjon. Hogy legyen 
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egy ilyen kényelmes szünet kettejük között. Persze fél szemmel figyelte, 
nézte ahogy távolodik, hogy beért-e már az ajtók mögé. Doña Isabella ha-
tározottan vonzóbb volt, mint Bonnie. (Sőt még Bonnie-ként is vonzóbb 
volt, mint Bonnie.) Volt benne valami nagyon egyértelmű és megszokott, 
valami, amire nem lehet ráfogni, hogy egy farzsebbe csúsztatott Smith 
and Wessonnal ki lehet kergetni a mi világunkból. Szép volt, igen. Vitte a 
bőröndöt, ezt is olyan nagyon magától értetődően, bár úgy látszott, pon-
tosabban messziről jól látszott, hogy túl nehéz. Karjai megnyúltak a súly 
alatt, kénytelen volt kicsit balra dőlni, hogy elbírja egyáltalán.

Don Delgado (a bevásárlókocsi Don Delgadója) lassú, kimért léptek-
kel, mégis harmadannyi idő alatt vágott át a parkoló szürkülő betonján 
(teher nem béklyózta mozdulatait). Az előcsarnokban szétnézett, de nem 
látta sehol a feleségét. (Itt kellett volna átvennie a bőröndöt, mint ahogy 
rendszerint itt át is vette a bőröndöt. Doña Isabella így megszabadulhatott 
a túlzott tehertől, és második fokozatba kapcsolhattak, elkezdődhetett a 
rugalmas elszakadás adrenalinkicsapódása.) Nem ütközött meg ezen a té-
nyen, hiszen majd jön a következő pillanat, amikor. Magabiztosan az új-
ságos pulthoz lépett színes feliratok, olcsó fények, csupa nevető papírarc 
közé, és feltett pár kérdést, amelyek annak az újságospult-univerzumnak 
a létét biztosították. A párbeszéd alapvetően a tv és rejtvényújságok körül 
forgott, de egy jelentőségteljes pillanatban az újságos visszakérdezett, ami 
akkor mégis úgy tűnt, hogy illeszkedik a gondolatok sodrásába és csak 
jóval később tűnt különösnek.

– A kedves feleségének lesz?
Nem állította a náluknál valamivel fiatalabb és gondos mérlegeléssel 

valamiféle akkut érzelmi és szellemi paralízisben szenvedőnek tűnő férfi, 
hogy ismerné a ladyt. Egyszerűen eljátszotta a sokat tapasztalt újságárus 
szerepét, aki gyóntató atya, háziorvos, sőt házi pszichológus is egyben. 
Don Delgadónak nem maradt sok ideje azon mélázni, hogy még sohasem 
látta ezt az embert, mert...

– Bandi! – kiáltott rá egy vastag hangú férfi. Összerezzent, mert már 
rég nem szólították ezen a nevén. Rögtön a feleségét kereste a szemével, 
hogy látja-e, mit tesz. Kivel beszél. És legfőképpen, hogy miről.

– Mennyit emlegettünk mostanában! – kiáltott fel ő is ölelkezések, hát-
ba veregetések közepette, de alig ismerte meg a saját hangját, és tulajdon-
képpen nem értette, mit mond ezen a hangon, ami senkié, legkevésbé az 
övé. Az ezután következő negyedórában sok mindenről folyt a szó, sok 
mindent mondott, de semmi olyat, amit valóban gondolt. Leginkább ezt is-
mételgette: – Egészen elképesztő, hogy mi megy nálunk, amióta elmentél.

– Miért, te még ott vagy? – halkította le a hangját végül a másik férfi, s 
ebben a süllyedésben olyan hangsúlyok oldódtak fel, amelyek szégyenke-
zésre kényszerítették. Pisztoly csövében kosznak érezte magát (igaz csak 
egyetlen pillanatig), amit a következő kilőtt golyó majd elsöpör.
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– Most fogom otthagyni őket. Éppen most. – Lesütötte a szemét, és 
nagyon remélte, hogy nem ebben a pillanatban lép mellé a felesége. Kö-
vetkeznének a bemutatkozások zavaros pillanatai, félmondatos magyará-
zatok, elharapott hazugságok. De nem.

– Figyelj, meg szeretnélek kérni valamire… – Felragyogott mindket-
tőjük orcája, Don Delgado örült, hogy végre valami olyasmi következik, 
amit határozottan vissza tud utasítani.

– Persze, mondd csak. Készséggel… – de nem tudta folytatni a kény-
szeredett felajánlkozását, mert a hatalmas bejárati tér túlsó végén vala-
mi felrobbant, fény villant, és pár pillanatig fülsiketítő zene hangzott fel. 
Konfettiköd, taps. Mindenki arra fordult. Don Delgadó is, de ő a felesé-
gét kereste a tekintetével, és hosszú percek után, most tényleg azért, hogy 
meglássa végre. Hogy feltűnjön, hogy elvigye onnét. Váratlanul minden-
ki egy irányba kezdett nyomakodni, elsodródott mellőle volt munkatársa 
is, bár még intett, pontosabban mereven kinyújtotta mutatóujját, mintha 
pisztoly lenne, és ráirányította egy elvéthetetlen, pontos lövést megidéz-
ve. Don Delgado kihátrált az emberáramlás fősodrából, és úgy érezte, 
hogy ha talál egyetlen nyugodt pontot az épületben, a felesége ott fogja 
várni. Az is eszébe jutott, hogy ha valaki kihívná a mentőt, ő most szívesen 
elmenne vele.

Akárcsak lord Thomas Brook az isandlwanai összeomlás után. Háta 
kicsit meghajlott, szürke szövetnadrágja megroggyant térdben, csíkos pó-
lója megráncosodott a mellkasán. Izzadtságcseppek peregtek le az orra 
hegyéről. Leguggolt a repülőgép-automata mellé. Nem keltett különö-
sebb feltűnést, de egy kicsit azért igen. Sir Thomast némileg megnyug-
tatta, hogy válthatott pár szót egy biztonsági őrrel. Elmondta neki, hogy 
a sógora szerint a magas koleszterinszintje miatt görcsöl a vádlija, arra 
pedig a legjobb néhány perc guggolás. A biztonsági őr megértőnek mutat-
kozott, odébb sétált, és a rádiótelefonjába fennhangon recitálva megkísé-
relte utánozni azt a fémes torokhangot, ami a telefonjából szaggatottan 
szivárgott. A lady még hosszú percekig nem került elő. És amikor megje-
lent, nem volt egyedül, és csak nehezen ismerte fel, mert úgy tűnt, teljesen 
más ruhát visel mint akárcsak egy órával korábban, és a bőrönd súlyától 
is megszabadult. A felesége is nehezen ismerte fel a lordot, mert még 
sohasem látta repülőgép-automata mellett guggolni. A lady két kísérője 
közül az a nyurga férfi hajolt le hozzá, aki a bőröndöt cipelte. Hiába nézte 
az arcát, nem tudott eligazodni rajta. Lehet, hogy hivatalos komolyságot 
tükrözött, lehet, hogy csak fáradtságot. Nem tudott szabadulni az érzés-
től, hogy van ebben az arcban valami hideg, számító fenyegetés. A férfi 
levágta a guggoló lord elé a bőröndöt. Mindjárt meghallja az első monda-
tot, és akkor majd kiderül, mit akarnak tőle. A nyurga, kopaszodó férfi a 
ladyre mutatott hosszú, pikkelyes ujjával, mintha csak elvarasodott sebbe 
karcolna vagy az orrát piszkálná, és azt mondta…
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De ez már egyáltalán nem érdekes, nem számít. Ennyi éppen elég. 
Vége. Ennyi volt. Sikerült. El akartunk tűnni mindenki szeme elől, lelépni 
az 1-es útról. És sikerült. Most is, ezúttal is, bár a guru nélkül talán nem 
ment volna ilyen könnyen. Mert hát, mit is mondott pontosan a guru? Ki 
a fene tudná megmondani. Nem én vagyok a guru. Annyi azonban bizo-
nyos, hogy sikerült időt nyernünk. Éppen annyit, ami elegendő volt ah-
hoz, hogy kirobogjunk az 1-es útról. Köszönjük Bonnie, köszönjük Clyde. 
Köszönet Don Delgadónak, Doña Isabellának, Sir Thomasnak és persze 
a ladynek. Mert tényleg ők voltak azok, akiket magunk elé küldhettünk, 
és megtettek mindent, ami tőlük telt. Eltűnhettünk a takarásukban. 

A hátunk mögött tudtuk végre az 1-es utat. Elég éppen csak lefordulni 
az 1-esről, az autó segge még az aszfaltja fölött, és eloszlott a benzin-
gőzben. Egy pillanattal később már nem is az útra emlékszem, csak arra 
a fertelmes érzésre, ami vele jár. Miért muszáj az 1-esen menni? Miért 
nem tudom elkerülni, ha nem muszáj? Mi ez a rettenetes poszttraumás 
1-es utasság? 1-es út másnaposság? Hínáros, fojtogató rossz emlék, amit 
ki lehet köpni, le lehet rázni magunkról. Legalábbis elhiszem, hogy meg 
tudom, tenni. Más esély nincs.

Lassítottam, hogy minél többször Artemide-re vethessem a pillantá-
som. Erre ő is felébredt. Rám mosolygott. Megkérdezte, hol vagyunk, mi-
közben álmos szemekkel körbenézett.

– Most jöttünk le az 1-esről.
– Az jó – mondta, és mosolygott megint, aztán beletúrt a hajamba. Kör-

me alatt vékony cérnaszál billegett. A cérna talán a vén méregkeverő va-
rázsló ruhájának aranyszövetéből származott, aki nekünk ígérte földjének 
egy darabját egymás iránti hűségünkért cserébe. Artemide legmélyebb 
álmában természetesen, amit akkor álmodott, amikor még az 1-esen jár-
tunk. De az is lehet, hogy egy több száz éves szarka csőréből pottyant ki. 
A szarka aranykori királyok hálótermeinek szent madara, aki még látott 
trópusi éghajlatú és óceáni kiterjedésű szerelmet. Aranykori királyok há-
lótermének fényes lepedőjére ejtett folt egyetlen morzsáját hozta el ne-
künk. Hogyan akadt Artemide Lame körme alá? Lakkforgácsok és szaru-
darabkák közé? Biztosan ő intézte így. Ismerte az élettel átitatott szövet 
varázserejét. Ismert mindent, amire kettőnknek szüksége lehet. De hogy 
egészen pontosan, hogyan akadt oda az a cérnaszál, nem tudom. Arte-
mide Lame-tól kellene megkérdezni. Artemide Lame-tól.
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