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Gyöngy

„Életem szerencséje a nappaliban vár, miközben azt sem tudom, Adrival 
együtt vagyunk-e még, avagy sem. Kár volt megírnom neki, hogy az lenne a 
legjobb, ha minden visszaállna a múltkori találkozás előtti állapotra, mert 
ha véget vetnénk a kapcsolatnak, azt kudarcként élném meg. Gyorsan rá-
vetődnék a netre, hogy keressek valakit, csak azért, hogy neki se jöjjek be, 
és ez még inkább megsemmisítően hasson rám. Az az e-mail talán csak egy 
röpke visszalépés volt részemről, az összegyűlt szar loccsant ki még egyszer így 
tudatom mélyéről.”

A fiú ki tudja, mióta ücsörög a teraszon, teljesen átadva magát gondo-
latáramának. Míg odabent vár rá valaki, ő csak szívja a cigit, a szemközti 
ház ablakait bámulva. „Mikor írtam Adrinak, úgy gondoltam: jobb lenne, 
ha lenne kihez visszamenekülnöm, ha egy esetleges próbálkozás mással ku-
darccal végződne. Biztosan megérti.” A fiú tüdeje legmélyéről fújja ki a 
füstöt, ami lassan terjed a kánikulai délután nyomott levegőjében. Hosz-
szan megülve gomolyog a lágyan ívelt arc körül, pillanatokra el-elfedve a 
mélykék szemeket. Aztán a tétova füst továbbhalad, opálos karavánként, 
átlósan vonulva a teraszkorlát felé.

A korlát szélén a füstszálak szétfoszlanak, és körbeszőnek egy másik 
létezőt is. A barna madár reggel óta ül a korláton. Teljesen mozdulatlan, 
mintha csak egy ügyes kezű szűcs preparálta volna szabadidejében. Apró, 
fülnek alig hallható pihegés árulkodik csak arról, hogy életben van. A 
madár szemei a szemközti házra szegeződnek, de fekete gyöngyszemei 
sötét tükörként merednek a semmibe. Lábai nem látszanak, hasával ta-
pad szorosan a korlát tetejéhez. Teljességgel elkerüli a magába mélyedt 
fiú figyelmét. 

Az utolsó hamuhenger is lehuppan a cigi végéről.  „Kár volt írni neki. 
Miért kattogok Adrin, mikor a kis rugóhajú gyönyörűség a nappaliban vár?”  
A fiú egy fémdoboz falához nyomja a csikket, majd azon lendülettel bele 
is pöcköli a hamutemetőbe. Pár pillanattal később már hangtalanul lép-
ked az előszobában, az ablakon beszűrődő fény széles vállakat és való-
szerűtlenül vékony, téglalap alakot világít meg. Megáll, és némán nekitá-
maszkodik a nappali kék ajtókeretének.

A lány a kanapén ül, magához ölelve egy nagy, mustársárga zseníliapár-
nát. Arcát a tv szemből világítja meg. „Édes kis mikrofonfej”. A fiú profil-
ból gyönyörködik a lány vonásaiban, aki mit sem vesz észre mindebből 
– fekete gyöngyszemei a képernyőre merednek. Húsos ajkai valószerűtle-
nül előretüremkednek, mintha miután megalkotta, a végén még külön ki-
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húzta volna őket arcából a Teremtő. „Sosem gondoltam volna, hogy egyszer 
az enyém lehet. Annyira tökéletes.”

A lány teljesen elmerül a televízión futó képkockákban: nézi, ahogy egy 
keskeny, fehér csónakot ringat a türkizkék víz. A gyöngyhalász egy vastag 
zsinórt köt saját testéhez, ez rögzíti a hajóhoz. Alkarján vastag hálót szőnek 
az erek. Közben a narrátor, egy vegán élharcos a nézők tudtára hozza, hogy 
a kagylók többsége nem éli túl, mikor elveszik tőlük a gyöngyöt, és egyéb-
ként is, a kagylók néma sikolyát nem hallja meg senki. A gyöngyhalász be-
lecsobban a vízbe. Rögtön felbukkan. Megigazítja haját, hogy aztán úgyis 
újra rábízza tincseit az áramlatokra. Lendületet vesz, mintha bukfencezni 
akarna egyet a víz színén. A fiú nézi, ahogy a férfi bőréhez képest való-
szerűtlenül fehér talpai az égnek merednek. Megelégeli a fiú a jelenetet. 
Belép a nappaliba, leveszi a távirányítót a komódról, és lekapcsolja a tévét.

A lány lassan emeli nagy, sötét szemeit a fiúra. Körülötte és alatta pár-
nák sokasága, amikből biztonságos, puha fészket épített magának. Nem 
érti, miért jutott éppen most eszébe ismét az a réges-rég álmodott álom. 
Azon az éjjel egy sátorba küldte tudata legmélye. Hangos kiáltozást hal-
lott. Megemelte a sátor barna vásznát, és kinézett alatta. „A varázslóm 
az. A földön hasal, kezében szorongatva kígyófejű botját. A lábainál fogva 
húzzák egyre messzebb tőlem. Ahogy ordítani kezd, én is ordítani tudnék. 
Többen körülállják, fáklyákat gyújtanak, és komótosan, mintha csak egy 
gyermeknek nyújtanának fagylaltot, égetni kezdik a testét. Miért nem próbál 
menekülni? Sokáig tart, míg aztán végül kiüvölti varázslóm magából teljesen 
az életet. Ott hagyják a földön fekve. Mi lesz ezután, nélküle?” A lány már 
nem emlékszik arra, hogy mikor először álmodta meg a varázsló halálát, 
másnap délelőtt vettek el tőle mindent.

Most a párnabarikád közepéről csak csendben figyeli, ahogy a fiú leül 
mellé, és finoman simogatni kezdi alkarja belső felszínét. Elmélyülve 
játszik az apró pihékkel, majd kezét lassan végigsimítja a lány alkarján, 
könyökétől lefelé. Ujjai finoman beleszaladnak a lány homorú tenyeré-
be, és továbbsiklanak a semmibe. Alkarja csúszik már a lány kezében, 
kétségessé téve, ki simogat kit. Aztán a fiú oldalra dől, egyik könyökére 
rátámaszkodik, ég felé kanyarodó C betűként kucorodva a lány köré. El-
kezdi félrepakolni a lányt támasztó párnákat, a sötét, keskeny kis kezek is 
besegítenek. Nehéz lélegezni, a forró délután állott levegője teljesen meg-
tölti a szobát. Lassan a színes párnakupac tetejére kerül a citromsárga vá-
szonnadrág, az a lenge, ujjatlan lenfelső is. És még néhány apróbb holmi.

A fiú, mintha egy másik kontinens szépségeit térképezné fel különös 
gonddal. Úgy érzi, gyönyörű helyre érkezett. Amikor azonban az utol-
só fehér foltok is eltűnnének a térképről, hirtelen minden zátonyra fut. 
Ahogy az már más felfedezőkkel is megesett korábban. A lány hirtelen 
kitépi magát az ölelésből. Arca ijedt, és már nem tudja, hogy gondolhatta 
komolyan ezt a mai napot. 
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Aztán fejben a bolygó egy távoli pontján találja magát. „Eljött a vágási 
szezon, és én erről csak annyit tudok, hogy ami velem történni fog, az azt 
jelenti, tisztaság. Ha nem csinálják meg, akkor vizeletszagú leszek. Az ün-
nepségen mindenki itt van, akit szeretek. Anyám fogja a fejem, kapaszkodom 
az édeskés illatába. A sárga színű kendőt vette ma fel. Nagyanyám egy kicsit 
távolabb ül egy széken, csendben figyeli az eseményeket, ahogyan mindig. 
A bába odajön, kezében meglátok egy rozsdás kést. Ő az, aki a világra segí-
tett. Fehér kendővel kötik be a szemem. Hallom, ahogy apám azt mondja, 
ami most jön, az a legjobb dolog, ami csak egy nővel történhet. Távol tart 
minden rossztól, amivel egyébként túl sokat foglalkoznék, és isten tudja, mi-
ket művelnék, ha nem lennék megvágva. Lefognak, és szétfeszítik a lábaim. 
Miért hallgat most mindenki? Hasító fájdalmat érzek. Meleg vér árasztja el a 
combjaim. Anyám elengedi a fejem, és csak annyit mond, most már marad-
jak csendben.” Bárcsak egy csak előző életről lenne szó!

Nézi a fiú a lányt, amint az a kanapé lehető legtávolabbi pontjára hú-
zódva vacog – a világnak melege van, őt meg mintha fagyhalál fenyegetné. 
Szíve szerint a fiú úgy felrúgna most egy kukát. „Nem hiszem el. Még egy 
nő, aki csak korlátokat állít. Ha ilyen a szex, akkor inkább kinyírom ma-
gam. Vagy elhatározom, hogy a lányok hajkurászása helyett az lesz az életcé-
lom, hogy a zenében próbálok meg boldogulni. Viszont nem vagyok valami 
jó zenész, és ezzel tisztában vagyok. Sokat fogok gyakorolni, hogy fejlődjek 
valamit, de ez egyedül baromi nehéz lesz, és ha nem lesz bennem lelkesedés 
semmi iránt, nem is fogok zenélni, és ugyanolyan szarul megy majd minden, 
mint most.”

Gyenge légáram mozdítja meg a szoba forró levegőjét. Az emlék ki-
pörgött, lassan megnyugodni látszik a lány. Közelebb húzódik a fiúhoz, 
vállába kapaszkodva felül, mocorog picit. Ráül a sarkaira, úgy babrálja 
hajfürtjeit. Kicsit vár, majd óvatosan kitolja jobbra csípőjét, és lassan ol-
dalra gördülve leül a lábszárai mellé. Előredől, lábait kinyújtja, így fekszik 
hasra, míg még lehet, biztonságban tudva titkát. Elodázva az elodázha-
tatlant, hasa szorosan hozzátapad az izzadt lepedőhöz. Apró, fülnek alig 
hallható pihegése árulkodik arról, hogy életben van.


