
„Az egyetlen bűne, hogy szabad és
független nő volt.”
Egy megrontott kislányból lett nagyon

kemény nő története A kém. Mata Hari

képtelen volt elviselni a női rabság láncait,

a rá kiosztott alárendelt társadalmi szere-

pet. Felismerte a kitörés lehetőségeit, ki-

lépett a sorból, és azt mondta: Nem! Olyan

életszabályokat alkotott önmaga szá-

mára, amelyek mindenkinél erősebbé és

szabadabbá tették. Mata Hari illúziómen-

tes világában a vonzalom: valuta, a szex:

eszköz, a szerelem: tiltott dolog. Azt hitte,

okosabb mindenkinél. És az is volt, amíg

betartotta saját törvényeit. Azonban ab-

ban az első pillanatban, amikor engedett a

mindent elsöprő szerelem csábításának –

bukása elkerülhetetlenné vált.

Paulo Coelho egyes szám első személyben

építi fel Mata Hari történetét. A táncosnő

az embertelen párizsi Saint-Lazare bör-

tönből írt leveleket ügyvédjének, ahol az

első világháborúban folytatott kémkedés

vádjával tartották fogva. A leveleket tes-

tamentumnak szánta. Általuk üzent a

lányának, akit nem láthatott felnőni;

meg akarta értetni egyetlen örökösével,

miért is választott ennyire kirívó, kalan-

dokkal teli életet.

Részlet a könyvből:
– Ez itt Pablo Picasso, a művész, akiről

beszéltem…

…és aki attól a pillanattól kezdve, hogy

bemutattak minket egymásnak, mindenki

másról megfeledkezett, és egész végig csak

az én társaságomat kereste. Dicsérte a szép-

ségemet, kérte, hogy álljak neki modellt,

menjek el vele Malagába, ha többre nem is,

legalább egy hétre, távol a párizsi őrülettől.

Egyetlen célja volt, és ki se kellett mondania,

mi az: hogy ágyba vigyen.

Engem nagyon feszélyezett ez a csúnya,

neveletlen férfi, a tágra nyílt szemeivel meg

a túlzott önbizalmával. Azt képzelte, hogy ő

a nagyok közt a legnagyobb. A barátai sokkal

érdekesebbek voltak, köztük az az olasz,

Amadeo Modigliani, aki sokkal nemesebb-

nek, elegánsabbnak tűnt, és szintén

igyekezett beszédbe elegyedni velem. Ha

Pablo egy pillanatra abbahagyta véget nem

érő, érthetetlen értekezéseit a művészet for-

radalmáról, odafordultam Modiglianihoz, és

láttam, hogy ez dühíti a spanyolt.

– Mivel foglalkozol? – érdeklődött Amadeo.

Elmondtam, hogy a jávai bennszülöttek

szent táncával. Úgy tűnt, nem igazán érti, de

udvariasan elkezdett arról beszélni, hogy

milyen fontosak a táncban a szemek. Mindig

is elbűvölték a szemek, és ha színházba

ment, akkor sem a testek mozdulataira

figyelt, hanem csakis arra, hogy mit mon-

danak a szemek.

– Remélem, hogy a jávai szent táncokban is

így van, bár nem tudok róluk semmit. Csak

azt tudom, hogy a keletiek teljesen mozdu-

latlanul tudják tartani a testüket, miközben

a szemükkel mindent el tudnak mondani.

Mivel nem tudtam, mit válaszoljak erre, csak

bólogattam, de olyan rejtélyesen, hogy igen-

nek és nemnek is lehetett értelmezni.

Picasso állandóan félbeszakított minket az

elméleteivel, de az elegáns és jól nevelt

Amadeo ki tudta várni a pillanatot, amikor

folytathatja a beszélgetést.

– Adhatok egy tanácsot? – kérdezte, amikor

a vége felé közeledett a vacsora, és mindany-

nyian arra készültünk, hogy elmenjünk a

spanyol festő műtermébe. Most egyértel-

műen bólintottam.

– Találd ki, mit akarsz, és igyekezz túltel-

jesíteni az elvárásaidat. Fejleszd tovább a

táncod, gyakorolj rengeteget, és tedd na-

gyon magasra a lécet, válassz olyan távoli

célt, amit csak nagyon nehezen érhetsz el.

Mert ez a művész missziója: átlépni a saját

korlátait. Az a művész, aki keveset akar és

azt el is éri, tévúton jár.
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