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Nem így képzeltük az indulást. A taxi elment, itt pedig csak egy pár 
semmitmondó épület áll. Körülötte szinte sivatagos a puszta-
ság, leér az autók kerekéig az ég, az út fölött a benzingőzben 

délibáb remeg. Tábla, kiírás sehol. A forgalomtól a fölverődött sódernek nincs ideje leüle-
pedni, a por megül a pórusainkban, a körmeink alatt. Anyáról ordít, hogy utálja az egé-
szet. El se hiszem, hogy közel van a tenger, ez inkább olyan, mint a vadnyugat, mondja, 
aztán megemeli a napszemüvegét, és letörli az izzadtságot az orrnyergéről. Mi van, undo-
rító vagyok, kérdezi nevetve. Makulátlan rajta minden.

Nyugi, mindjárt jobb lesz, legalábbis remélem. Ezt rossz hangsúllyal mondtam, gyanak-
vóan néz. Felpattintok egy sört, idegesít a melltartóm a hőségben. A látszat ellenére jó hely-
re jöttünk, az épület körül tucatnyi ember lézeng, bőröndökkel. Éles nevetések csapnak fel, 
utasok mustrálják egymást, igyekeznek helyezkedni. Nem tudni még, melyik pozíció lesz 
a legelőnyösebb az induláskor, mindenki éber. Megállunk, a bejárattól pár méterre húsos, 
atlétatrikós férfiak torlaszolják el a feljárót. Sámlikon ülnek egy körben, azt hiszem, ro-
mánul beszélnek. A sarkon hirtelenszőke család topog, a tinédzserlány barátja is velük van, 
fekete rasztájától alig látni az arcát, kényszeres, figyelmetlen mozdulatokkal keleszti a hájat 
a lány csípőjén. Arrébb, ahol az épület árnyékot vet, egy csapat kiélt arcú, nyugdíjas dáma 
nevetgél, nyakukon vaskos gyöngysorok és aranykeresztek, a ráncaik mélyén naptej fehér-
lik. Pink és bíbor rúzsnyomok a fogaikon. Anyára 
vicsorítok, az enyém nem olyan, ugye ? 
A fejét rázza mereven, 
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lopva körbenéz. Rúzs nélkül mindenkinek nyershússzínű a szája, muszáj. Biccentek az 
épület felé, hogy bemegyek, regisztrálok, ő hálásan leül a sámlira, amit az egyik férfi tolt 
alá. A kezébe nyomom a sörömet.

Bent hosszú a sor, linóleummal burkolt felületekhez ragadok. Múlt kedden este egye-
dül voltam egy félig idegen lakásban. Nem jártam otthon már egy hónapja akkor, nem 
volt miért. A halaim megdöglöttek, tequilába fojtottam őket, miután kirúgtak. Ahogy es-
te lett a barátnőm lakásában, ahol elvileg a virágokat locsoltam, egyre jobban nyomasz-
tott a rend meg a babasarok. Aztán elpattant valami, felhívtam. Anya, nem érdekel, mit 
csinálsz, találkozni akarok veled. Utálja az ilyen hangnemet, a nyílt mondatok elől azon-
nal fedezékbe szokott vonulni. Ha csinálni kell valamit, segít. Jó, menjek fel. Nem ártana 
tudnom a címedet. Hajnalban beállítottam, megágyazott a kanapén, nyitva volt még a lap-
topja. Egy konferencián volt aznap, nem tudott leállni az agya, huszonnégy órában gyógy-
szert forgalmaz, üzletágvezető. Anya, gyere velem Isztambulba hajón, egy hosszú hétvége 
az egész. Ha eleged lesz, legfeljebb kizársz a kabinból, megengedem. Kitártam felé a keze-
imet. Hülye vagy, mondta rögtön, mintha nem lennél mindjárt negyven. Harmincnégy. 
Azért megsimogatta az arcomat. Húzódozott, de nem hagytam magam, reggelre belement.

Vámvizsgálat, az útlevek ellenőrzése és másfél órás napon állás után végre bejutunk a ha-
jóba, a gyomrát épp kamionokkal pakolják tele. Anya átveszi a kulcsot, és nagy mosoly-
lyal leül az alsó ágyra a kabinunkban. Nem tetszik neki a szemöldökpiercingem, de nem 
szól semmit, megigazítja a sminkjét. Elindulunk körbenézni a hajón. Nem jutunk mesz-
sze, kávét rendelünk a bárban, a pincér korban kettőnk közt lehet félúton, inas, borostás 
és elég jóképű. Nézem anyát, ő a pincért, leplezetlenül, a feladatába kissé belehajló hátat. 
Tejhabot csinál, felcsap a gőz. Minden mozdulata lassú, óvatos. Anya a saját élete sztár-
ja, még a vécén is fújja a haját a szélgép, mindig látni abból, ahogyan gyöngyözően felne-
vet, ahogy az üvegfelületeken magára mosolyog. A pincér közömbösen teszi a dolgát, de 
anya azért győzedelmesen mosolyog. Lefogytál, mér végig hirtelen. Nem muszáj megszó-
lalnom. Azt mondanám, nem láttál két éve. Fizetek, a csészékkel a kezemben a pincérre 
mosolygok, a visszajárót tartsa meg nyugodtan.

Este a hajó tatján nézem végig a naplementét, azt a szakaszt várom, amikor a narancs 
háttér előtt opálossá fakul az ég, és folyékony fémnek tűnik a tenger. Ez már nem giccs, 
hanem őrület, alig valóság, főleg ha nincs part, hogy a szem belekapaszkodhasson. Szél 
támad, de akkora a hajótest, hogy semmit nem érezni. Becsukom a szememet. Percekkel 
később vége lesz, elsötétedik előbb a víz, aztán lassan hozzáfeketedik az ég is, de azt már 
nem akarom megvárni, csak az eszelős fények kellettek. Anya megint a bárban ül.

Tudja, egyébként nagyon sikeres edző, rajonganak érte a gyerekek. Engem is ő tanított 
úszni. A pincérnek hazudik ilyen folyékonyan, az angolja jobb, mint az enyém, előtte ko-
nyakospohár. Még nem látja, hogy jövök. Maga hogy került ide ? A pincér bólogat, a vál-
la fölött a szemembe néz, aztán vissza, és tört angolsággal mondja, hogy megunta a csa-
ládi éttermet, világot akart látni. Azt itt persze pont nem lehet. Murat, nyújtja ki a jobb-
ját az anyámnak, pont mire odalépek. Így akkor már nekem is. Gyere Janka, hadd adjak 
már egy puszit legalább, anya a tarkómnál fogva maga felé húz. Murat figyeli, ahogy hát-
rahőkölök, nem tudom, gúny van-e az arcán, vagy szimpátia. Nagyon hasonlítanak, jegy-
zi meg. Mi mást. Hozzon egy sört.

Hajózott már, kérdezi tőlem, a  figyelme gyakorlott és sima. Huszonöt éve egyszer 
a Dunán lefelé, Belgrádba, de nem sokra emlékszem. 
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Murat olajozottan mosolyog, kérdően felém tart két különböző márkájú üveges sört, tö-
rök mindkettő. Nem hiszem, hogy érdekli a mondandóm, ez kicsit zavar, pedig érthető. 
Elveszem a jobboldalit, utána nyúl, hogy kinyissa. Már rég nem vagyok edző, anya, ne ha-
zudj neki. Nem válaszol. A pincér a mellettünk ülő öregasszonyt szolgálja ki, nem figyel. 
Hajózott-e már, kérdezi. Leiszom a sörről habot.

Mostanában gyakran sajnálom magam, de hogy rá ne unjak, innom kell. A tequilás 
esetig nem gondoltam, hogy baj van, azóta kicsit szűkül a tér, bár bűntudatom alig van. 
Anya egyik kezében a pohár, a másikat a combján tartja. Egyenes háttal ül a bárszéken, én 
a pultot támasztom, persze rájátszok egy kicsit. Mesélj, milyen az új lakás. Üres, vágom 
rá. Tényleg az, ő vette tavaly, egy képeslappal küldte el a kulcsot, úgy csinált, mintha sem-
miség lenne. Nem lehetett dühösnek lenni, egy ekkora gesztusra csak kussolni lehet. Egy 
ágyon, a mikrón meg az akváriumon kívül nem vettem bele semmit. Kinek akartam mu-
tatni, és mit. Nem vagyok jól, anya, minden szétesett. Fesztelenül, gyorsan hajtja le a ko-
nyakot, közben a vállam fölött a pincért nézi, aztán felém fordul. Tudom, Janka, apád fel-
hívott. Inkább iszom, hátha mond még valamit, de hallgat, egy pillanatra a kezemre teszi 
a kezét. Lassan azért mégis telik az idő.

Pisilnem kell, motyogom magam elé, hosszú oldalfolyosókon kóválygok. A mosdóban 
nincs hova tenni a poharat, úgyhogy a kuka tetejére állítom, amíg a vécé fölött egyensú-
lyozok. Véletlenül az ülőkére csöpög. Bűz van. Elfogyott a papír, mindegy, rugózok. Mikor 
visszaérek, anyát nem látom a bárnál, nézelődök, míg Murat hozzám nem lép. Az anyuká-
ja felment levegőzni kicsit. Anyukája. Kér valamit ? A kukán hagytam a sörömet, veszem 
észre hirtelen, muszáj kérnem, ugyanazt.

Felmegyek, de nem sietek. Mikor elköltözött, minden tárgy maradt a helyén. Apám 
még a bugyisfiókját sem ürítette ki, én vittem le hónapokkal később a turiba. Azóta min-
den szakadtabb nőt úgy nézek, hogy tudom, akár az anyám bugyija is lehet rajta. A ha-
jó tetejére kirajzott az egész utazóközönség, de senki nem tudja, mit csináljon, vakítanak 
a csillagok. A tenger olyan fekete, hogy csak hallani lehet. Érzem, hogy anya közelebb lép, 
a vállamhoz ér, felnéz rám. Már azt hittem, elvesztél. Békés közöny bennem a sör, a nyel-
vem nehéz, mint olajban úszó haldarab, nincs kedvem emelgetni. Nem gyújtunk rá, anya ? 
Meglepve bólint, de rájövök, hogy nincs öngyújtónk. A korlátnál a raszta fiú bámul kö-
zönyösen az éjszakába, gyere, szerzünk tüzet. Merev arccal néz ránk, egy szó nélkül nyújt-
ja a csomag gyufát.

Kisgyerek vagyok mellette az erkélyen, a reggeli cigijét szívja, beszélek hozzá, de nem 
figyel, megkérdezi, hozzon-e gesztenyepürét este. Jó itt állni, a szélbe tartja az arcát, át-
szellemülten mosolyog, nézem, tudja, de nem mozdul. Ne dobd a csikket a tengerbe, hé ! 
Késő. Közelebb lép, inog a vékony lábain, mint egy vízimadár, tétován felnéz. Utálsz ? Ré-
szeg, nem is láttam még így. Adok neki egy puszit, nem csináltam ilyet tizenöt éve. Hol-
nap már úgysem működik majd ez az egész. Gyere, menjünk vissza egy utolsó körre, reg-
gel azt mondjuk, tengeri betegség.   

Vonnák Diána (1990) : városantropológus, prózát és esszéket ír, jelenleg egy köteten dolgozik. Ukránból 
és angolból fordít, illetve az Asymptote világirodalmi portál magyar irodalmi szerkesztője.
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