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H étvégenként Anitáék szeretnek sokáig ágyban maradni, különösen, ha rossz idő 
van, és szürke minden. Egymáshoz bújnak, a paplant a fejükre húzzák, és Anita 
egyszer még azt is megkérdezte Norbitól:

– Na mi a véleményed?
– Miről?
– A mai napról.
A mi a véleményed a mai napról? azóta szállóige lett köztük. És egy szép, nyári szombat 

reggel, amikor a nap hét ágra süt, Anita, némi hentergés és tűnődés után újabb, gyámol-
talan kérdéssel áll elő:

– Ssz?
– Hmm? – feleli Norbi.
Anita abszolút, de abszolút nem szeretné, hogy érzelmi zsarolásnak tűnjön, de eljutott 

hozzá a filatelista központban szervezett időszakos kiállítás híre. Kivételes, egyedi lehető-
ség, ilyen véletlenek márpedig nincsenek, teszi hozzá, bár nem pontosítja, hogy mire ér-
ti. Strandidőben Ruszlán nélkül mennek el művelődni, és, bár Anita kezdeti lelkesedése 
gyorsan lankad, kíváncsiságot mímelve végignézik az összes kiállított darabot. Norbi lova-
giasan örül bárminek, ami egy bélyegben örömforrás lehet, leginkább persze a madarak-
nak, ugyanis az ornitológia iránti visszafogott érdeklődésük közös, és a középső teremben 
a John Gould stílusában készült sorozat tényleg gyönyörű; de találnak több dinoszauru-
szos példányt is – ami Norbit meglepi, Anitát nyilván kevésbé; tény azonban, hogy nem 
annyira a bélyegek, mint inkább a hozzájuk fűzött magyarázatok fogják meg a tekintetü-
ket: Europosaurus, az izolált zsugorodás iskolapéldája, félprofil, 5 zł 20 gr értékben – olvassák.

– Látod, kicsim – örül meg Norbi –, ezek még nem a mostani zlotyik.
Küszvágó csér karcsú sziluettje, különleges darab, Bölömbikapár felborzolt tollakkal, apró-

lékos, 1930.
Ez a napjuk egyébként nagyon szépen sikerül, a kiállítás után vacsorázni mennek, egy 

romantikus helyre, ahol a pincérek, a békés fülledtség ellenére is zakóban és színes ingben 
pompáznak, mint kék-, illetve vörösbegyek. Az asztalukon gyertya ég, Norbi pedig, aki 
láthatóan szeretne erre a napra szívesen emlékezni, áthajol a láng fölött, és homlokon csó-
kolja Anitát. Ő valami spéci, fűszeres sajtbundában, csőben sült csirkemellet kér, és ami-
kor rájön, hogy felesége nem túl nagy meggyőződéssel eszi a büntetésízű rántott karfiolt, 
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anélkül hogy a szószt bántaná, letisztítja a bundáról a husit, a többit pedig, villára szúrva, 
továbbra is a gyertya fölött átnyúlva, Anitával eteti meg.

– Ugye, de fincsi? – kérdezi, büszkén, mintha bizony az ő ötlete lett volna a csirkét így 
elkészíteni. A szokásosnál egyébként is jóval többet beszél, hogy pontosan miről, azt Ani-
ta elfelejti, arra azonban tisztán emlékszik, milyen gyakran mondja – szemöldökét mind-
untalan végigsimítva – azt, hogy holott, illetve, mutatóujjával tréfásan a  levegőbe döfve, 
hogy ellenben. Olykor elkezd egy mondatot: „Ha belegondolsz, ha belegondolsz…” – de 
nem fejezi be, csak legyint, nem lemondóan, inkább derűsen és régimódian, ahogy Anita 
nagyapja mondhatta néha Elvirának ugyanezt, amikor még jól mentek a dolgok. Sokáig 
tehát minden jel arra mutat, hogy valami jelentőségteljes bejelentéssel fog hamarosan elő-
rukkolni, Anita úgy érzi, búcsúvacsorán van, ami paradox módon valóságosabbnak tűn-
ne – ahogy voltaképpen az egész kapcsolatuk is –, ha férje nem asszisztálna hozzá, hanem 
hagyná, hogy egyedül figyelje meg az eseményeket; egy idő után azonban, a tompa fény és 
talán az alkohol hatására is, mindketten elálmosodnak, és Norbi fizet.

– Ugye, adtál neki… – súgja még, miközben belekarol a felesége, és ő bólint:
– Bár továbbra sem vágom, miért kellene… mármint, hogy miért kellene borravalót ad-

ni valakinek, akinek amúgy állandó fizetése van. Ebben azonban már rég nincs egy csepp-
nyi zúgolódás sem.

– Mert ez a világ rendje – hangzik az évek óta változatlan felelet.
Levélváltásuk az orosszal ekkorra rendszeressé vált, sőt, Anita már azt is tudja, mekko-

ra szünetet tart Iván a különböző típusú e-mailekre adott válasza előtt; megszokta üzenetei 
cirkalmasságát, a körülményeskedést, amely mögé odaképzeli az összpontosítástól ráncok-
ba futó homlokot, és frusztrálja saját, minden bizonnyal sivárabb, óvatos stílusa, az esetle-
ges nyelvtani hibák, amelyekért találó meglátásokkal próbálja kárpótolni. Akárcsak hetek-
kel később, amikor hosszas latolgatás után a bélyegkiállításról számol be neki, egy olimpiai 
bajnokra tett pökhendi célzást ellensúlyozandó a díszes tollruhákra tér: a természet látványa, 
írja, több más egészségügyi haszna mellett a közérzeten is jelentősen javít; a madármintás bé-
lyegek ezáltal válnak származási helyük idealizálásának eszközévé. Ki tudja – élcelődik –, egy 
ilyen bélyeg talán még azt is elhitetné velem, hogy nálad, a messzi Moszkvában édenkert vár 
rám, bánhatjuk tehát, hogy manapság az emberek már nem küldenek egymásnak postán leve-
let. Magától értetődik, hogy az efféle eszmefuttatások után várat magára a legtöbbet Iván 
válasza. Ezen a szombaton pedig, bár minden számítás szerint aktuális volna, és előzőleg 
Anita semmi feszélyezőt nem írt, szintén nem érkezik tőle üzenet.

Másnap este, a hét utolsó, alig túlélhető óráiban Norbival úgy döntenek, hogy megnéz-
nek pár epizódot egy szitkomból, amely, ha nem komédiaként határozná meg magát, szap-
panopera lenne – ez esetben viszont nem követhetnék. Anita még gyorsan összedob vala-
mi majszolnivalót, rozsfalatkákat kéksajttal és szőlővel, bort tölt, aztán a film előtt még el-
szívnak egy cigit, hangjukkal álmos fadongókat riasztva a petúniákról a szomszédos lakás-
ba. Ha mindketten rágyújtanak, hiába a kitárt ablak és az évek során megereszkedett csip-
kefüggönyök, amelyeket az ablakon kihajolva a hátukra terítenek, a szoba megtelik füsttel 
és a lakás figyelmeztető szava, amely alkalomadtán azt is jelzi, ha odakozmált az ebéd, vagy 
ha a padlón magasan áll a por, többnyire felvijjog. Norbi értékeli, hogy van, aki az életmi-
nőségüket felvigyázza, és, mint bohókás öregember tréfáján, úgy mosolyog, miközben ki-
kapcsolja a füstjelzőt.

Anita egyébként sok mindent megtesz, hogy közös lakásuk otthonosnak tűnjön, lelki-
ismeretesen takarít és kiegészítőket helyez el a szobák kritikus pontjain. „Ez a falrész itt 
olyan szörnyen szomorú!” – panaszkodott aznap is, mire Norbi a kerekes fotelbe kénysze-
rítette, és arrébb szállította. „Szeretek így utazni” – repesett Anita; és egy pillantásra a tü-
körből is visszamosolyog.

Már a sorozat intrója is lemegy, amikor Anita telefonja megrezdül, végre emailje érke-
zett: egy, a beszámolóját Verka néven szignáló személy értesíti a kedves, ismeretlen barátnét, 
hogy előző este Iván a nyirkos úton fénymacskákat kergetve tartott hazafelé, amikor egy nem 
várt bucka vagy más akadály, esetleg egy váratlan rosszullét, amely miatt elvesztette uralmát 
a kormány fölött, a járművet a külső sávról ledobta. Az útját álló vadcseresznye pozdorjává tö-
rött. Iván egy moszkvai kórház intenzív osztályán fekszik, állapota válságos.
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Anita nem tudja, hogy illik-e a levélre válaszolnia – ehelyett félig teli borospoharát for-
gatja, belefúj, és megállapítja a felületi feszültség tényét, Norbi pedig, akinek fogalma sincs 
Ivánról, és még kevésbé a kapott üzenetről, végül csak mostanra szedi össze eléggé a bátor-
ságát ahhoz, hogy meglepje a hírrel: kihelyezték Párizsba.

– Nem is értem – mondja, amikor felesége kijelenti, hogy egyelőre még biztos nem tart 
vele. Hiszen Anita, mint minden oroszos, rajong Tolsztojért és a francia nyelvért, szereti 
az ínycsiklandóan büdöske sajtokat, a bort, a bagettet, Chopint, és nemcsak gyerekkorá-
ban balettozott, de mindmáig, ha például a konyhában pepecsel, vagy ha – nagy ritkán – 
a port törölgeti, feleleveníti a régi lépéseket: kifordított lábfejjel áll meg, felemeli a lábát, 
kinyújtja, a másik lábikrájához görbíti. Liliomkönnyűnek látja magát, kicsit hátrahajol, az-
tán előre, a keze a ronggyal a polcra lebben, végigsimítja. „Nagyon szép, hallod – bátorít-
ja Norbi –, mi ennek a neve?” Anita arcát pedig ilyenkor betölti a gézengúz mosoly, pe-
tit pas du tout, feleli, és, mivel férje még annyira sem ért franciául, mint ő, egymagában 
kuncog a szójátékon.

– Bestializáltad az álmomat – mondja most félig viccből, félig fáradtan, mert Norbinak 
Párizshoz semmi köze, a pozíciót azonban, amit ajánlanak, bolond lenne nem elfogadni, 
még akkor is, ha közben nyilván szorong.

Két hónapra rá, az utolsó éjszakán, amit együtt töltenek, egy nagybátyjánál elköl-
tött kimerítő ebéd után, ami miatt aludni abszolút képtelen, Anita feltesz neki pár rég 
halogatott, személyes kérdést, amelyek nélkül úgy érzi, nem engedheti a  férjét elutaz-
ni. Ruszlán nyugodtan lélegzik köztük, és mindketten az alvó kutyát simogatják, mi-
közben Norbi habozva közli, hogy most talán ilyesmibe nem menne bele. Másnap dél-
után pedig, amikor belép új otthonába a Rue Dunois-n, nyújtózkodik, elszív az erké-
lyen egy cigit, és játszi könnyedséggel szokja meg a helyet – ahogy Ruszlán szokta meg 
egykor az ő lakásukat.

  

Ciao Bella!
Hát, itt vagyok Párizsban. Fura volt repülőre ülni és magam mögött hagyni mindent, amin 
eddig dolgoztam, de mint látod, én nem ijedtem be :D

Leszálláskor, miután kiderült, hogy a  csomagomat nem sikerült elveszíteni (legköze-
lebb majd jobban próbálkoznak :D), már ökörködtem is ezerrel. Ne félj, nem egymagam-
ban, hanem a csajjal, aki a cégtől várt rám. Amúgy mivel is kezdjem? Talán azzal, hogy so-
ha életemben nem éreztem ilyen szabadnak magam, mint most, hogy tudom, még sokáig 
nem kell hazamennem. Vagy a melóval, hogy túl legyünk a nehezén. Jelentem, az elődöm 
konkrétan vakvágányra tette a csapatot. A jó hír – és hatalmas meglepetés –, hogy az em-
bereim továbbra is lelkesek. Most még pár napig szokom a terepet, de utána muszáj lesz 
majd azon agyalni, hogyan csináljak belőlük újra egységes teamet. De miért is ne, elvégre, 
mielőtt idejöttem, már évekig csak „még jobb csapatot” kovácsoltam egy alapból profi tár-
saságból. Kezdett icipicit unalmassá válni…

Ismersz, mint a rossz pénzt, szóval biztos sejted, hogy már tűkön ülök. Ez aztán a kihí-
vás! A team is kreatívabb, nem mondom, hogy bármi bajom lett volna az otthoni HR-rel, 
de ennyi év után már nagyon monoton volt, a PR pedig tényleg a szívem csücske, ha most 
lennék ott, biztos, hogy egyetemre is arra mennék. Na de ez már a múlt zenéje. Az egyik 
fő feladat most, hogy egy hamarosan piacra kerülő vízszűrőnek „előkészítsük a terepet”, 
elég egyedi lesz, mert környezetbarát, kiszűr a csapvízből mikroműanyagot, hormont, an-
tibiotikumot, kórokozókat, döglött patkányt és az ólmot, ami, mint sejted, nagy szeren-
cse, mert mostantól mondhatom (és mondom is!) a csapatnak, hogy: „follow my lead!”.

Párizs. Hát „csalódtam”. A sok kígyóhoz és békához képest, amit rámondtak erre a vá-
rosra, hogy így szörnyű, meg úgy borzalmas, piszkosak az utcák és pökhendiek az embe-
rek… sajnálom, de én szeretem őket. Még alig két nap telt el, mióta megérkeztem, és már 
azon pörgök, hogy el tudnám képzelni itt hosszabb távon az életem. Csak a nyelvet kell 
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megtanulni. És festeni, mert ha jól látom, azt itt illik :D (Majd veszek Ervintől pár ma-
gánórát, biztos hiányoznak már a Louvre-ból a dinoszauruszok.)

Egyébként meg fog lepni, milyen stílusos a szerény kis hajlékom. Kényelmes, praktikus 
és modern. Csak akkor ijedtem meg, amikor megláttam az asztal közepén a virágcserepet, 
de kiderült, hogy a kaktusz benne műanyag. Szóval esélyes, hogy kibírja mellettem :P Kér-
dés persze, hogy ha majd ti is kijöttök, elférünk-e hármasban, de hát max. költözünk egyet. 
Nehogy kijöjjek a gyakorlatból, lol.

Amikor tegnap kinyitottam a hűtő ajtaját, vicces volt, hogy a kutya nem jelent meg egy-
ből. Semmi torlódás, semmi „én is kérek” meg „ó, jaj, szánj meg, éhezem”. De túltettem 
magam rajta, gondolhatod…

Most még abban a fázisban vagyok, hogy reflexből keresem az ismerős arcokat. A reg-
gel beszállt a liftbe egy mademoiselle, akiről a szemem sarkából azt hittem, te vagy. Még jó, 
hogy időben rájöttem a tévedésre, különben ki tudja, mi történt volna, és hordhatnád ne-
kem egy francia börtönbe a levest. Ezt a liftet amúgy látnod kell! Egy, hogy henger alakú. 
Kettő, hogy a padlója is tükör. Persze a mennyezet is az, szóval a fejed fölött látod a láb-
nyomaidat. Csinálhatnánk pár érdekes dolgot egy ilyen helyen. A kamera miatt erről le 
kell mondanunk :)))

És valami, ami neked is tetszene: a tömbház előtt, a betonon áll egy fotel. Mintha csak 
rád várna, hogy elüldögélj benne. Ismersz, én ritkán mondom, hogy valami tökéletes, de 
ez az. A kárpitja már foltos, de nem tré, csak mintha az ágak közül sütne rá a nap. Azt is 
hittem az elején, hogy a világosabb foltok mozognak (a szél miatt), és kerestem a tekinte-
temmel a panel körül a fákat. Amik nincsenek. Pluszban úgy tűnt, hogy kenyérszagot ér-
zek, pedig pékség sincs a közelben. Annyi, hogy egy ideje, ha nagyon süt a nap, mindig 
kenyérszagot képzelek hozzá. Biztos ismered, hogy van ez. Ja, amúgy ne aggódj, ha itt le-
szel, csak croissant-on és bagetten tartalak.

A munkába harminc percet utazom. Jobb, mint otthon.
A hétvégén biztos nem írok majd, welcome-bulit szerveznek nekem, csipogják a vere-

bek, hogy kemény menet lesz. Nem semmik, ezek a francia verebek :)
Na, és te hogy vagy? Milyen a lakás nélkülem? Remélem, Ruszlán jól van. Ha most hét-

végén Ervinnél leszel, add át neki az üdvözletemet. Igen érdekes ember.
És persze, vigyázz magadra, egészben akarlak viszontlátni!

Miután kikíséri Norbit a reptérre, Anita nem buszozik egyenesen haza – a munkában sza-
badnapot vett ki, és most, hogy felmérte, mennyi időt kell estig értelmesen eltöltenie, ré-
mülten eldönti, hogy vásárol magának néhány ruhát: az évenként – immár nem növési, 
hanem stílusokokból – legalább részlegesen lecserélt gardrób továbbra is a gyermekkorá-
ban kapott gondoskodást idézi meg. Sőt, útközben a bevásárlóközpont felé még a vaníli-
ás joghurtra is kedve támad, hiszen köztudott, hogy az milyen jó kedvre tudja az embert 
deríteni. És akkor már érdemes lenne pár más, ha nem is elengedhetetlenül fontos, de 
azért hasznos dolgot beszerezni, mint például egy új kaktuszt, ahelyett, ami a múltkor le-
ájult a polcról, meg egy olyan padlómosásra használható, jópofa, kefetalpú papucsot, ami-
ről a múltkor a kolléganők meséltek (Anita nem hallgatózik, ennek ellenére megüti a fü-
lét néhány, mellette folytatott beszélgetés). A bejáratnál ijesztő látvány fogadja, a forgóaj-
tó duplaüvege közé veréb szorult, a jó ég tudja, hogy. Még csapkod, verdes, integet vagy 
mit csinál a szárnyával egy szinte teljesen összepréselt madár. Két munkaruhás férfi próbál-
ja körülötte az ajtót szétbontani, Anitának tetszik, hogy nem hagyják csak úgy bent pusz-
tulni az állatot. Persze nem hagyhatják, mert akkor ő nem jönne többet ebbe az áruház-
ba. Ott akar maradni, végignézni, sikerül-e a verebet kiszabadítani, de egy biztonsági őr 
hozzá lép, mutatóujjával megpöccenti a karját, és a másik bejárat felé mutat. Mázlija van – 
mármint a biztonsági őrnek –, hogy hétköznap történt a baleset, hétvégén biztosan nem 
lenne ilyen könnyű szétoszlatni az összeverődő tömeget. Anita eldönti, hogy amikor vég-
zett, erre jön vissza, megnézni, mi a helyzet, de a vásárlás a vártnál sokkal jobban elhúzó-
dik, mert megiszik egy jeges kávét – talán az idén utolsó jeges kávéját – is, sokáig válogat 
a csodaszép, és amúgy is leértékelt fehérneműk között, megállapítja, hogy nyílt egy új ci-
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pőbolt, és vételez egy pár tarka vászoncipőt, illetve bemegy a könyvesboltba is, mert Nor-
bi hiányában több ideje jut a művelődésre. Csak amikor az autóbuszon a reklámtáskák kö-
zé vackolódik, és felüti az egyik frissen beszerzett regényt, jut eszébe, hogy kifelé jöttében 
nem ellenőrizte a verebet.

És, mintha nem alakult volna ez a nap már így is épp elég csapnivalóan, Ruszlán bána-
tos ábrázattal, a konyhában, egy vértócsa mellett ülve vár rá (vagy még inkább: Norbira). 
Orrából vékony, piros patak szivárog megállíthatatlanul. Anita rémülten mellé térdel, meg-
cirógatja a kutya palaszürke pofáját, megpuszilja a homlokát, ahogy csak tudja, bátorítja. 
Pár csepp vér a combjára csöppen, aztán Ruszlán elrántja a fejét. Anita tehetetlen. Hideg 
vizet itat vele, és jobb híján egy zacskó fagyasztott borsót is a pofájára tesz, mivel azonban 
mindez nem segít, kipakolja a vásárfiát, aztán felszerszámozza a kutyát (hám, póráz, száj-
kosár), és elindulnak az állatorvoshoz.

A közel félórás vizsgálat után Ruszlán nélkül tér haza: a kutya másnap reggelig a ren-
delőben marad, addig is elvégeznek még pár tesztet és adnak neki erősítő szurit; de reggel, 
amikor Anita visszamegy érte, a megszeppent állatorvos még mindig nem tud neki mást 
mondani, mint hogy meg kell várni a laboreredményeket, majd hozzáteszi, sajnos úgy tű-
nik, találtak Ruszlánnál valamit. De egyelőre nem menne részletekbe.

Anita otthonról felhívja a  teamleaderét, kivesz még egy nap szabit, szekrénybe zárja 
a Norbi után maradt, buborékos hangulatlámpát, majd a fotelba rogy, és levelet ír Iván-
nak, kicsit feszengve, egyrészt, mert a napokban sajnos elhanyagolta, másrészt, mert a te-
lefonján lehetetlen beállítani a cirill betűket (valamivel – állítólag – nem kompatibilisek), 
a számítógépet viszont egyáltalán nincs kedve bekapcsolni, így a fonetikus átírással kínló-
dik. Nyilvánvaló, hogy a latin betűk akcentust visznek a szövegbe, a törődés pedig, ami ott 
lakik minden lágyítójelben, az aposztróftól teljesen idegen.

Mint minden nem túl sikeres közös ebéd után, amikor a csalódást végre kiheverte, Ervin 
most is végiggondolja, mi az, amit Anitának feltétlenül el kellett volna mondania. A mo-
nológhoz, amit a fejében forgat, már évek óta, viszonylagos rendszerességgel visszatér, il-
letve időnként, ha alkalmasnak látja a pillanatot, néhány részletét a valóságban is meg-
súgja unokahúgának, a beszéd azonban elejétől végéig sosem hangzik el, Anita pedig nem 
mutat különösebb hajlandóságot az itt-ott elkapkodott gondolatfoszlányok egymáshoz 
toldására. Kétli, hogy nagybátyja még bármivel meg tudná lepni. A szóban forgó mono-
lóg érzékeny remélt elhangzásának körülményeire, és azok függvényében változik, ez alka-
lommal például kitért volna a kertre is, ami Ervin előző napi álmában jelent meg, és ami-
ben ő némi vizsgálódás után felfedezte Anitát. A kertet egyébként először parknak nézte 
a szabályosan elrendezett ágyások és a kőszökőkút miatt; csak később tűnt fel a háttérben 
a két nyugágy, az egyiken piros-kék csíkos, a másikon kék-fekete kockás matraccal, köz-
tük a hely eleganciájához semmiképp sem illő, műanyag kerti asztalka, a háttérben pe-
dig egy fehérre meszelt, tornácos hétvégi házikó. Ervin álmában Anita egy fiatal platán-
fa tövében állt, és mintha várt volna valakit, zavartan tekingetett körbe, majd hátralépett, 
egészen a fához, hogy bal tenyerét a foltos törzsre tapassza. Jobbjával oldaltáskájába nyúlt, 
cigarettát húzott elő (szóval nem igaz, hogy már rég nem dohányzik!), meg egy öngyúj-
tót, majd hátát könnyedén a platánnak támasztotta, a kerti ösvény felé gondosan szeb-
bik profilját fordítva fújta a füstöt egyenes sugárban maga elé. Ervin erre az álomra már 
csak mint látomásra gondol, egyrészt, mert könnyebb és izgalmasabb is felidéznie, mint 
a szokványos álmot, másrészt, mert annál jóval színesebb. Lehetetlen, döntötte el még 
reggeli közben, hogy ne lett volna belekódolva valami üzenet, amelyet kisilabizálva uno-
kahúgának újabb szívességet tehet. Az értelmezésnek többször nekiveselkedik: a lehetősé-
gekhez mérten pozitív kicsengést keres, egyre egyértelműbb azonban, hogy a látottak el-
lenállnak az ilyesminek.

Mint mindig, most is elképzeli, hogy alkalmas irányba kanyarodott a beszélgetés, és ebéd 
közben, talán már a levesnél belevágott, kezdetben merev testtartással, a tányér szélére tá-
masztott kanalát feszült figyelemmel vizsgálva, de aztán, amikor már kellőképpen beleme-
legedett, nem használta már kötőhangként az öööö-t és az aaaa-t, és nem kerülte tovább 
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Anita tekintetét, szépen, megfontoltan artikulálva terjesztette elé maga nemében egyedül-
álló, visszautasíthatatlan ajánlatát. Kezét, amellyel szokása beszéd közben a száját kénysze-
resen eltakarni, most az asztalon hagyta, és időnként, ha szünetet tartott, hogy összegyűjt-
se gondolatait, mutatóujját a levesestányér szegélyét díszítő epermintákon futtatta végig.

Hosszú évek óta tervezi ezt a híres beszédet. Egy hokedlire huppan, billeg, nyögve időz 
el néhány alapos megfontolást igénylő szöveghelyen. Néha olyan, mintha a tyúkoktól re-
mélne segítséget. Az, hogy már a levesnél terjengős eszmefuttatásokkal megszakítani az ebé-
det igen kontraproduktív, nem merül fel benne, de nem is igazán merülhet, ő ugyanis in-
kább csak főzni szeret, a táplálkozás folyamata viszont hidegen hagyja, madárétkű, és ko-
rántsem tartja ördögtől valónak, hogy szóval tartsa unokahúgát, míg az átverekszi magát 
az elé halmozott ételhegyeken.

Más kérdés, hogy az a fránya beszélgetés már évek óta sosem kanyarodik az Ervinnek 
kedvező irányba. Anita nem mond olyasmit, amibe nagybátyja belekapaszkodhatna: ez al-
kalommal például igen hasznos lett volna – már Ervin monológjának szempontjából is –, 
ha beszámol Norbi elutazásáról, és nem hagyja, hogy arról nagybátyja éppen az érintet-
től értesüljön nem sokkal azután, hogy Anita távozott tőle. Így tehát nem hangozhattak 
el a következők:

„Arra nagyon figyelj, hogy ha már elment, utána fokozatosan egyre kevesebbet kommuni-
káljatok. Rögtön elvágni minden szálat nem lehet, és várhatóan lesznek visszaesések, amelyek 
során órákig szkájpoltok, és szavadat veszi, hogy hamarosan követed Párizsba. A lényeg azon-
ban, hogy, amennyiben a dolgok a maguk természetes rendje szerint alakulnak, a téged hozzá-
fűző rengeteg emlék lassanként elhalványul. Ha teheted, ne látogasd meg, és semmiképp se köl-
tözz ki hozzá. Gyanúm szerint nemsokára úgyis találsz magadnak valakit, aki eléggé emlékez-
tet rá ahhoz, hogy ne legyen hiányérzeted. Nem véletlenül mondják, hogy amikor egy ajtó be-
csukódik, kinyílik egy másik, ami ugyanabba a szobába vezet.

Hidd el, nem fogalmaznék ilyen kategorikusan, ha nem tapasztaltam volna meg a fentiek 
szöges ellentettjét éppen a saját bőrömön. Tudod, bizonyos szempontból kifejezetten szerencsét-
lenül alakult, hogy gyermekkoromban pont a dinoszauruszok keltették fel az érdeklődésemet, 
az elmúlt néhány évtizedben ugyanis igazi Nagy Bummnak voltunk tanúi: az őshüllőkről való 
tudásunk meghatványozódott, egyik izgalmas felfedezés követte a másikat, visszarepítve engem 
a boldog kezdetekhez, azaz teljesen elfedve a tényt, hogy visszahozhatatlanul kihaltak ezek az 
állatok. És ellehetetlenítve számomra a továbblépést, valami komolyabb irányba… Mert az ős-
lényfestő búcsúja a therapodáktól eredendően félresikerül.

Ez nyilván mellékes lenne, ha nem határozta volna meg régtől a világ egyéb dolgaival – min-
denek előtt: veled – kialakított viszonyomat. Mire azonban – meglehetősen váratlanul – az 
életünkbe csöppentél, nekem már megvoltak a mindenféle megrögződéseim, amiket képtelenség 
lett volna levetkőznöm. Mindjárt megérted, mire gondolok. Fontos azonban, hogy tudd, tény-
leg nem számítottunk rád. Anyád nagyanyád testalkatát örökölte, amennyiben szörnyen, sze-
rintem egészségtelenül vékony volt, és – gondolom, ezt leplezendő – mindig bő ruhákat hordott. 
De nem is ez volt a legmérvadóbb, hanem, hogy amúgy sem sok időt töltött akkoriban itthon. 
Tudtuk egyrészt, hogy munkát vállalt valami boltban, nyilván ebből finanszírozta a szenvedé-
lyével kapcsolatos kiadásait. Másrészt, mint állította, egyetemre járt, bár ezt mi nagyanyáddal, 
úgymond, kötve hittük. A legtöbb területen sokkalta rátermettebb volt nálam, minden nehézség 
nélkül eltűnt például otthonról, és ehhez nemhogy nem kellett falaznom neki, hanem jellemzően 
engem is megtévesztett. Például esküdni mertem volna rá, hogy aznap kétszer is láttam teával 
a kezében visszavonulni a szobájába – miközben ő már napok óta nem tette be a hozzánk a lá-
bát. Ezt úgy értem, hogy bármennyi ideig is hiányzott, mindig az volt a benyomásunk, hogy ott 
van. Az eltűnésnek egyszerűen virtuóza volt. Az utolsó néhány hónapban köddé vált, és amikor 
újra megjelent, mindkettőnket, Elvirát és engem is kész tények – a te kész tényed – elé állított.

El sem tudod képzelni, mennyire örültünk neked. Én akkor már túl voltam egy s máson 
– a borzalmas katonaságon, meg azt követően az Ágival való szakításunkon –, és bizonyos ér-
telemben nyomasztott, hogy úgy éreztem, mindezek ellenére sem komolyodtam meg. Sokkal in-
kább éreztem magam – megkeseredett és sokszor szenvelgő, de – kamasznak, mint fiatal felnőtt-
nek. A megjelenésed számomra csodálatos, ajándékba kapott felelősséget jelentett. Úgy hittem, 
a nevelésed feladat, amelyhez meg kell érnem, és ha ez sikerül, az majd a többi problémámat 
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is orvosolja. Főként ezt az őslényes dolgot, amivel nem tudtam, mit kezdeni, mert magam mö-
gött sem hagytam még, de már azt is éreztem, hogy témának így, ilyen formában nem elég faj-
súlyos. Egy szó, mint száz: tőled vártam, hogy megértesd velem a hivatásom mélyebb értelmét, 
és mint látni fogod, ebben tulajdonképpen nem is csalódtam. Hogy nagyanyád mit érzett, azt 
ugyanakkor nem tudom biztosan. Ő addigra már túl volt rajtunk – mármint anyádon és raj-
tam –, ennek megfelelően nyilván megvoltak az ilyen-olyan nevelési tikkjei. Az örömhöz is ne-
hezebben szokott hozzá, állandóan attól félt, hogy nagy ünnepek után okvetlenül valami még 
nagyobb szerencsétlenségnek kell történnie. Tekintete, mint a fadongó, alig pár másodpercre pi-
hent meg fölötted, mielőtt továbbrebbent volna. Ennek ellenére furcsa cinkosság alakult ki köz-
tünk – nekem tulajdonképpen erről szólnak a legszebb családi emlékeim. A két hokedlire állí-
tott mózeskosár fölé hajolva – mert stílszerűen ez volt neked, nem bölcsőd –, összedugtuk a fe-
jünket, és egymást kérdezgettük vég nélkül: na, és még milyen lesz a gyerek?

Kezdetben, amikor nekiláttam felfedezni a  házunk környékét benépesítő őslényeket, nyil-
ván meg sem fordult még a fejemben, hogy az elválás mesterségét gyakoroljam be általuk. Ép-
pen ellenkezőleg, egy otthonos táj kialakítása volt a célom, mert bármily háborítatlan viszony-
ban voltam is anyámékkal, igazán fesztelenül sosem éreztem magam mellettük. Az, hogy más, 
velem egyívású gyerekek társaságát keresni tulajdonképpen eszembe sem juthatott, neked nincs 
mit magyaráznom. Egyszerűen nem voltak szomszédaink. Csak Elvira egy-két barátnője láto-
gatott el hozzánk időnként – ilyenkor römiztek, vagy ha a férjük is elkísérte őket, apánk bevo-
násával kanasztáztak. Gyermeke egyiknek sem volt, ha mégis, hát sose hozta magával: talán 
valami okból nem számítottam kívánatos társaságnak. Ha vendég jött hozzánk, igyekeztem 
nem zavarni, leléptem. Anyám sosem mondta ki explicite, erre nagyon vigyázott, de véletlenül 
elejtett félszavakkal azért finoman éreztette, hogy a családi lét számára komoly lemondásokkal 
járt, és bizonyos, közelebbről meg nem nevezett veszteségekkel, így – bár nem hinném, hogy ez-
zel tisztában lett volna – elég gyakran volt rossz lelkiismeretem miatta.

Otthon egyébként ritkán lehettem teljesen egyedül: anyáddal sokáig egy szobán osztoztunk, 
tudod, a földszinten, a folyosóvégin, amiben most egyedül lakom. Az ablak alatt, a ribiszke-
bokrok helyén akkoriban nem nőtt még semmi – ellenkező esetben nem is tudtam volna olyan 
könnyen meglógni. Nem voltunk különösebben jóban anyáddal (ő akkoriban senkivel sem volt 
különösebben jóban), a diszkréciójára azonban mindig számíthattam, jobban is, mint azt ak-
koriban gondoltam volna: soha egy szóval sem utalt Elviráéknak az erdőben tett kirándulásaim-
ról. Ők egy dolgot feltétlenül tiszteletben tartottak: a szobánk a mi felségterületünknek számított, 
ahová nem léptek be, főleg nem kopogás nélkül, de még úgy sem igazán, inkább mi mentünk 
át a nagyszobába, ha beszélni valójuk akadt velünk. Viszonylag ritkán akadt. Ennek ellenére 
magam sem hittem, hogy évekig sikerül megőriznem a titkomat. Tulajdonképpen már kezdet-
ben azt gyanítottam, és kamaszkoromtól aztán biztosra vettem, hogy anyámék – illetve később 
már csak Elvira – tudnak arról, hogy el szoktam kószálni, és nagyvonalúan szemet hunynak 
felette; ettől nyilván még bátrabban tűntem el, esetenként egész napokra. Csak később, teljesen 
véletlenül derült ki, hogy anyámnak fogalma sem volt semmiről; amikor végül megtudta, bor-
zasztó sokként élte meg, hogy annyi éven át az orránál fogva vezettem. Abban az időben már 
én is felfogtam, hogy az erdőben gyermekként tett sétáim korántsem voltak olyan veszélytelenek, 
mint amilyeneknek képzeltem őket, és felelőtlenség volt részemről, hogy egyetlen felnőttnek sem 
szóltam. Másrészt nyilván tudod, mennyit aggódik Elvira, világos volt, hogy nem avathatom 
be, túlságosan féltene ahhoz, hogy elengedjen. Pontosan tudtam, hogy amúgy is fél mindentől, 
amitől csak lehet: apánktól, a sötétségtől és a kísértetektől, a nemzethaláltól, attól, hogy a vad-
disznók letarolják a dohányvirágot, amit a ház elé ültetett, legfőképpen pedig attól, hogy elfogy 
az országban az élelem, és éhen halunk. Reálisnak tűnt, úgyhogy gyakoroltam: sokszor napo-
kig csak vízen éltem, remélve, hogy így ellenállóbbá válok a küszöbön álló éhínséggel szemben. 
A koplalást legtöbbször a kirándulások közben talált szamócák törték meg, azoktól mindig el-
csábultam. Viszont csak sokkal később jöttem rá, hogy anyád eltűnései is hasonló félelmekből 
eredtek. Azt tervezte, ha minden menthetetlenül rosszra fordul, inkább fájdalommentesen el-
vész a föld színéről, mint hogy katasztrófa áldozata legyen.

Egy idő után megtanultam, merre menjek, ha meg akarom hallani a titokzatos trappolást, 
érezni akarom, hogy remeg alattam a talaj, vagy olyan bokrokat vágyom látni, amelyek csont-
váztorzók alakját viselik. Nem féltem semmitől, sem a nehéz léptek zajától, sem a távoli cser-



69

jék között felhangzó testetlen csörtetéstől, de még attól a levedlett, zsírpapírfinom hüllőbőrtől 
sem, amit egy sétám alkalmából utamba fújt a szél. Magabiztosságomat vicces módon elsősor-
ban annak köszönhettem, hogy minden lépésnél az otthonunkra emlékeztetett valami: a fejem 
fölött a lomb úgy zizegett, mint Elvira műszálas pongyolája; a száraz avar illata az Inka ká-
véét idézte, amit anyámék méla undorral, de töretlenül ittak. A kávéfőzéssel apám foglalkozott, 
miután egyszer, részéről meglepő józansággal kijelentette: »Rossz, nem rossz, a fő, hogy elhigy-
gyem: életet ver belém!«

A fák törzse őz- és vakondbarna volt, éppen, mint a nagyszoba párnás székein a huzat; a had-
testekben vonuló hangyákat már a konyhánkból ismertem. Tudod, nem csak a dinoszauruszok 
tettek rám mély benyomást. Imádtam a mókusokat, akik már első vagy második sétámon a vál-
lamra merészkedtek, jó érzékkel felmérve nemcsak, hogy nem ártanék nekik, hanem azt is, hogy 
zsebemben időként kekszet tartok. Kergettem a lepkéket és az aljnövényzetben hatalmas ugrá-
sokkal közlekedő kecskebékákat. Egyszer kiraboltam egy rigó fészkét, abban a reményben, hogy 
a tojásokat sikerül otthon, mindenféle improvizált melegítő módszerrel kiköltenem. A fáról le-
felé másztamban a számban tartottam a zsákmányomat, nehogy megsérüljön, otthon forró vi-
zes palackból és gyapjúzoknikból építettem fészket. A palackot rendszeres időközönként cserél-
tem, éjjelre is beállítottam a vekkert, amit anyád kifejezetten nem díjazott, de a három gyö-
nyörű türkizzöld tojáska nem mutatott aktivitást. Három hónapig vártam, mielőtt végül elás-
tam őket egy konzervdobozban.

A tisztáson, a háztól nem messze rókát láttam, és megesett, hogy triceratopsot. A magasban 
ölyv, kánya vagy valami efféle körözött, és azon a kövér tölgyfán ott, amely mellett, ha az ab-
lakon kimásztam, az erdőbe tartva elhaladtam, két pterosaurus gubbasztott, egymáshoz búj-
va, időként lökdösődve a jobb helyért. Nyilván a belépést őrizték. A barlangot, ahova a legtöbb 
sétám vezetett, három süldő velociraptorral osztottam meg, akik jellemzően ügyet se vetettek 
rám, és egy alkalommal – még arra is emlékszem, hogy éppen aranyat kerestem a patakban –, 
megállt mellettem inni egy hús-vér allosaurus, én pedig még tőle sem rezeltem be. Azt hiszem, 
óvatos tapintattal figyelmen kívül hagytam a tényt, hogy kedvenceim zöme elvben ragadozó.”
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