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5. Dögmeleg. Félig csukott szemmel előkotortam az éjjeli szekrényből a mobilte-
lefonomat, bekapcsoltam, reggel nyolc. Pocok már borotválkozott a fürdőszo-
bában. Lassan összekapartam magam.

„No, láttál az este valami érdekeset?”, kérdezte hátam mögül az arcszesz-illatú barátom.
„A whiskyn kívül semmit. Gyorsan visszatértem”, mondtam ásítozva.

Nem akartam elárulni csúfos menekülésemet, mert akkor egész nap azzal piszkál. Dob-
tam egy pisit, utána tus alá, majd öltözködés, végül bepakoltam a bőröndömbe, és készen 
is álltam a start-ra.

Ugyanazokkal a fehér shuttle-buszokkal jöttek értünk a hotelhoz, mint ideérkezésünkkor. 
Egyedül a sofőrök különböztek. És mivel a kikötő egy másik városban, Fort Lauderdale-ben 
volt, ezúttal sem láttam semmit a Miamiból. Viszont kárpótolt a hatalmas Port Everglades 
nevű kikötő, ahová több száz óceánjáró hajó fut be naponta. Rátapadtam a busz ablakára, 
úgy bámultam a hajókat. Pocok és a többiek a mobiltelefonjukkal vagy a tabletjeikkel fo-
tózták az óriásokat. Egyedül a már tapasztalt, visszatérő dolgozók ültek tétlenül a buszban, 
vagy a kistáskájukban kotorásztak tükör, smink után.

Húsz óceánjárót számoltam meg, amikor megérkeztünk. A hajók inkább úszóvárosok-
nak, úszószigeteknek hatottak, mint hajóknak. Az emberi alakok eltörpültek a robosztus, 
tekintélyparancsoló formákon. Egyiknek a hajóorra, másiknak a tatja tűnt ötletesebb ki-
dolgozásúnak: hol egyenes, hol íves, hol pedig hegyes alakjuk volt, a felépítmények, a ké-
mények is különböző formákban pompáztak. Ezek az acélból készült, multifunkcionális 
óriás hüllők a tudomány, a luxus és az üzlet tökéletes összefonódásának a termékei. Az el-
nevezésük a bugyuta rajzfilmeket, a csöpögős szerelmesregények, illetve a politikai szóla-
mok giccsparádéját idézte: Harmony of the Seas, Anthem of the Seas, Brilliance of the Seas, 
Empress of the Seas, Freedom of the Seas, Liberty of the Seas, Majesty of the Seas, Oasis of 
the Seas, Jewel of the Seas, Rhapsody of the Seas, Serenade of the Seas, Sympathy for the 
Seas, Symphony of the Seas… Rajtuk kívül láttam még az Emerald Princess-t, a Divinát, 
a Fantasiát… Többük tatjánál, a hátsó oldalfalán vagy a kéményen ott díszelgett a nemzet-
közi hajóstársaság, a Royal Caribbean logója, a horgonyból és koronából stilizált arc ural-
kodói magabiztosságot és gőgöt sugárzott. Másoknál az MSC hajócsalád győzedelmes na-
pot ábrázoló logója virított. A forró napsütésben szikrázott a hajók fehérsége, felhőkarcoló-
nyi testük eltakarta az óceánt, a horizontot. A belőlük áradó, kénes, fanyar dízelolajszagot 
a számban is éreztem, kissé bele is kábultam.
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A gigantikus hajók már-már önmaguk és a pazarlás paródiáinak hatottak. A túlzás nem 
is jó fogalom, ugyanis a kikötői spektákulumból látszott, a tervezők nem ismernek határt, 
korlátot, ezért nincs mihez képest túlozni sem. Fel sem tudnám mérni, hány tonna acélt, 
üveget, műanyagot használtak föl az építésükhöz, hány mérnök dolgozta ki a formájukat, 
hány munkáskéz dolgozott rajta a legutolsó csavar behúzásáig. Hiába tiltakoztam, a mé-
retek megtették a hatást: lenyűgözve bámultam a hajós galériát. Eszembe jutott a kölni 
dóm. Nem vagyok vallásos, föláll a szőr a hátamon az ájtatosságtól, ám a több százéves köl-
ni dóm imponzáns méretei, merész és kifinomult formái, díszített tornyai, belül pedig az 
orgonaépítmények, a nagy, nyújtott, színes üvegablakok vágta fénynyalábok, az emelke-
dő, karcsú terek, a csúcsosodó ívek, az enyhén tömjénes homály magukkal ragadtak. Hiá-
ba fanyalogtam az egyház urizálásán, a vallásos giccsen, a sok kisded Jézuson, a túlságosan 
is szűziesre sterilizált Máriákon és hasonlókon, letaglózva álltam a fényárban úszó temp-
lomhajóban. Nem is álltam, hanem inkább lebegtem a fények és a formák összjátékában. 
Egyszerre volt súlyos, lehengerlő, könnyed és felemelő. A kölni dóm építész mesterei tisz-
tában voltak vele, hogy bármekkora is a templom, kiszolgáltatott egy hatalmasabb, meg-
ragadhatatlan erőnek. A luxushajók esetében még az öntörvényű óceán sem akadály töb-
bé. Az imának itt nem sok a haszna, ám a pénznemet és az országhatárokat eltörlő bank-
kártyák érintésére már kitárulnak a légkondícionált fitness-termek kapui.

A fehér hajós monstrumokból hol funky, hol techno, hol pedig csöpögős popzene szólt, 
mintha óriási szórakozóhelyek vesztegelnének a parthoz láncolva. Love me, love me, say 
that you love me, kaptam el a  levegőben egy slágerfoszlányt. Ahogy ott lecövekelve áll-
tam, és csak bámultam és bámultam, fölöttem a valószínűtlenül kék ég, a hatalmas nap-
korong, köpni-nyelni sem tudtam. Ha már a puszta látvány levett a lábamról, mi lesz oda-
bent a hajóban, csodálkoztam.

„Gyere, Golyó, mennünk kell, nem szabad késnünk!”, vágott hátba Pocok.
„Mindjárt összeszedem magam”, hebegtem, és előkotortam az oldaltáskámból a mobilomat, 

hogy végre én is készítsek pár fényképet.
„Hagyd! Lefotóztam mind, majd kinagyítjuk a laptopomon és részletesebben is megné-

zegetjük a hajókat”, tette a kezét a vállamra Pocok.
A mi hajónk a többihez képest kisebb volt, Fantastic Voyage volt a neve. Ám még így 

is felfoghatatlan méretei voltak a maga tizennégy emeletével és háromszáz-tizenegy méter 
hosszával. Bármilyen szintű is volt a technológia uralma a hajón, úgy tűnik, nem óvott 
a tengerészek ősbabonájától: biztos, ami biztos, nem volt tizenharmadik emelet. Ezerszáz-
ötven fős volt a személyzet, ehhez társult ezerhatszáz-ezernyolcszáz utas. Teljes üzemmód-
ban majdnem háromezer ember lakta az acélvárost, a nagyobb hajók esetében ez öt-hat-
ezer főre duzzad.

A Fantastic Voyage hajóteste a hosszúkás orrával cápára emlékeztetett. A parancsnoki 
híd olyan magasan volt, hogy a napsütéstől alig tudtam kivenni a tömbszerű építményét. 
Tíz narancssárga peremű mentőcsónak csüngött a hajó oldalán, fölöttük sötétkék ablaksor, 
a tetején pedig, közvetlenül a parancsnoki híd után, uszonyként kiemelkedő radar navigá-
ciós torony. Az árboc a huzalokkal, repülős szárnyaival inkább valami űrhajós szerkezetre 
emlékeztetett, semmint a kalózfilmekben látott faárbocokra. Hátul pedig ezüst csillogással 
emelkedett ki a széles kémény, egy hatalmas erőd bástyájának hatott. A hajó neve a hajó-
test oldalfalán díszelgett sötétkék, nagy betűkkel, körülötte rózsaszín és sárga virágszirmok.

„Hello, sir!”
Pocok az oldalamba bökött. Meg sem hallottam, hogy a  hajó derekánál egy csinos 

hostesslány üdvözöl a szűk bejáratnál. Pocok bocsánatot kért a nevemben, mondván, épp 
kultúrsokkot élek át.

„No problem!”, mondta mosolyogva a nő, „My name is Zsuzsa.”
„Zsuzsa? It’s a Hungarian name, do you know?”, puhatolózott Pocok, amikor Zsuzsa le-

kísért minket a kabinunkhoz.
„Yes, I know.”
„Hát akkor váltsunk magyarra!”, kiáltott lelkesen Pocok, közben látszott rajta, már az 
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„My father is from Hungary, but I was born in Germany. Sorry I don’t speak a word in 
Hungarian.”

„Kein Problem!”, kapcsolt németre Pocok. Áradozott, hogy több mint tíz éve Németor-
szágban él, sok városban megfordult, lehet, hogy ismeri a szüleit, ám Zsuzsa átlátott a szitán, 
és faképnél hagyta, a következő pároshoz fordult, hogy nekik is bemutassa a lakhelyüket.

„Máris bizsereg odalenn?”, jegyeztem meg epésen.
„Fogadjunk, hogy megdöngetem!”
„Fogadjon veled a rák!”

6. Kétszemélyes kabinokba kerültünk a második emeleten. A mellkasom fölött 
kártya, rajta az adataim: FULOP GORTVA, steward, Hungary, ami egyben be-
szálló- és kabinkártya is. Odahaza a szerb hatóságok nem tudták leírni, hogy 

„Fülöp”, az anyakönyvi kivonatomon is a szerbes változat szerepelt, amit aztán a magyar-
országi hivatalban automatikusan átvettek, fizetnem kellett volna, hogy magyar alakjában 
szerepeljen a személyi igazolványomban. Így a mostani angol változat is a torzított szerbet 
használja, miközben szerbül Filip, angolul Philip lenne a nevem. A „Fulop” egy nem léte-
ző változat, romosan emlékeztet az eredetire. A hajón az angolos kiejtésű Philip-pel szólí-
tottak, olykor a franciák megtekerték a kiejtést a franciás Philippe-el. A hajón egyedül az 
a maroknyi magyar szólított Fülöpnek, akikkel találkoztam. Persze, tőlük sokszor megka-
pom a fulopozést: Hol lop a Fulop?! Fulop, az antilop! Ócska móka. A „Fülöp” gyerek-
koromtól azonos és nem azonos velem, több változatban létezik, és noha a magyar tetszik 
a legjobban, a többire is kénytelen voltam és vagyok hallgatni. Talán emiatt is alakult ki 
bennem az érzés, hogy a nevem nem a sajátom, a Golyóval könnyebben azonosulok. Még 
az általános iskolában ragadt rám, miután az osztályomban én futottam a leggyorsabban 
az iskolai versenyeken.

A kabinunk nem volt valami tágas, ám szűkös sem, a munka utáni pihenésre bőven elég. 
Ráadásul a legelemibb kényelemre szabták, a fürdőszobában zuhanyzókabin, az angol WC 
fedelét kagylós ábrák díszítették, az emeletes ágyunknál egy-egy olvasó-, az alacsony meny-
nyezeten pedig éjjeli kék lámpa, a bejárati ajtótól jobbra kisebb ruhaszekrény, a villanykap-
csoló alatt szobatelefon. Volt ugyan LCD TV-nk, ám a fárasztó meló után legtöbbször be-
estünk az ágyba. Először és utoljára akkor láttuk bekapcsolva, amikor első alkalommal be-
léptünk a szobába, épp a hajóstársaság reklámfilmje fogadott. A kapitány köszöntője után 
egy matrózruhás tengerész ecsetelte a kínálatot: … a hajó bármely pontján készségesen vár-
ja Önöket a szolgálati személyzet, bátran forduljanak hozzájuk az óhajaikkal! Sőt, a legtöbb-
ször ki sem kell mondaniuk, mire vágynak, a legjobb munkatársaink gondolatolvasók! Szóra-
kozzunk együtt! És kóstolja meg az első napok Happy hour italait a Fantasztikus Csarnok bár-
jaiban, az egzotikus, világhírű Mai Tai koktélok fél áron várják a szom – Pocok idegesen ki-
nyomta a TV-t, lesz alkalmunk bőven ezt a fos dumát hallgatni, vakkantotta.

A szoba világoskék színe eleinte nyugtatott, ám egy hónap után néha már a pokolba kí-
vántam, itt-ott összefirkáltam a filcemmel, amitől Pocok frászt kapott, a kabinokat kame-
rák figyelik, a végén még kirúgnak. Másnap reggel egy vietnámi származású takarítónő ko-
pogott az ajtónkon, kefével és mosószerrel a kezében, amit ünnepélyesen átnyújtott nekem.

Az emeleteket világvárosokról nevezték el, Budapest, Belgrád, Bukarest sehol, Közép-
Európából csupán Prága játszott. Mi a London-szinten laktunk, az étterem pedig a hato-
dik, Róma-szinten volt. Mint minden teremnek, sétánynak, csarnoknak, zugnak –, a mi 
munkahelyünknek, vagyis az étteremnek is volt külön neve: Botticelli. A többi kilenc étte-
rem is egy-egy reneszánsz festőről kapta a nevét. Az ötödik, Barcelona-szinten lakott a sze-
mélyzet elit osztaga, illetve a szerényebb vendégutasok, természetesen tilos volt közöttük 
bármi kapcsolat.

Az első napon ott, az étteremben, élesben kellett beletanulnom a pincéri munkába: mi-
kor milyen tálcára, evőeszközre, pohárra, szalvétára, étellapra és milyen egyéb nyalánkság-
ra feni a fogát a vendég. A mentési, biztonsági gyakorlatokat naponta végeztük, hajókürt 
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jelezte a sorakozót, utána föl a narancssárga mellényt, s irány a fedélzet. Ez is inkább csak 
rutinos gyorstalpaló volt, a hajóstársaság gondosan ügyelt arra, hogy ne vesszen kárba egy 
percünk sem, ezért nem pepecseltek sokat az újoncok betanításával.

Napközben keveset tartózkodtunk a szobában, legfeljebb egy óra pihenő ebéd után és 
vacsora előtt. Ha nem hányjuk szanaszét a ruháinkat, akkor oda az otthonosság érzete. 
Külön megkértük a szobalányokat, hogy nálunk ne csináljanak túl nagy rendet. Amikor 
már szinte lépni sem tudtunk a fürdőszobában a szaros gatyáinktól, összekaptuk a ron-
gyainkat és elvittük a mosodába. Olyan is volt, hogy plusz borravalóért megkértünk egy-
egy filippínó takarítót, vigye el a  szennyesünket a mosodába, hogy azzal se veszítsünk 
a szabadidőnkből.

Lefekvéskor alattunk megállás nélkül zúgtak a hajtóművek, a motorok, nem egyszer 
anyáztam, hogy hagyják már abba a zakatolást, volt, hogy álmomban is szidtam a gépeket. 
A gépházba egyébként tilos volt belépni, mintha titkos szentély lenne. Az ott dolgozók kü-
lön kasztnak számítottak, fogalmam sincs, milyen bérért dolgoztak, ám rendszerint az ol-
csóbb, harmadik világból kerültek ki. Ugyanakkor nem csak velük, hanem a gazdag ven-
dég utasokkal sem kerülhettünk kapcsolatba, akit rajta kaptak, azonnal repült a hajóról. 
Persze, ha fizettünk az ellenőröknek, félrenéztek egy-egy esti buli során. A vendég és a sze-
mélyzet kasztjai között azért is volt tilos az érintkezés, hogy a hajóstársaság elkerülje a bal-
hékat, a világhálón vírusként terjedő rossz értékeléseket. A hajón a bekalkulált haszon sza-
bályozta a hierarchiát, az emberi kapcsolatokat.

A nagy esti piálást kerültem, másnap fosul voltam tőle, inkább „rakétában” utaztam, 
vagyis fűre fogadtam. Ezen kívül a szex volt az a centripetális erő, amely körül úgy kering-
tünk, mint a bagzó macskák. Nemcsak a személyzet, hanem az utasok is, mindenki baszni 
akart, még a hajóra cipelt házi kedvencek sem bírtak magukkal. A nők ugyanazzal a vadász-
tekintettel vizslattak, mint a férfiak, és nem pusztán a szinglik, hanem a házasok is. Ami-
kor összejöttem egy-egy csajjal, mindketten tudtuk, nem történt semmi, csak szórakoz-
tunk. Leginkább az ázsiai puncik után kajtattam. Nem volt nehéz dolgom, de nem azért, 
mert kivételesen jó pasi lennék. Az ázsiai cicák európai farokra specializálódtak. Multikul-
turális kóstoló a kamatyolás svédasztalán.

Egy munkanap végén a személyzeti bárban odalibbentem egy pultnál támaszkodó, he-
gyes mellű vietnámi egzotikumhoz. Szélesebb volt a homloka az átlagnál, sápadt bőre szin-
te világított a félhomályban. Megkínáltam gandzsával, ám eltolta a kezemet. Közelebb ha-
joltam, van valami számodra, száz százalékosan európai, még ma éjjel rácuppanhatsz, súg-
tam a fülébe. Az államig ért, legalább nem kell mélyre hajolnia a cuclizáshoz, gondoltam 
lövésre készen. Hátrahőkölt, egyenesen a  szemembe nézett, majd tett egy lépést felém. 
Bal kezével megsimogatta a mellkasomat, elégedetten nyugtáztam, nyert ügyem van, ám 
a jobb kezével úgy megszorította a tökömet, hogy azt hittem, leszakítja. Szinte négykézláb 
nyüszögtem vissza egészen a kabinomig.

Külön felügyelők szakosodtak arra, hogy az étteremben a segédpincérek ne kóstolják 
meg az ételmaradékot, ne lépjenek túl bizalmas viszonyba a fogyasztó vendégekkel, és ar-
ra is ügyeltek, hogy a személyzet tagjai a számukra kiszabott útvonalakon közlekedjenek. 
A ranglétra csúcsán nem a hajó kapitánya állt, ahogyan korábban hittem, hanem a legpa-
zarabbul fizető, extrákkal felszerelt lakosztályban dőzsölő vendég. Amennyiben a kapitány 
valamit elront, leváltható, a leggazdagabb utas azonban bármit megtehet, bármit kérhet, 
sőt, még a gondolatát is ki kellett találni ahhoz, hogy elégedett legyen a személyzet mun-
kájával, a hajó kínálatával.

A vezetőségről nem sokat tudtunk meg, mindig csak a képviselőiket láttuk. Az is lehet, 
köztünk jártak, felügyelték a munkánkat. Sokáig nem tudtam megszabadulni az állandó 
megfigyelés tudatától, nem egyszer aludni sem tudtam tőle. Ilyenkor Pocok előpakolta a ja-
maicai parton olcsón beszerzett első osztályú marihuánát, nagyokat szívtunk belőle, Bob 
Marley-t énekelgettünk, főleg a kedvencünket, a Redemption Song-ot. Ezáltal sikerült meg-
feledkezni a melóról, tudtam pár órát aludni is, reggel ötig.

A kabinos folyosók hófehér alagútjáratoknak tűntek, piros vízzáró ajtókkal. Hiába tud-
tam, hogy a második emeleten, Londonban lakunk, az egyforma kabinokkal teli, hófehér 
kanyargó utak labirintusában gyakran elkavarodtam. Az elején még lenyűgözött, hány cső, 
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huzal tekereg különböző kombinációkban a plafonon. Míg bámultam a plafon „kígyóit”, 
azon kaptam magam, már megint nem tudom, hol a fenében járok. Megesett, hogy rám 
bízták a feladatot, hogy kísérjem be az új utasokat a kabinjaikba. Az első két-három hó-
napban együtt tévedtem el a vén kulákokkal. Nekik persze mosolygó pókerarccal jeleztem, 
óriási a hajó, no problem, mindjárt megérkezünk. Közben meg azon szorongtam, nehogy 
kiderüljön a bénaságom, mert akkor oda a hajó jó hírneve, és azzal együtt én is a kukába 
kerülök. Szerencsére a vendégek sohasem vették észre, hogy gőzöm sincs, merre járunk, le-
kötötte őket a hajóbemutató rizsám. A végén még borravalót is kaptam a szolgálatomért, 
amit széles mosollyal háláltam meg.

A mosoly volt a kulcs: mosolyogj, ha lebasznak, mosolyogj, ha elküldenek a picsába szó-
rakozásból, mosolyogj, ha levonják a béredből a késés perceit, mosolyogj, ha belengetik 
a busás borravalót, ám végül annak felét is nagy nehezen találod meg a neked kikészített 
borítékban, mosolyogj, ha a vendég lepontozott egy apróságért, és akkor is, ha legszíveseb-
ben felpofoznád a hisztis picsákat és pöcsöket, mosolyogj, amikor a munkatársaid elárul-
nak a nyomorult plusz gázsiért, mosolyogj, amikor rád tör a honvágy, a fedélzeti és a belső 
csarnokok csillogásától pedig már hányingered van, mosolyogj, mert a végén azt vásárolsz 
a hónapokig félretett pénzeden, ami szemednek-szájadnak ingere, új életet kezdhetsz, tö-
mött zsebekkel reinkarnálódhatsz.

Amikor kiismertem magam a hajón, beláttam, elég, ha pusztán a legénység számára ki-
jelölt útvonalakat használom, úgy mindenhová eljuthatok, leszámítva persze a tiltott zóná-
kat. Pocok jóval korábban belátta ezt, és általában mindenben ügyesebb volt nálam. A ko-
rábbi külföldi munka megtanította a gyors alkalmazkodásra, és még arra is tudott ügyel-
ni, hogy segítsen. Egyedül a csajozás nem ment neki. Hiába javasoltam a hajó tarka kíná-
latát, folyton a magyar nőkön járt az esze, a hostessé előléptetett Nórára sóvárgott. Hon-
vággyal fűszerezett pinahiány.

„Kiszárad a  farkad!”, kiáltottam neki a  szobából lefekvés előtt, épp a  fürdőszobában 
zuhanyzott. Dereka köré csavart törölközővel jött elő a gőzfelhőből.

„Rosszul látod.”
„Családot akarsz? Elment az eszed???”
Pocok felvette a csíkos pizsamáját, és hátat fordított az ágyán.
„Most mi van?”
Lekapcsolta az éjjeli lámpáját.
„Ki is akart az első napon fogadni velem, hogy megdöngeti Zsuzsát?”
Csend.
Lehajoltam hozzá az emeletről, Pocok már aludt.
Három hónap után segédpincérből étteremmenedzser lett. A főnököm.

8. Imádtuk. Legalábbis a  többség. Néhány pincért, akik a magasabb pozícióért 
ácsingóztak a sorban, megette a sárga irigység. Egy borostás olasz, Luigi látvá-
nyosan utálta, a feladatokat ímmel-ámmal, olykor figyelmeztetések árán teljesí-

tette. VAFFANCULO!, intett be többször Pocoknak a háta mögött. Ennek ellenére Pocok 
sohasem küldte föl a személyzeti irodába sárga lapért. Luigi többször bemószerolta a veze-
tőség előtt, ám annyira elégedettek voltak Pocok munkájával, hogy elnézték neki az apró 
mulasztásokat, a feljelentő gecit pedig lefokozták segédpincérnek.

Pocok senkivel sem szívózott, a követelései nem gázoltak át rajtad. Szó sem róla, ugyan-
úgy hajtottunk tovább, ám Pocok kezében nem volt korbács. Jobban ki is jöttünk a kollé-
gákkal. Mégis, Pocok egyre ingerültebbé vált. Nem velünk. Alig várta a szüneteket, a nap 
végét, amikor magyarokkal beszélgethetett, torkig volt az angollal. A szüleit nem akarta 
felhívni Skype-on, már több éve nem beszéltek, amióta összevesztek azon, hogy ritkán lá-
togatja meg őket otthon, legalábbis nekem ezt állította. Miután a csajozásban amatőr volt, 
más kisülési pontokat talált. Lefekvés előtt cam-girl lotyókkal csettelt a virtuális kéj-sza-
lonokban: chaturbált. Hiába mondtam neki, gond nélkül találna magának a hajón igazit, 
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rám sem bagózott. Az étteremben csupa mosoly és derű, a kabinunkban viszont gyakran 
kifordult magából. Ugyanakkor mindent elkövetett, hogy ezt ne vegyem észre. Nem látvá-
nyosan szenvedett, belül zabálta magát. Hiába nógattam, mondja el, mi a baja, vagy más-
ra terelte a szót, vagy kiment a kabinból, hogy sürgős dolga akadt. Máskor arra panaszko-
dott, folyton fáznak a végtagjai, sehogy sem tud fölmelegedni. Egy alkalommal véletlenül 
késett a reggeli műszakról, a főnökségen emiatt megjegyzést kapott, teljesen kikészült tő-
le. Persze az étteremben ugyanúgy mosolygott, mint addig, ám én éreztem rajta, hogy va-
lami nem stimmel.

„Jól vagy?”, kérdeztem tőle a fárasztó nap végén a kabinban. Szokás szerint rám sem he-
derített, a tusoláshoz készülődött. Utánamentem a fürdőszobába.

„Figyelj, nem akarok az agyadra menni, de te is tudod, hogy ez így…”
„Nincsen de!”, mordult fel a háta mögül.
„Jól van, békén hagylak.”
Ezzel visszasompolyogtam a szobába, lehuppantam az ágyamra, elővettem a keresztrejt-

vényes újságomat.
Amikor visszajött a gőzölgő fürdőszobából épp egy szó középső betűivel küszködtem.
„Két betű…”, mondtam kínlódva.
Pocok ásítozva felhúzta a pizsamáját, mellém ült.
„Na, add ide, megnézem!”
Azzal betűzni kezdte a hiányos szóalakot. Neki sem ment, valami idegen szót próbál-

tunk kitalálni: FERRO_ _ IGNI. Hiányzott a keresztező szó is. Baszta a csőrünket, ám se-
hogy sem tudtuk kitalálni. Pocok végül legyintett.

„Nekem sem megy minden.”, sóhajtotta, majd fölállt, nyújtózkodott, és fölmászott az 
ágyára. „Jó éjszakát”, motyogta, majd lekapcsolta az éjjeli lámpáját. Egy darabig mocor-
gott az ágyában, nem tudott elaludni.

„Nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy holnap időben fölkeljek!”, mondta ingerülten.
„Kérsz egy altatót?”, kérdeztem, majd benyúltam az éjjeli szekrényem fiókjába, előko-

tortam a gyógyszert, felnyújtottam neki: „Úgy fejbe kúr, hogy utána ki sem nyitod a sze-
med reggelig!”

Pocok egy darabig hezitált, majd lenyúlt a tablettáért. Hallottam, ahogy lenyeli. Kb. fél 
óra múlva horkolt is. Vagy az a saját horkolásom volt, és nem vettem észre, mikor hagy-
ta abba Pocok a forgolódást. Így ment ez pár napon át, az altatóm csodát művelt, azt hit-
tem, Pocok kezd helyrerázódni.

„Golyó, már megint az ágyam alá raktad a büdös cipődet és zoknidat!”, harsant rám, ami-
kor egy reggel ébresztő gyanánt valamelyik segédpincér fakanállal zörgött a kabinunk ajtaján.

„Hová dugjam őket, a budiba?”, motyogtam álmosan.
„Egyáltalán nem vicces!”
„Jól van, jól van, eztán a szekrényben fognak lapítani.”
„Éjjel pedig égve hagytad a fürdőszobában a villanyt!”
„Kézifék, Pocok, nem te vagy az apám!”
Erre annyira bepöccent, hogy pizsamában, csipásan leráncigált az emeletről, lökdös-

ni kezdett.
„Csigavér, haver!”, próbáltam nyugtatni, „Inkább készülődjünk, nehogy késsünk!”
Pocok lehajolt, azt hittem, a pacskerját keresi, ám amikor felegyenesedett, se szó, se be-

széd, lekevert egy akkora nyaklevest, hogy alig maradtam talpon. A második ütést már ki-
védtem, lefelé tekertem a kezét, mire egész testével nekem esett. Lezuhantunk a padlóra, 
birkózni kezdtünk, hörögtünk, nyögtünk, szidtuk, átkoztuk egymást. Észre sem vettük, 
hogy már egy ideje kopognak, kiáltoznak a kabinunk ajtajánál. Egyszercsak kinyílt az aj-
tó, utána pedig az orosz segédpincér, Szergej állt ott az egyik tiszttel. Dühösen néztek ránk.

„ДYPAKИ!”
„IDIOTS!”, kiáltották egyszerre.
Megdermedve hevertünk egymáson, orrunkból patakokban folyt a vér, vállunkon, ke-

zünkön harapásnyomok.
A hajó „börtönébe” kerültünk: a kabinokban csak egy kemény priccs, a plafonon pedig 
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számoltam rajta a háló lyukait. Próbáltam visszaidézni, hogy a fenébe is vesztünk össze Po-
cokkal. Cipők, zokni, emeletes ágy, rendben, ő kezdte, de miért nem tudtam leállítani, mi-
ért mentem bele a verekedésbe. Eszembe jutott az első nap, a minket fogadó hostess Zsuzsa, 
a vékony szemöldöke, kein Problem, küss mich, ich möchte mehr, ohne Schlag bitte, fáj 
a faszom, sértődj meg, odarakom a zoknimat, ahová akarom, az osztálytársam, Pozsár be-
köp az osztályfőnöknek, mert a matek órán kivágtam az ollómmal a pulóverét, nyápic, vi-
szont, viszont, viszont ott ült a közelemben Lídia, szép hosszú fekete haját bámulom, eny-
hén szeplős arcát, ő a legcsinosabb az osztályban, majd kézen fogja a Szultán, come with 
me, my darling, come, come, hier ist mein Kondom Kingdom, guck mal, brzo, navuci 
mi ga, hajde, lezi, poljubi me, poliži me, majd kopognak az ajtón, jól van, jövök, kinyi-
tom, apám, gyere szenet lapátolni, megérkezett, épp most, hogy a görcs vinné el, még be 
sem fejeztem a stripet, azzal fogok tüzelni, ha nem jössz, megyek, megyek, kimonó, kara-
te, összekeverem a jobb kezemet a ballal, a mester szigorúan rám néz, majd’ behugyozom, 
kikéredzkedem, nem enged, kimenekülök, üldöznek, disznófejű varangyos békák ugrál-
nak a nyomomban, büdösek, vartyogásuktól-röfögésüktől föláll a szőr a hátamon, széllel 
szemben futok, a lábaim lelassulnak, a szél mindenhonnan korbácsol, hátra nézek, a disz-
nófejű békák hosszú nyelvüket öltögetik, elérnek, nem hagyom magam, nekiesek a szél-
nek, nem enged, fékez, fékez, fékez, puskalövés, lezuhanok, zuhanok, zuhanok, zuhanok, 
nincs alja, nincs mélysége, zuhanok, zuhanok, nincs megállás, zuhanyzom a kabinban, az 
egyik thaiföldi szobalány előttem térdel, imádkozik, keresztet vet, majd megnyalja a szája 
szélét, lehunyom a szemem, a faszom tövig a puha, nedves és forró szájkatlanában, nyelvek 
cirógatják, fokozódó hegedűsimítások, hegedűrándulatok, hegedűcseppek, hegedűhullá-
mok, hegedűörvények, hegedűömlések, jéggé dermedő hangok, sűrű havazás, Vivaldi csö-
pög a falakból, a csapból, az agyamból, a seggemből, l’inverno à la carte inferno, hosszú, 
fagyos tél, a faszom a punci selymes falához dörzsölődik, ó, te drága punciselyem, kinyi-
tom a vörös szemem, esik a hó, fehér ondó a mennyből, ó, tháiföldi Elise, fogjál a mar-
kodba, szopjál csak gyengéden, egy vén boszorka figyel minket, arcán pestismaszk, l’ amor 
che moveil sole, e l’altre stelle, dalolja, mindjárt elmegyek, elmegyek, elmegyek, elmebaj 
a szülőföld, elmegyek innen, vissza sem jövök többé, a képernyőn szétlőtt házak, részeg ka-
tonák rozzant biciklit tolnak, mögöttük sebesültek a kórházból, vicsorgó katonák terelik 
őket, a tanyán várja őket a büntetősor, jön a behívó, ez nem az én háborúm, nem akarok 
meghalni, halljátok, nem akarok meghalni, halljuk, éppen ezért gondoltunk rád, kapcso-
latban vagy a mozgalommal?, nem, akkor lépj be, és írd össze, ki mindenki van ott, miről 
tárgyalnak, cserében mi is segítünk neked, elmegyek innen, hova mész, elmegyek messzire, 
indulok, nemsokára indul a buszom, félek, lekésem, lekésem, ott vagyok, űrruhában, Star 
Wars-napok a Gyomorban, Pocok a főnököm, mosolyog, én meg sírok, ne haragudj, nem 
akartalak bántani, ne haragudj, aztán már a karomban fogom, sírok, meghalt, Pocok meg-
halt, a legjobb barátom, meghalt, nincs többé senkim ezen a kurva, átkozott hajón, Halál-
csillag! Halálcsillag! Halálcsillag! Csillag a homlokomon, lövés a szívem fölött, de én nem 
vagyok zsidó, hagyjatok békén, nem vagyok zsidó! Én nem vagyok magyar, nem halljátok, 
nem vagyok magyar! Nem vagyok szerb, hát nem értitek, nem csináltam semmit, hagy-
jatok békén! Nisam Srbin! Nisam Mađar! Nisam! Станьте! Дurakи! Nyugalom, anyám 
főz a konyhában, finom húsleves illata, lüktet a méhem, én vagyok az anyja, én vagyok 
Pocok édesanyja, teste felfénylik a karomban, csillog, mosolyog, alig hiszek a szememnek, 
feltámad, mosolyog, gyere közelebb, gyere, ne félj, gyere közelebb, odahajolok, tiéd a ha-
lál, hallod, tiéd a halál, halál pedig nincsen, halál pedig nincsen… Sötét a terem, bármer-
re fordulok, fekete, fekete, fekete, valaki megérinti a vállam, jeges a keze, hátrafordulok, 
senki, nevet, itt vagyok, nevet, egy csontsovány korcs kutya, szomjas, nagyon szomjas, ví-
zért könyörög, mindjárt adok, keresek egy kutat, a kutya eltűnik, sötét, sötét, sötét, nem 
történik semmi, várok, várok, várok, hallgatok, és így jó, nem kell tenni semmit, csönge-
tés, ezüst lift ereszkedik le föntről, nyílik az ajtaja, ott van a kopasz öreg Miamiból, világít 
a fehér zakója a liftben, a lámpa pislákol a fülkében, mintha ki akarna aludni, az öreg rám 
néz, mosolyog, nyújtja a kezét, nyújtom a kezem, megrázza, te acuerdas de mí, muchacho?, 
bólogatok, és megnyugszom, belépek a liftbe, az öreg ráncos kezével megnyomja a négyes 
gombot, lassan emelkedünk, egymásra nézünk, elmosolyodik, arany szemfoga villan, eres 
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in tío valiente, a vállamra teszi a kezét, lassan emelkedünk, nyugalom, béke, minden rend-
ben van, lassan emelkedünk.

„Mikor érkezünk meg?”, kérdezem az öregtől.
Tovább emelkedünk.
„Hallja, nem akarom zavarni, csak érdekel, hogy esetleg mikor, érti?”
Az öreg megrázza a fejét.
„Tudja, én itt dolgozom a hajón, rossz néven vennék, ha késnék.”
Mögöttem egy barna szék, leülök.
Emelkedünk.
Nem bírom cérnával, fölpattanok, az öreg sóhajt, majd magyarul rám szól:
„A fenébe is, ülj már vissza a segged parlamentáris felére, az isten szerelmére, oszt ne csi-

nálj már ekkora cirkuszt!”
Visszahuppanok a székre. Még mindig a második emeletnél tart a lift. Sohasem fog meg-

érkezni, mintha koporsóba zártak volna, fogy a levegőm. Az öreg szobornyugalommal áll 
mellettem. Arca szigorú, mégis melegséget sugároz. Oldalra pillantok, hatalmas tükör, a ké-
pemet látom benne, az arcom eltorzul, lángra lobban a fejem, felugrok a székről, sikoltok, 
dörömbölök a lift vasfalain, szilánkosra zúzom a tükörképem. Az öreg megrázza a fejét:

„A hétszázát, hát megsavanyítja az emberben a sört az ilyen!”
Csöngetés, nyílik az ajtó.

„Tessék, megérkeztünk. Hát nem megmondtam, hogy ne félj? ¡Hasta la vista!”

9. Szinte átaludtam az egész napot. Párszor felébredtem, csurom vizesen, valami 
rémálmom lehetett, ám semmire sem emlékeztem. Amikor már nem tudtam 
visszaaludni, csak forgolódtam a priccsen, feltápászkodtam, visszafeküdtem, fel-

tápászkodtam, a zárt ajtóhoz léptem, hallgatóztam, semmi. Lepedékes volt a nyelvem, fo-
gaimmal lekapartam, lenyeltem a keserűjét. Szomjúság. Fáj a karom, az orrom, az ujjaim, 
izomláz a jobb karizmomban. Kopogok a kabin ajtaján, semmi. Hány óra lehet? Vissza-
huppanok a priccsre. Hol lehet Pocok? Biztos lefokoznak azután, amit tettük. Két marha.

Kinyílt a kabinajtó, végre távozhatok. Szergej volt az, a segédpincér, aki a tiszttel együtt 
ránk talált a kabinunkban. Nem szólt semmit, mégis tudtam, hová vezet. Bántotta a sze-
mem a fehér folyosó neon fénye.

A személyzeti irodán már ott volt Pocok. Amikor megpillantottam, zavartan nézett rám, 
de legalább a méreg elszállt belőle. Leültem mellé. Szemközt velünk két vezetőségi tag, 
AKKILES és THEO, olvasom az ingükre csiptetett kártyájukon. A hajón tilos volt tapo-
gatózni, ki honnan származik, mégis, a kocsmában gyakran erről pletykáltunk, úgy tudtam 
meg, hogy Akkiles finn, Theo pedig norvég viking. Szúrós szemmel néztek ránk. Megér-
tik, hogy fél év után máshogy viselik az idegek a terhelést. Nem mi vagyunk az elsők, nem 
is az utolsók. Szerencsére, nem a vendégek előtt, hanem a kabinunkban arénáztunk. Ne is 
terjedjen tovább a híre, az orosz segédpincér, Szergej szájára is lakatot raktak, dollárból. Mi 
nem kapunk jutalékot, a mi díjunk az, hogy nem rúgnak ki, dolgozhatunk tovább. Pockot 
imádják a vendégek, a kollégák is, tudják, hogy milyen jó barátok vagyunk. Ez csak egy ki-
siklás. Hozzuk helyre, fogjunk kezet, és haladjunk tovább. Theo felállt, leszegte a fejét, ne-
hogy beverje a plafonba, több mint két méteres óriás. Azt hiszitek, a kemény hajtás az oka, 
mondta föl-alá járkálva az irodában, a fekete lakkcipője majdnem akkora volt, mint egy 
sítalp. Mert még nem találkoztatok az óceánnal, fűzte tovább a gondolatmenetét. Itt dol-
goztok, nap mint nap körülvesz titeket, mégsem jut el hozzátok a morajlása. Nemsokára 
azonban, megállt, megdörzsölte nagy, vastag szemöldökét, nemsokára azonban… megállt, 
nem fejezte be a mondatát. A lényeg, mondta fel-alá járkálva leszegett fejjel, a lényeg, hogy 
ne higgyetek semminek, amit látni és tapasztalni fogtok eztán. Bólogattunk, Theo elmo-
solyodott, akkor tudjátok, mire célzok. Odalépett az iroda ablakához, behajtotta a térdét, 
a távolságot kémlelte. Visszafordult hozzánk, olyan lesz idővel, mint az éttermi háttérzene, 
az elején még elviselhető, utána a pokolba kívánjátok, végül fel sem tűnik. Honnan a fe-
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néből vették észre, hogy mennyire szenvedek a zenétől, villant át az agyamon. Az óriás fel-
nevetett, olyan hangosan, hogy szinte robbanásoknak hallottam a kacaját. Társa, Akkiles 
is jókat derült rajtam. Nem az számít, hogy mit tudunk rólatok, mondta reszelős hangján 
Akkiles, hanem hogy olajozottan működjön minden az étteremben, a vendég semmit se 
vegyen észre a gondokból, mert akkor oda a hajó jó hírneve. Theo ráhajolt az asztalra, a ha-
talmas tenyerét figyeltem, nem is tenyerek, hanem lapátok voltak azok. Mehettek, bökte 
felénk Akkiles, várnak a vendégek, nemsokára kezdődik a vacsora, és ne feledjétek, ma es-
te „Antique Party”, elő hát a koturnust, a maszkokat, irány az orkhésztra! Ja, és a fizetése-
tekből levonjuk a tegnapi és a mai hiányzásotokat, tette hozzá feddő hangon Theo. Örül-
tünk, hogy ennyivel megúsztuk.

Távozáskor felfigyeltem, hogy Akkiles irodai forgószéken, Theo pedig egy sámlin ült, így 
fértek el hatalmas dongalábai az asztal alatt. Majdnem elnevettem magam, mire Theo fi-
gyelmeztetett:

„Don’t laugh, it’s a killing joke!”
Alig szólaltunk meg a kabinunkig Pocokkal. Amikor beléptünk, letámadtuk a fürdőszo-

bát. Míg én mosakodtam, Pocok fölvette a koturnusát, Héraklész-jelmezét, oroszlánbőr-
ruhát, kilátszott a szőrös mellkasa, dús barna műszakáll borította az arcát.

„Pofozz fel, Golyó, biztos álmodom!”
„Pofozzon téged a görcs, még ránk nyitnak, és tényleg kirúgnak a picsába!”
„Ne haragudj, azt hiszem, kezdek begolyózni.”, mondta Héraklész, vagyis Pocok a szek-

rénynek támaszkodva.
„Siessünk, várnak a vendégek!”, válaszoltam fölcsatolva a koturnusomat, az arcomra pe-

dig egy női maszkot húztam. Én voltam Héra, a hűtlen Zeusz házisárkánya.

11. Pocok szinte akadálytalanul szárnyalt föl a  pozíciók mennyországába, 
bámulatraméltó volt a maximalizmusa és az eltökéltsége. Először megkap-
ta a vezetőségtől a hónap legjobb dolgozójának járó Employee of the month 

kitüntetést, utána pedig az egycsíkos váll-lapot is. Feljebb lépett a kasztrendszerben, hoz-
zánk, az „érinthetetlenekhez” képest ez tiszti rangot jelentett. Áthelyezték egy másik étte-
rembe, amely a VIP-vendégeknek volt fenntartva a Peking-szinten. Felmehetett a vendé-
gek társalgójába, ihatott a bárjukban, megnézhetett pár nekik szóló műsort, még moziba 
is eljárhatott. Továbbra sem kerülhetett bizalmasabb viszonyba a vendégekkel, románcról 
szó sem lehetett. Persze nem akkor flangált föl-alá a hajón, amikor kedve szottyant, korlá-
tozottan volt szabad. Mégis jó hatással volt rá, hogy egy résnyire belekukkanthatott a ven-
dégek „túlvilágába”.

Éjfél után a személyzeti bárban Pocok egyre inkább Nórival trécselt, aki kicsiben végzett 
irányítási, szervezési munkát az asztalfoglalásoknál. Persze, a munka volt az utolsó, ami-
ről beszélgettek. Kedvenc filmjeikről, úticéljaikról, meg úgy általában mindenféléről du-
ruzsoltak. Nóri kibontotta a kontyba kötött hullámos barna haját, fejét a vállának döntve 
itta a koktélját, csüngött Pocok szavain. Néhányszor próbáltam én is bekapcsolódni, ám 
hamarosan világossá vált a gyertyatartó szerepem. Aztán eljött a nagy pillanat. Pocok a ke-
zembe nyomott egy tízdollárost:

„Igyál komám, én most lemegyek Nórival egy-két órára a kabinunkba.”
Ahogy eltávoztak, a személyzeti csapat hangosan felkiáltott, hogy „TAXI!”, ezzel jelezték, 

ha valaki kefélni ment. Tíz dollárból jól be lehetett nyakalni, miután a személyzeti bárban 
minden pia egy dollárba került. Próbáltam odacsapódni egy-egy társasághoz, kiváltképpen 
a nagy dudákra vadásztam, ám aznap valahogy nem ment a dolog. Jócskán elázva odacam-
mogtam a lifthez, néhány emelet után kitámolyogtam a fedélzetre.

Az éjjeli szél pofozta az arcomat, kissé kijózanodtam. Csillagos nyári éjszaka volt, a Hold 
rácsorgott a tükörsima, sötét óceánra. A hajó magabiztosan szelte a vizet, a bárokból pohár-
csörgések, kacajok, nyögdécselések szűrődtek ki. Ahogy figyeltem a hatalmas víztömeget, 
lecsillapodtam. Ez nem valami „ezoterikás” lila érzet volt. Mintha átjárt volna az óceán sú-
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lyos ereje. Át a szöveteimen, az idegpályáimon, az érhálózatomon, a szerveimen, a csontja-
imon. Egyedül voltam, semmi és senki sem hiányzott.

Sikoly.
Legalábbis elsőre úgy hallottam, ám hiába forgolódtam, nem ismétlődött meg. Biztos 

rosszul hallottam.
Hajnali kettő, mégsem éreztem magam hullafáradtnak. Most már visszamehetek a ka-

binba, Pocok már a zuhanyzáson is túl lehet. Ekkor azonban valami mocorgást éreztem 
a hátam mögött, majd egy vékony kéz nyúlt a combom közé, elkapta a tojásaimat, simo-
gatni kezdte. Megfordultam, Susanne, a hamburgi fodrász, látszott rajta, hogy nagy adag 
kokaint szippantott föl, folyamatosan fújta az eldugult orrát. Mielőtt szóltam volna, hogy 
menjünk a legközelebbi mosdóba, kezembe nyomta a dzsointját, beleszívtam. Smároltunk, 
közben benyúlt a zsebembe, keményre dörzsölte a farkamat. Lehúzta a cipzárt a nadrágo-
mon, letérdelt, szájába vette a dákóm. Hamar elsültem, ő pedig gépiesen lenyelte az on-
dót. Szó nélkül, tántorogva távozott a kabinjába. Elszívtam a félbehagyott dzsointját, ösz-
szesűrűsödött a nyál a számban, beleköptem az óceánba. Susanne azzal pótolta a keresetét, 
hogy a nyugdíjasokkal kúrogatott, néha pedig túltolta a kokaint. Miután a hajón lakha-
tásra, rezsire, kajára nem kellett költeni, a pénzét drogra és piára szórta szét. Nem az első, 
nem is az utolsó, nyugtáztam, amikor másnap hátat fordított nekem a személyzeti bárban, 
épp egy kínai tata várta a VIP-lakosztályban.

Reggel Pocok szinte kicsattant az egészségtől, úgy pattant ki az ébresztésre az ágyból.
„Na, milyen éjszakád volt?”, kérdezte vidáman.
Én alig tudtam feltápászkodni, hasogatott a fejem, száraz volt a szám, farkaséhség gyötört.
„Örülök, hogy élek.”
Hiába korgott a gyomrom veszettül, fél tizenegyig várnom kellett, ugyanis a személyzet 

a vendégek távozása és a takarítás után reggelizhet.
Nóri és Pocok minden munkaszünetben sülve-főve együtt voltak. Ritkábban találkoz-

tunk. Nem mondom, hogy irigy voltam, de nem is repestem a boldogságtól, hogy a kabi-
nunk szerelmi fészekké változott, ahonnan szinte kiszorultam.

„Akkor ez nem pusztán egy éjszakás kaland volt?”, kérdeztem Pocoktól, amikor beléptünk 
a szintünk liftjébe. A barátom rámnézett a fehér menedzseri egyenruhájában, elmosolyodott.

„Kalandnak kaland, ám…”
„Gondolom, este is hancúrozni fogtok a kabinunkban?”, szakítottam félbe.
Pocok úgy bazsalygott, mint egy kamasz. Baszd meg, ez szerelmes, kapitulálok, sóhaj-

tottam.
„Jól van, jól van…”
„Neked sem ártana, ha nem pusztán dúgódigónak néznének”, vetette felém, amikor ki-

léptem a liftből.
„Törődj a saját cerkáddal!”, vágtam vissza, az ajtók pedig zárultak.
Ahogy beléptem a Botticellibe, már hívtak is a konyhából, hogy hordhatom ki a tányé-

rokat az előkészítő pultba. Míg a polcokra rakosgattam a tányérokat és az evőeszközöket, 
azon járt az eszem, hogy fiatal vagyok még a szerelemhez, én most pinát akarok, pinából 
inni a bort, nemcsak egyből, hanem minden fajta, színű és zamatú pinából. A személyze-
ti tagok között különben is javában zajlott a verseny, ki tud több csajt vagy pasit lefektetni 
a csapatból, és fél év alatt én még csak tíznél tartottam. Ábrándozásomból fölrázott Aksa, 
hol a pokolban vagyok, hát nem látom, hogy a vendégek már toporzékolnak?

Szedtem a lábam, mosolyogtam, kedélyeskedtem, szolgáltam. Egy los angeles-i hölgy 
megdicsért, hogy keményen dolgozom, többet érdemelnék, szívesen felvenne az otthoni 
személyzetébe, átnyújtotta a névjegyét. Ujjai teleaggatva arany-és ezüstgyűrűkkel.

„Call me any time!”
Anytime, persze, baszni akarsz, te vén picsa, gondoltam, miközben udvariasan megkö-

szöntem a lehetőséget.
Egy idős, elegáns lichtensteini úr mértéktartóan elfogyasztotta a vacsoráját, senkivel sem 

bánt lekezelően, szinte jól esett kiszolgálni, annyira, hogy a pazar borravalót csupán azért 
fogadtam el tőle, mert úgy láttam, sérelmezte, amikor elsőre visszautasítottam. Néhány 
perccel később egy középkorú férfi letorkolt, hogy képzelem, hogy menüfüzetet tolok az T
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orra alá, amikor ő fejből tudja, mit akar! Folyamatosan kioktatott, az a típus, aki önmagá-
tól gerjed. Shake your money maker, dúdoltam magamban, amikor fizetni készült. Fogá-
hoz verte a garast. Legszívesebben ott helyben főbe lőttem volna.

12. A Gyomor új étterem-menedzsere horvát volt, Delimir. Megjárta a dél-
szláv háborút, ám amikor rákérdeztem, miket tapasztalt, elfordította a fe-
jét vagy témát váltott. Nem is tőle, hanem a Szergejtől tudtam meg, hogy 

veterán. Szergej mindenkiről mindent tudott.
Szimpatikus voltam Delimirnek, talán azért, mert a magyarok a horvát oldalt pártolták 

a háborúban. Előléptetett, végre én is pincér lehettem, akárcsak Aksa. Fél év után igen-
csak jólesett, hogy többet kereshetek, és nem vagyok már akkora csicska. Megértően bán-
tam a segédpincéreimmel, nem csesztem le őket, ha késtek. Ám Delimir letolt, hogy ha 
így folytatom, akkor lefokoz, ez nem szeretet-otthon. Az elején félgőzzel parancsolgattam, 
szidalmaztam, jelezve a segédpincéreimnek, hogy muszájból teszem. Persze, nem is vettek 
komolyan, trehányul dolgoztak. Ahogy bekeményítettem, nem volt gond. Egyre inkább él-
veztem, néha átestem a ló túloldalára. Egy kétbalkezes lengyel fiút, Kacpert jól megkínoz-
tam, naponta korholtam, sokszor ok nélkül, just for fun. Amikor rám pislantott a szeplős 
arcával, elnevettem magam. Kotródj, pulykatojás, különben kinyírlak! Még a tekintetemet 
is kerülte. Egyszer Szergej a szünetben odajött hozzám, te, figyelj, megutálnak, fogd kicsit 
vissza magad. Az egyik fülemen be, a másikon ki. Pocok is észrevette a változást.

„Na mi van, kis főnök?”, vágta hozzám a kabinban.
„Kussoljál!”
„Vigyázz a nyelvedre, haver.”
Üvölteni kezdtem, hogy mégis mit képzel magáról, pusztán attól, hogy egy vállcsíkja 

van, még nem ő a kapitányom. Közben Nóri eltűnt a fürdőszobában, majd egy vizes po-
hárral tért vissza, rám loccsantotta a hideg vizet, pofonként csattant az arcomon. Ütésre 
emeltem a kezem, Pocok arrébb tolta Nórit.

„Te…”, mondtam egyenesen a barátom pofájába. Mozdulatlanul állt. Lassan észhez tér-
tem, leeresztettem a kezem. A lefröcskölt ruhámat tapogattam.

„Na… én vagyok a… húsvéti nyuszitok”, motyogtam.
Pocok a vállamra tette a kezét, Nóri pedig a kezembe nyomott egy törölközőt. Ami-

kor szétterítettem, a sötét herceg, Batman szigorúan nézett rám, a hátoldalán Joker kajá-
nul vigyorgott. Furcsa érzésem támadt, mintha lángolna a fejem. Pocok és Nóri közelebb 
léptek, átöleltek.

„Pihenned kéne”, mondta Pocok.
„Ja, ja…”
„A bár ma úgyis zárva, felújítják”, fűzte hozzá Nóri a karomat simogatva. „Aludjál egy jót.”
„Ja… ja…”
Másnap reggel eltökéltem magamban, bármilyen bárgyú pofát is vág Kacper, nem pisz-

kálom többé. Persze megint végletbe estem. Kacpert azért sem szidtam le, amikor véletle-
nül rálépett az egyik vendég hölgy lábára. Hogy az istenbe vették fel a hajóra ezt a balféket, 
morogtam magamban, ám a fiúnak semmi jelét nem adtam, hogy haragudnék rá. Termé-
szetesen ez irigységet szült a többi segédpincér közt, Aksa jelezte, hogy ez így nem lesz jó.

Egy hét múlva eltűnt a lengyel fiú. Senki sem látta, a szobatársa sem. A biztonsági ka-
merák felvételeiből sem derült ki semmi. Legutóbb akkor bukkant föl, amikor a reggelihez 
készülődött. Ahogy kilépett a kabinjából, szokás szerint eltévedt a folyosókon, sehogy sem 
tudta megszokni őket. Amikor végre megtalálta a liftet, ahol több ember várakozott, nyo-
ma veszett. Nem jutott be a liftbe, ám kívül sem rekedt. A felvétel alapján ki lehetett szűr-
ni, kik voltak a liftnél, ám hiába hallgatták ki őket, senki sem emlékezett Kacperre. Vagy 
eltették láb alól, vagy öngyilkos lett, netán részegen az óceánba zuhant a fedélzetről, elő-
fordult már hasonló eset. Amikor hetekig nem került elő, a szülei be akarták perelni a ha-
jóstársaságot, ám az gazdagon kárpótolta őket, és biztosította afelől, hogy a dolog végére 
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járnak, a hajón dolgozó, terror-elhárító titkosszolgálat, a MOSZAD is rajta van az ügyön. 
Rosszat tenne a hajó népszerűségének, ha híre menne az egésznek, miközben egyáltalán 
nem biztos, hogy Kacper végzett magával. Az is lehet, lelépett valamelyik kikötőben, aztán 
nemsokára jelentkezni fog a szüleinél.

„A MOSZAD biztos a nyomára bukkan.”, bizonygatta Pocok a személyzeti bárban, ami-
kor közöltem vele a hírt.

„MOSZAD ezen a hajón?”, csodálkoztam, majd belekortyoltam a sörömbe.
„A magyar titkosszolgálat jobban tetszene?”, csipkelődött Nóri.
„Nem, csak…”
„A magyar titkosszolgálat a hajót sem találná meg, nemhogy Kacpert!”, nevetett Pocok, 

majd átölelte barátnőjét.
„Jaj, hagyjuk már abba, hogy folyamatosan fitymáljuk azt, ami magyar. Unom.”
„Nocsak, elkapott a honfibú?”, kacsintott rám Nóri.
Vállat vontam.
„Vannak rosszabb helyek is Magyarországnál.”
Pocok levette kezét Nóriról.
„Akkor költözz vissza!”
Nem szóltam semmit, megemeltem a korsómat, kiittam a sörömet.
„Na, erről van szó!”, csettintett Pocok, majd ő is beleivott a sörébe. A hab ottmaradt 

a szája szélén.
„A MOSZAD vérprofi”, vetette közbe Nóri, „nem véletlenül vannak itt a hajón.”
„A zsi-zsi-zsi-zsidók u-u-u-u-uralni akarják a ha-ha-ha-hajót!”, hahotázott Pocok.
Kinyújtottam az ökölbe szorított jobb kezemet, a ballal pedig úgy tettem, mintha felte-

kerném a jobb kezem középső ujját.
„Attól még, hogy rákérdezek a MOSZAD-ra, nem vagyok antiszemita.”
„Cö-cö-cö!”, élvezkedett tovább Pocok.
„Jaj, elég már, nem Európában vagyunk, kit érdekelnek itt a zsidók?!”, zárta le Nóri, majd 

rendelt még egy kört.
Idővel elfelejtettük, vagy pusztán úgy tettünk, mintha elfelejtettük volna Kacpert.
   

Orcsik Roland (1975, Óbecse) Szegeden élő író, költő, műfordító, szerkesztő. Legutóbbi kötete: Legalja 
(versek, Forum–Kalligram, Újvidék–Bp., 2020).
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