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tizenegyedik fejezet
Hisztérikus poénok és látogatók köszöntése égszínkék neglizsében !

Míg Cumi munkában volt, én magazinokat olvasgattam, hogy agyonüssem az időt – Sze-
relem, Igaz történetek („Csintalanságaim a hálószobában”, „A férjemet behálózta egy kur‑
va !”) – és azon gondolkoztam, hogy ha valamiképp sikerülne nekem szerezni egy vaginát, 
egy dolog, amiben biztos vagyok, és az se nagyon érdekelt, kivel történik, az, hogy legalább 
tíz gyereket szeretnék. Tudom, hogy manapság sok nő azt mondaná : – Puncus Braden ! 
Hát meg vagy te húzatva ! Neked aztán tényleg elment az a kicsi eszed is ! Van fogalmad 
róla, el tudod bár egy pillanatra képzelni, mit jelentene ennyi emberről gondoskodni ? – 
Amire én csak azt tudnám mondani, hogy el tudom, és ha őszinték lennénk, valószínűleg 
sokkal többet tudok erről, mint a feministák vagy bárki más, aki ezeket a nézeteket han‑
goztatja. El tudjátok képzelni, ahogy fekszel ott a halálos ágyadon, a rák vagy akármi szó 
szerint tombol benned keresztül‑kasul, és a világ minden sarkából repülőn, hajón, távolsá‑
gi vonatokon a gyerekek, akikért tűzön‑vízen át sírba gürizted magad, most együtt dacol‑
nak az elemekkel, kiveszik a bankból a megtakarításaikat, késre mennek a munkáltatóikkal 
egyszerűen azért, hogy melletted lehessenek. És ott vagy a leszopott hajaddal és a néhány 
megmaradt odvas fogaddal, de a szemedben ott van az a valami, amit ismernek és mindig 
is ismertek, ami fenntartotta őket egész életükben, az a valami, amit szeretetnek nevezünk. 

– Mindig szoktad volt mondogatni, Mami – mondják majd –, hogy foggal‑körömmel 
harcoljatok egymásért, és kint tartsatok össze ! Emlékszel még ? Emlékszel még erre, Ma‑
mi ? – És vajon emlékszem majd ?

A szemhéjam lecsukódik a felismerés jeléül, vékony kis mosoly játszik az ajkamon. An‑
nyian vannak ott, mindnyájan az élettársaikkal, mindnyájan büszkék az ő Mamijukra. Ki 
fogja őket szeretni helyettem ? – tettem fel egykor a kérdést, amidőn arról álmodtam, hogy 
idő előtt távozom az árnyak e világából. És most megkaptam a választ. Mindenki szeret‑
ni fogja az én gyermekeimet, mert ők maguk is ismerik a szeretetet és megosztják mások‑
kal. Szomorú lenne, hát persze. De lenne benne boldogság is, talán egészen olyasmi, mint 
az eksztázis. Ahogy most mind körém gyűlnek, és hallom a gyöngéd suttogásukat : – Em‑
lékszel arra a kicsi képre, ami a tűzhely fölött lógott ? Azzal az édes körbefonódó virággal 
és rajta a felirattal : „Chez Nous” ?

P A T R I C K  M c C A B E r e g é n y r é s z l e t

Reggeli a Plútón
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És akkor még egyszer és utoljára elmosolyodom. Elmosolyodom és elsuttogom, ha lesz 
még hangom hozzá : – Hát persze, drágám. Hát persze, én drága szép, gyönyörű szívem – 
mindnyájuknak, akik kemény hastáji vajúdásaimból oly szerelmetesen születtek.

És ki merné valaha is megtagadni ezt ? Azt mondani : – Nem is az övéi – hát nincs is 
neki vaginája !

Senki sem volna. És ahogy a szemhéjam lassan lecsukódik, és az első könnycseppek las‑
san világra préselődnek, megszorítanám az összes kezet és mindegyiküknek istenhozzádot 
mondanék abban a biztonságos tudatban, hogy az egyes és kettes babától egészen a tízes 
számú babáig mindegyiknek egész életében megadatott, és egészen a végsőkig megadatik 
az a csodálatos valami, amit szeretetnek nevezünk.

Valóra válhat valaha is ? Az én drága Cumimmal ? Nem gondolnám. 
Az a hatalmas fénylő tűz, és én, ahogy a karommal a térdemet átkul‑

csolva fejem a combjára hajtom, egészen elhomályosuló szemmel 
és azon tűnődve : Cumi, mit gondolsz, hol leszünk húsz év múl‑
va ? – miközben ő a hajamat simogatta és visszakérdez : – Hmm ?

Szegény öreg Cumi ! Azt meg kell adni, hogy nem volt kutya, 
amilyen élete volt mellettem. Egyik pillanatban úgy állok előtte, 
olyan feketén és nekibúsulva, ahogy egy nőtől csak kitelik, elhú‑
zódok tőle és rázendítek : – Ne érj hozzám ! Sosem fogod meg‑

érteni ! – a következő pillanatban meg egész mámoros bandzsán, 
mint aki el se tudja képzelni, hogy az idők végezetéig megváljon et‑

től a drága embertől. Ami lehet, hogy igaz volt, és lehet, hogy nem – 
nem tudnám én sem megmondani őszintén –, mert ki az, aki el‑

döntheti, hogy a „megkedvelésből” lesz‑e egy szép nap „sze‑
relem”, az a nagyon különleges dolog az évek során ? Mert 

kétségtelenül „kedveltem”. Első osztályú társ volt, akár‑
milyen hazugságokat terjesztettek is róla az újságok ! És 
mondok nektek róla még valamit – bármin mentek is 
keresztül, és akármilyen szörnyűségeket mondott is az 
a nő rólam meg a mi kapcsolatunkról, egyszer sem hal‑

lottam csúnyán beszélni a feleségéről. Nem mintha nem 
díjaztam volna néha egy‑egy „hülye tehént” vagy „az 

a féltékeny hárpiát”, tehetném hozzá az igazság kedvéért. 
De ilyesmi sosem hangzott el az ő szájából. Nagyon nagy‑

lelkű, igazán meleg lelke van – szokta volt mondani, és én 
csodáltam ezért.

Bár meg kell mondjam, hogy ennek a meleg léleknek nem 
sok jelét láttam aznap, mikor odajött, és teleköpködte rágal‑

makkal rólam az egész vidéket. Nem mintha nem tudtam vol‑
na megérteni, tudjátok. Hogyha én lettem volna valakinek a fe‑
lesége, és az illető szépen félrejárt volna valakivel, hát én nem 
álltam volna meg néhány gyalázkodó szónál. Én aztán megke‑
serítettem volna az életüket, ha tőlem akarjátok tudni ! Akár‑
hova mentek volna, velem találták volna szembe magukat – és 
egyáltalán nem a jól nevelt, halk szavú, illedelmes változattal, 
fiúkák ! Hanem az elvetemedett, fújoló verzióval, minden sat‑
rafák satrafájával, akinek egy pillanatig se jelentene gondot le‑
szaggatni rólad a ruhát vagy összevagdosni az arcod a szépen 

kifestett körmeinek néhány jól irányzott karmolásával ! Nem 
hiszitek el, hogy ilyesmi bújik meg bennem ? Ezek szerint nem 
ismertek elég jól, legalábbis ami a szerelmes felemet illeti ! Már 
attól is megőrülök, ha csak rágondolok arra, hogy bárki is elve‑
szi tőlem azt, akit szeretek !

Ez az egyik oka annak, amiért nem erőltettem, hogy elfáradjak 
a temetésére. Honnan tudhattam, hogy az összes stresszel és nyo‑



56

mással és mindennel, amiből kijutott neki, Mrs. Faircroft – (a Mrs.) 
– nem pécéz‑e ki és akkor nem veszíti‑e el az önuralmát úgy, ahogy 
ez könnyen előfordul nagy csapások alkalmával, hogy rátoljuk az 
összes fájdalmunkat, megrázkódtatásunkat valami szerencsétlen‑
re, egy rokonra mondjuk, akivel korább összekülönböztünk, vagy 
bárki másra. Egyszerűen nem lettem volna képes elviselni, hogy 
mindenki bámuljon rám és összesúgjanak : – Látjátok ott azt a fic‑
kót... – meg a szokásos többi trutymót, amit ott sutyorognának.

Mert ez volt minden, amit valaha is tettek velem és Eamonnal. 
(Igen ! Róla van szó !) Hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy iga‑
zából képesek voltak megérteni minket valóságos, hogy úgy mond‑
jam, konkrét értelemben, ha értitek, miről beszélek – nem hiszem, 
hogy el tudták volna fogadni, hogy ilyesmi valaha is előfordulhat !

Így hát a végén úgy gondoltam, az a legjobb megoldás, ha egy‑
általán el se megyek. Küldtem egy misekártyát rendesen – valahol 
mélyen nagyon vallásos ember volt, akármit mondtak is a korrup‑
cióról meg gyilkosságról meg minden. De jobbnak láttam, ha nem 
írom alá a nevemet. Csak annyit írtam : „Egy barát”. 

Néhány nappal később egy éjszaka Mulvey bárjában azt mond‑
ták nekem : – Tudod, hol találták meg a  babádat ? Egyik felét 
Tyreelin egyházkerületben, a másikat Clonboyne‑ban ! – Nyilván‑
valóan azt gondolták, ez az évszázad vicce. Egy másik éjjel a vécére 
mentem épp, mikor egyikük megszorította a karom és azt mondta : 
– Tudod, honnan tudták, hogy Eamon Faircroftnak visszere volt ? 
– Megvontam a vállam – nem mintha valamit is számított volna, hogy mit csinálok, mert 
úgyis szervírozták nekem a hisztérikus választ : – Mert fent járkált a levegőben ! – És skan‑
dálták kórusban : – Felejtse el a fáradt lábat, Venotonnal a levegőben járhat !

Bocsika aranyoskáim, csak egy pill, amíg összepisilem itt magam.
Nem sok időre rá látogatóim érkeztek az IRA‑tól, és megint in flagrante delicto kap‑

tak el, épp sminkeltem a tükörnél. Nekem ezek szerint ennyi – gondoltam. Úgy értem, 
próbáljatok csak meg beszélni légvédelmi zubbonyos símaszkos gorillákkal úgy, hogy csak 
egy hajháló és egy égszínkék neglizsé van rajtatok ! A falnak lapultam, ahogy berontot‑
tak, és felkiáltottam : – Rajta – hát tegyétek meg ! Öljetek meg ! De kérlek – kérlek, gyor‑
san végezzetek velem !

– Fogd már be, Punci – mondta egyikük, és azonmód felismertem, hogy McGarvey az 
Tyreelin Crossból. Megpróbáltam revansot venni rajta – mert folyton füttyögött utánam, 
ahányszor csak meglátott az utcán – úgy, hogy mindenféle hantákat mondtam, mikor kér‑
dezni kezdtek. Mire befejeztem, szegény öreg Cumi dolgozott már a maffiának, a CIA‑
nek meg az Interpolnak, és mindezt egyszerre.

– Ne próbáld eladni nekünk a tündérmeséidet, Puncus ! – mondta egyikük, és mind 
nevettek. Majdnem nevetni kezdtem én is, hogy őszinte legyek, annyira abszurd volt az 
egész – ahogy ott állok a Doris Day szerelésemben és popolózok szegény öreg Cumm‑
cummról meg a nemzetközi titkosszolgálatokról. Az idejüket pocsékolták persze, ahogy 
emlékeztettem is őket, mert nem találtak semmit, és a végén csak annyit mondtak : „Bas‑
sza meg !”, és elpucoltak. De előbb még azért csíptek egyet a hátsómba kifelé menet, plusz 
– óh meglepetések meglepetése ! – felhangzott kórusban egy harsány „Viszlát, te kupleráj !”, 
ami a legfrissebb szólás volt a városban, Dick Emerynek és a hülye tévéműsorának hála !

Ha a dolgok bár egy kicsikét jobbra fordultak volna, azt hiszem, megpróbáltam vol‑
na még Tyreelinben maradni egy darabig, de ha megnézed 1972 első hat hónapját, meg 
kell, hogy kérdezd : Van‑e olyan épeszű ember, aki ha választhat, akár öt percre is itt ma‑
rad ebben a rohadt lebujban ? !

Különösen, ha épp elvesztett egy szeretőt, és nagy valószínűséggel nemsokára ki lesz 
akolbólítva a házából és otthonából ? Azt hiszem, az tette fel az egészre a bádogfedőt, mi‑
kor úgy döntöttek, hogy kinyírják a kis Laurence Feelyt. Azután elhúztam az irhám – na‑
ná ! –, és vadlovakkal sem tudtak volna visszavonszolni.
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tizenkettedik fejezet
Celebek

Laurence Down‑szindrómában szenvedett s  így nem tudta helyesen ejteni a  szavakat – 
ezért neveztem én Szejebek Laurence‑nek. Akárhogy kínlódott is, egyszerűen nem jött 
neki össze a kedvenc tévéműsorának a címe – Celebek. Minden nap találkoztam vele és 
olyankor megkérdeztem mindig : – Biztos ma este is megnézed, igaz, Laurence ? – ő pe‑
dig kezdte összeütögetni a kezét és fel‑le ugrált. Hogy pontosan mire vélte, hogy két tö‑
kéletesen idegen férfi áll ott a nappalijában, míg ő Bob Monkhouse‑t nézi, ahogy olvas 
a memokártyáiból, erről csak annyit tudhatunk, hogy Isten a megmondhatója. Gondo‑
lom, semmit sem gondolt. Túlságosan el volt foglalva azzal, hogy összeütögesse a kezét és 
ismételgesse : – Szejebek ! Szejebek !

Mikor kezdték feltenni neki a kérdéseiket, talán azt gondolta, hogy ez valamiféle privát 
Celebek. Valószínűleg ezért rohant fel a lépcsőn olyan lelkesedéssel, hogy lehozza a rózsa‑
füzért, mikor közel hajoltak hozzá és mosolyogva megkérdezték : – Milyen vallású vagy ?

Amit ők persze nagyon is készségesen elfogadtak válaszként, és amiért, miután megerő‑
szakolták az anyját, a rózsafüzért a nyaka köré hurkolták, mint egy girlandot, és azt mond‑
ták : – Tapsolj a Celebeknek ! – és ő úgy is tett, a szokásos lelkesedésével.

Azt hiszem, ő volt az első Down‑szindrómás fiú, akit az észak‑írországi háborúban 
agyonlőttek. De Tyreelinben legalábbis.

tizenharmadik fejezet
Ez a lány tudja, hogy szeretik !

Hogy mennyire hízelgett nekem egy bizonyos úriember figyelmessége, nehéz volna meg‑
értetnem veletek, és ha nem lettem volna a lehető legmélyebben érintve a közelmúltban 
történt haláleset miatt, könnyen lehetett volna a döntő tényező a korább utalásosan érin‑
tett döntésem megváltoztatásában – abban, hogy elhagyjam Tyreelin városát !

Egyszer kicsiny lakomban kaptam egy névtelen levelet telehintve púderrel, és benne 
rejtve elegáns kézírással ezeket a szavakat : „Szeretlek – tudod, ki vagyok.”

Persze hogy tudtam – mert hogy is tudott volna Jojo Finn névtelenül maradni, ha az 
élete múlt volna is rajta ? Naná, hogy nem, a benga nagy idiótája, ahogy ott koslatott kör‑
be a szegecselt farmerdzsekijében és leskelődött ki a homályból – teljesen el volt veszve, 
attól tartok ! Csak annyit tudok mondani – hál’ Istennek Eamon nem fogta el a küldemé‑
nyét, mert lett volna belőle kurva nagy felfordulás !

Ami nem azt jelenti, hogy ne hízelgett volna messziről‑sóvár‑
gó udvarlóm mulya ragaszkodása. De még mennyire ! Különösen, 
mivel ennek volt betudható jelenléte a cavani sportcsarnok tánc‑
termében azon a  sorsdöntő éjszakán ! Mikor Punci sminkje kis‑
sé elkenődött !

Az történt, hogy elhatároztuk csak úgy, hogy lemegyünk 
Cavanba megnézni a Plattermen együttest – Irwin majd megve‑
szett értük. – Hallgassátok csak meg tőlük azt, hogy A barátaim 
besegítenek – Joe Cocker vizet se vihet nekik ! – mondta, viharvert 
Angliája közben meg repesztett Cavan felé. Később az utcán buk‑
dácsolva a kukáknak süvöltözte : – A Szabadállam vagy velünk van, 
vagy ellenünk ! Aki másképp gondolja – az álljon félre az utunkból, 
bazmeg ! – Charlie felállt a bíróság lépcsőjére és hátradobta batikolt 
kendőjét, úgy közölte a zavarodott állampolgárokkal, hogy meg 
szeretne festeni „kétezer halott madarat keresztre feszítve éjháttér‑
rel”, könyvét, A Mersey-parti hangot visszagyömöszölte a zsebébe, 
azzal a kávéháznak vettük az irányt, hogy találkozzunk – nagy ti‑
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tokzatosan a sarokban megbújva, most selyemsállal és skótmintás zakóban és füstfelhőt 
eregetve – az édes szerelmes Jojo Finn‑nel ! Mialatt a kávémat szürcsöltem, végig vitor‑
láztak felém Jojo irányából azok a rejtett pillantások. Hagyd abba, Jojo ! Zavarba hozol ! 
De kérdezzétek csak meg bátran : vajon ettől abbahagytam a pucsítást ? Azt aztán egyálta‑
lán nem ! Folyton arra kellett gondolnom : Hű de kicsípte magát ma este – vajon értem ? 
Kíváncsi volnék, hogy tetszem neki a testhezálló bordázott és degradés trapéznacimban ! 
Nem is beszélve a csodás réz karika fülbevalómról ! Amelynek láttán egész Cavan megfor‑
dult utánam : – Néztesze, fehérnépnek való fülbevalót visel ! – Amire én meg így feleltem : 
– A válaszom határozott igen, mókuskám. 

Charlie – aki nem túl diszkréten meg‑meghúzott egy vodkásüveget – most az asztalra 
állt és Yes‑dalokat énekelt torkaszakadtából : Ha a nyár télre vált, téged akkor se ér kár ! Té-
ged akkor se ér kár ! – bömbölte mikrofon‑palackjába, miközben fenemód rázta a seggét, 
és körbesuhintott az irhabundájával, villantva a farmernadrágján egy kis vigyorgó képet 
meg elmosódott filctoll‑írást : Black Sabbath, Béke és Szerelem – Clapton isten. Olvatag‑
szemű Irwin egy marék sült krumplit eszegetett és köszöntött engem a béke jelével : – Várj 
csak, mindjárt meghallod basszusgitáron. Rob Strong egy kibaszott zseni, én mondom 
neked ! – A város másik felében a Plattermen bedurrantott a bálnak egy ütős afro‑kubai 
számmal. Miközben Irwin csatlakozott Charlie‑hoz az asztal tetején, és mindketten meg‑
ragadták a palack‑mikrofont Santana Oye Como Vajához, összehozva tíz egész másodper‑
cet, mielőtt az olasz tulaj visítva odarohant – ezenközben Jojo tekintete végre találkozott 
az enyémmel és az arca ettől – ujjuj ! 



Hogy pontosan hogyan kezdődött a  verekedés a  táncparketten, a  leghalványabb fogal‑
mam sincs, hogy őszinte legyek ! Annyi talán még dereng, hogy valaki megrántja a kabát‑
ujjam és a nememről érdeklődik. Azután csak annyira emlékszem, hogy „Íííííí !”, és a nők 
kiakadnak mind egy szálig, a motorosok meg próbálnak behúzni nekem egyet. El tudjá‑
tok képzelni a jelenetet, meg vagyok győződve róla – bőrdzsekik, nagy böhöm bakancsok 
és hozzá : „Nyírjátok ki a buzeráns selyemfiút !” De ekkor a semmiből ott terem egy jele‑
nés ! Jojo ! Nem hiszek a szememnek ! Az én nemisolyantitkos hódolóm beirányzott öklök‑
kel és italtól begyúlva készen arra, hogy egyenként kezelésbe vegye őket !

– Hagyjátok békén ! El a kezekkel róla, bazmeg ! Ez 
az ember Tyreelinből való !

Hogy elrakta‑e őket, egyesével és mind egy szálig – 
nos, nem egészen. De kétségkívül sikerült elijesztenie 
őket ! És erre meg mit csinál ? Nagy szemérmetesen el‑
somfordál – mintha hirtelen meg se ismerne !

Csakhogy én megismerem ám, messziről ! Pun‑
ci nem olyan fajta, aki könnyedén elfeledne egy szí‑
vességet !

– Gyere vissza ! – szólítottam. – Jojo ! – És hozzátet‑
tem suttogva : – Drága Szívem !

– Mi történt ? – cincogta Irwin, ahogy felbukott le‑
vegőért. – Nem semmi, amilyen egy katona ! (Az IRA‑
nak Jojót kellett volna verbuválnia, nem őt !)

Ahogy aztán az utcán kóboroltam reménykedve, 
hogy rátalálok az én édes szívemre – Drágaság Jojó‑
ra, az ő leánykája megmentőjére ! Életre‑halálra kutat‑
va, utánaloholva a Patyolattiszta behajtóján, a szívem 
is kihagyott, és szó szerint, nem hazudok, kicsi kön‑
nyek homályosították a szemem, mikor kezembe fog‑
tam a kezét, egyetlen elsuttogott szó sem hangzott el 
köztünk, mikor megérintettem – olyan hideg volt és 
izzadt – félénk ? –, és gyöngéden megharaptam a fül‑
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cimpáját. Nagyon köszönöm – suttogtam félig leengedett rimmelezett szempil‑
láim alatt. Hogy lehet, hogy ennyire félt ?

– Rendben van, Jojo. Rendben van, szívem – mondtam, és azzal mentem is, 
dobva még hátrafelé egy csókot a mostanra teljesen csendes utcán. Három egy‑
szerű, mímelt szótaggal együtt : sze-ret-lek.

– Hol a jó rohadt életben voltál ennyi ideig ? Már mindent tűvé tettünk érted ! 
– hordott le Irwin az Állam Lerombolója, mikor visszaértem. Charlie A Mersey-
parti hangot olvasta egy távíróoszlopnak támasztva.

– Ó, sehol, Irwin, aranybogár – leheltem vissza, mert teljesen átjárt az a szédí‑
tő, büszke, elragadó remegés, a lány remegése, aki érzi, hogy szeretik.

tizennegyedik fejezet
Úgy áll a haj a fejibe, mint a Barney Gillis süldő kakasa

Egész közönséges kora nyári délután volt a hét közepén Tyreelin városkájában. Eamon 
Faircroft már néhány hónapja halott volt, és az idő megkezdte gyógyító munkáját Patrick 
Punci lelkén. Nyilván sosem fogja elfeledni azt a férfit, akivel olyan röpke, de szép napo‑
kat töltött, ült a kinyitható napozószékben és érezte, a szája sarka rángatózni kezd, a szem‑
fenekén pedig egy kis csillám szikrázik fel, ahogy eszébe jut Eamon egy vicce, vagy vala‑
melyik elképesztő történet, amit Enniskillen felé menet osztottak meg, ahol minden va‑
sárnap együtt vacsoráztak. Csodálkoztok, ha szegény Punci nagyon neki tudott keseredni ?

Különösen, mikor minden további nélkül kipenderítették a szállásáról, bagózó kétke‑
zi melósok szegecseltek deszkákat az ajtóra, miközben Punci a sírás szélén istenhozzádot 
integetett.

– Nem is tudjátok, mit tesztek ! – mondta. – Ha volna fogalmatok, milyen emlékeket 
őriz ez a hely !

– Ó, kopj már le a jó büdös francba, Mrs. Braden – fakadt ki egyikük és a nyomaték 
kedvéért egy deszkadarabbal üldözőbe vette.

– Már megint bajba keveredtél ? – nevetett Pat McGrane (volt osztálytárs), aki épp ki‑
tolta az útra Angliáját, a határon túlra készült.

– Hát attól félek, Pat – szipogott vissza megtépázottan Punci. – És hova lesz a menés ?
– Fel Armagh‑ba, hogy megvizitáljam az asszonyt – mondta Pat vigyorogva.
– Nem is tudtam, hogy máris asszony – mondta Cica.
– Még nem az – felelte Pat, hátravetve vállig érő haját –, de már nem sokat kell aludni rá.
– Jó dolga van a te Sandrádnak – sóhajtotta Punci. – Bárcsak engem is feleségül ven‑

ne valaki !
– Ne aggódj – mondta Pat és begyújtotta a motort, megnyomkodta a dudát, a Creedence 

Clearwater Revival üvöltött a kazetofonról. – Ne aggódj, Puncus – egy szép nap meglesz, 
meglátod ! Te csak bulizzál addig is, hallod ?

– Igenis, John Fogerty, igenis ! – kiáltotta utána Punci, és Pat haja ellobogott a szélben.



Szerencsére a fennmaradó időre jóakaratú szomszédok siettek a segítségére, és most ott 
ült a Charlie háza népével a tévé előtt, nézték David Bowie‑t és a Marsbeli mutánspókokat, 
hogy pattognak a szurkolójelmezeikben. 

– Jesszuspepi – mondta Mr. Kane –, hát láttatok már ilyet ? Nézze meg az ember – a Jejzus 
szerelmére kérdem én, láttatok már ilyent életetekbe ?

Mrs. Kane kiment a konyhába teát főzni és beszólt :
– Nekem ne is mondjad. Attól a kettőtől kérdezd meg ott.
Mr. Kane megrázta az újságot és visszavonult mögé, Bowie ajakbiggyesztve a térdén.
– Micsoda frézája van – itt ténfereg a tévémben, s úgy áll a haj a fejibe, mint a Barney 

Gillis süldő kakasa !
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Erre aztán érzékeny búcsút vettünk és fel‑
mentünk az emeletre, ahol már berendezés 
alatt volt a Charlie Szalon, Alice Cooper sü‑
völtött ki a nyitott ablakon.

– Emeld fel a fejed, mért mind lógatod – 
mondta. – Nem érem el a nyakad ! – közben 
alapozó pofi‑púderezett a vattakorongjával.

– Fantasztikusan nézel ki ! – mondta. – 
Jön, hogy megegyelek ! – Majd : 

– Hiányozni fogsz, Pat Puncus, tudod ? 
Nagyon.

– Szeretlek, Charlie. Minden nap fogok 
írni. Ígérem.

– Csókolj meg ! Még akkor is, ha az Irwiné 
vagyok, és örökre az övé leszek, akkor is azt 
akarom, hogy csókolj meg !

Nyam‑nyami örökre mellek, ahogy a ki‑
csike nyelvecske elindul lefelé hasikaország 
felé ! És más titkos helyekre !

Olyan cuppogás és izzadás, amilyet a vi‑
lág nem látott ! Uramatyám ! – mért nem ta‑
láltál ki valami édesebb utat‑módot az ös‑
szeolvadásra ? Chanelt lövellő fütyiket vagy 
rózsavizet nedvező cunikat ? De ki tud bele‑
látni a te terveidbe ? De Charlie – vele olyan 
közel volt az ember az elragadtatáshoz, hogy 
szinte el se akart menni !

Nesztek nektek címlapsztori : Punci meggondolja magát ! Végül mégsem hajlandó emigrál-
ni ! Elhatározza, hogy családot alapít egy régi gyerekkori barátnővel ! De nem ez volt a csilla‑
gokban megírva, és mikor eljött az idő, úgy éreztem magam, mint Ingrid Bergman.

– Lehet, hogy sosem találkozunk többé, Charlie, tudod ? – sírtam. 
– Jaj, fogd be, Braden ! – csattant fel és még egyszer magához ölelt elhomályosodó sze‑

mekkel. – Kérlek, ne mondd ezt, mert annyira szeretlek !
– Akkor hát jó szerencsét, Gyagyás ! – mondta Irwin.
Irwint is sajnáltam itt hagyni, ahogy ott állt a vörös hajával meg a szeplővel teli arcával. 

A karja alatt egy köteg újság : Republikánus Hírmondó.
– Nem tudok zöld ágra vergődni vele, Patrick ! – mondta Charlie. – Teljesen elment 

a szép esze !
A busz meg brummogva nekilódult – vrummm !  És vvvummm ! – utazunk ! 

Mihálycsa Erika fordítása

  

Patrick McCabe (1955) : ír író. Sötét tónusú, erőszakot ábrázoló regényei tették ismerté, melyek az ír 
kisváros történeteit mesélik el. Két regényét is megfilmesítették, melyek Mihálycsa Erika fordításában 
és a Kalligram kiadásában magyarul is olvashatók : Mészároslegény (2011), a Reggeli a Plútón című kötete, 
melyből az itt közölt részlet is származik, megjelenés előtt áll.

Mihálycsa Erika (1977) : műfordító, kritikus. Joyce‑ és Beckett‑kutató. Elsősorban kortárs brit és ír 
irodalmat fordít. JO
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