
Hetedhét

9191

Ljudmila Petrusevszkaja

BIFEM
(Drámarészlet)

Szereplõk
 BI 50 éves nõ

 FEM 27 éves nõ

A színre belép BIFEM. Kétfejû nõ.

FEM Miért vetted fel a parókánkat?

BI Hogyhogy a parókánkat? A „mi” 

parókánk?! A nagyságos asszony! 

Ugyan már, te csak egy kis csit-

ri vagy! Még férjnél sem voltál! 

Én legalább már túl vagyok rajta. 

Csitri! És akkor a negyven sze-

retõmrõl még nem is beszéltünk! 

Kislány, tényleg a tiéd ez a paró-

ka? Csak nem vagy kopasz?

FEM Miért turkáltál a táskámban? 

Akárcsak egy besurranó tolvaj – 

miközben aludtam.

BI Nem vettem el semmit, ami nem 

az enyém. Ez az én parókám! Te 

pedig ne aludj, csak ne aludj!

FEM De hiszen tõled kaptam! Te ma-

gad hoztad le az alagsorba, és 

mindenáron rám akartad adni! 

Csak nem bírtad! Te magad adtad 

oda, azt mondtad, neked hoz-

tam, hátha látogatód érkezik! És 

a táskát is te hoztad, a tiéd, aztán 

betetted a parókát a táskámba! 

Most meg meg sem kérdezel, csak 

elveszed?

BI Ki vagy te, hogy számon kéred raj-

tam a saját parókámat?

FEM Az enyém!

BI Bezzeg mióta idebiggyesztettek, 

egyszer sem vetted fel!

FEM Add vissza!

Megpróbálja a parókát lerántani BI 

fejérõl, de BI a kezével megakadá-

lyozza ebben.

FEM Miért vetted fel a parókát? Mi a 

fene történt, amíg aludtam? Miért 

nem hallottam semmit? Válaszol-

nál?! Te tehén!

BI (ünnepélyesen) Te csak ne aludj! 

Egyébként pedig megpróbálta-

lak felébreszteni. De te csak any-

nyit voltál képes kinyögni, hogy 

„múú”, úgyhogy te vagy tehén. 

Csak bõgtél, ahogy szoktál. Té-

ged lehetetlen kiverni az ágyból! 

A szó szoros értelmében beleal-

szod magad az örök nyugalom-

ba! Reggel képtelen vagy felkelni, 

este pedig nem bírsz lefeküdni! 

Fél éjszaka olvasnom kellett, mert 

nem tudtam tõled elaludni. Most 

legalább látod, mihez vezetett ez 

az egész! Egyszer mindenért fi -

zetni kell!

FEM Akkor csak egy dolgot szeretnék 

tõled kérni.

BI Nem, nekem itt nem fogsz rágyúj-

tani, mérgezni a szervezetem!

FEM Valami mást.

BI És azt se kérd, hogy dögöljek meg! 

Elég. Elég! (Dúdol, az egyik oldala 

táncolni kezd.)

FEM Gyerünk, anyukám, mondjad 

csak!
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HANG Halló, halló! (recsegés, ropo-

gás, csikorgás) […]1

BI Itt vannak! Kezdõdik! Kezdõdik!

FEM Mi kezdõdik, anyu? Egyáltalán 

minek jöttünk ide? Miért keltettél 

fel? Nem is Kolin hívott ide! Be-

csaptál!

BI Te csak élj és ne törõdj semmivel! 

Hurrá! Éljen! (énekel) Égek a láz-

tól, miért, nem tudom!2

FEM Hagyd abba az éneklést! Hallgass 

már el!

BI Ne dalold, kedves, mellettem…!3

FEM (megpróbálja túlkiabálni) Egy! 

Két! Két! Két!

Mindketten üvöltenek.

HANG Halló! […] A jobb oldali mikro-

font forgassssssuk el!

BI Megérkeztek az újságírók, a tévé! A 

doboz! Azt mondták, bemutatják 

a dobozban egy anya önfeláldozó 

tettét! Én, az anya, benne leszek a 

dobozban! Jaj, púderozd már be 

magad! Csillog az orrod!

FEM Szóval ezért vetted fel a parókát!

BI odanyújtja FEMnek a saját táská-

ját, FEM eltolja magától.

BI Misa, Mihail is meg fog nézni! Na? 

Talán újra beléd szeret, ki tudja? 

Az után a rövid kis románc után. 

Hozd magad rendbe, te torzszü-

lött!

FEM Menj a fenébe a púderoddal! Nem 

kell!

BI (gondoskodóan) Na, ne butáskodj! 

(Odanyújtja a táskát.) Benne van 

az alapozóm! Meg a rúzsom! 

Vedd ki a fésût és tupírozd fel a 

hajad! Egy kis tupírt a hajacskába! 

A szemöldököd meg csak hadd 

csillogjon a szappantól! Aztán a 

szemedre, az arcodra, a nyakad-

ra is kell egy kis pirosító! Fogd 

csak meg a tükröm! Kolin dok-

tor idecsõdítette az egész sajtót! 

Ezen áll vagy bukik minden. Ta-

láltunk szponzort is! Ettõl függ az 

életünk!

FEM Álljunk csak meg, mi áll vagy 

bukik?

BI Minden.

FEM Mi az a minden? Ha nem mon-

dod meg, én aztán ki nem kenem 

magam!

BI Ne fenyegess! Hát akkor ne fesd 

ki magad! Legfeljebb majd azt 

mondják, hogy a gyönyörû fi atal 

anya feláldozta magát torzszülött 

leánygyermekéért. Nem is adok a 

púderomból és a szappanomból. 

Csillogjon csak az orrod, legyen 

csak lila a szád, úgy is jó! A szem-

öldököd meg borzas, mint a kefe. 

Hopp, egy pattanás!

FEM Hol?

BI Az orrodon.

FEM Persze, mert tegnap este megint 

tömted magadba a cukrozott feke-

te kenyeret, pedig kértelek, hogy 

ne egyél.

BI Nem azért van, nálad ez hormoná-

lis. Be vagy gerjedve. Az ilyesmi 

mindig az ember állára és orrára 

ül ki. Esetleg a homlokára.

FEM Tegnap este még nem igazán 

mûködtek a hormonjaim, mára 

1 A […] jellel jelölt részeknél érthetetlen, összemosódó szöveg hallatszik a mikrofonból, re-
csegés, ropogás, amit a jelen szövegváltozatban nem tartottuk szükségesnek „szó szerint” 
feltüntetni.

2 Részlet G. Alekszandrov 1934-ben készült Vidám fi úk (Veszjolije rebjata) címû fi lmjének 
zenéjébõl, a dalt a legendás L. Orlova énekelte. V. Lebegyev-Kumacs szövegére a zenét 
Dunajevszkij szerezte.

3 Puskin verse 1828-ból. Nem találtunk megjelent magyar fordítást.
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viszont – a fekete kenyértõl meg a 

cukortól – hirtelen beindultak, mi?

BI Mit tudom én, biztos mindenfélét 

összeálmodtál az éjjel… Milyen 

könyvet olvastál? Biztos amiatt ál-

modtál valamit. (Dúdol.)

FEM Egy! Két! Két! Két!

BI Na és mi van akkor, ha megkívánok 

egy kis édességet? Az összes pén-

zünket arra az alkoholistára köl-

töttük, úgyhogy kénytelen vagyok 

cukrozott kenyeret enni.

FEM Nem az összeset. Egy részét fél-

retetted.

BI Az meg arra a másik alkoholistá-

ra kellett. Te is tudod, hogy Rex 

bármikor visszajöhet. Te viszont 

már az egész segélyedet elverted 

hajlakkra. Nekem szép a hajam, 

de a tiéd elég vacak, akárcsak az 

apádé, nyugodjék békében.

FEM Ki nyugodjék békében? Mirõl be-

szélsz?! Mi van?

BI Hát az apád, Titov haja nyugod-

jék – annak már annyi! Negyvenöt 

évesen tök kopasz.

FEM Aha.

BI De nem gond. Majd megope-

ráltatjuk, tõbõl lehet szaporítani. 

Van azért ott körben még egy-

két tincs. Csak úgy göndörödnek 

azok a kis fürtök! Meglátjuk, meg-

látjuk.

FEM Te nem vagy normális, anyu. 

Ebbe apa nem fog belemenni. 

Neked felesleges kicsípnie magát, 

másoknak meg így is jó.

BI Tényleg ott van az a pattanás.

FEM Nincs ott semmi! Add ide a tük-

röt!

BI Fogd meg a táskám!

FEM tartja a táskát, BI kiveszi belõle 

a tükröt, megnézi benne magát, majd 

odaadja FEMnek. Aztán elõhalássza 

a rúzsát, és oldalról belepillantva a 

tükörbe gyorsan kikeni a száját és 

az arcát, végül az ujjaival fi nomít a 

sminken.

BI Nna! (Odanyújtja a rúzst FEMnek.)

FEM Nekem aztán nem kell! Nincs ott 

semmiféle pattanás.

BI De bizony, egy olyan icipici kis be-

gerjedõs. (Elteszi a rúzst, elõveszi 

a púdert.) Segíts már kinyitni a 

púderes dobozt! Tartsam?

FEM Én nem kenem magamra.

BI Ugyan már, Mihail elröhögi magát, 

ha így meglát a dobozban.

FEM Úgysem fog senki felismerni.

BI Bemondják majd a neved, Fem 

Titova.

FEM Legalább ezer ilyen van.

BI Mindenki arról fog beszélni, hogy 

mekkora hõstettet vitt véghez ez 

a gyönyörû anya az õ csúnyácska 

lányáért, micsoda önfeláldozás! Az 

anyai szeretet nem tesz különbsé-

get torzszülött és tökéletes gyerek 

között, sõt, minél csúnyább az a 

gyerek, annál jobban szeretik.

FEM Kit nevezel te gyönyörûnek? Egy 

koszos, kimázolt vénasszonyt.

BI Milyen butaságokat hordasz te itt 

össze?! Egy anya csakis szép le-

het. Mondok még valamit: a nagy-

betûs Anya akár csúnya is lehet, 

amit tett, az akkor is gyönyörû. És 

feledhetetlen!

FEM Na és mit tett?

BI Ezt (veri a mellét) Megmentettem. 

A puszta két karommal! (A kar-

ját mutogatja, mint egy cirkuszi 

erõmûvész.)

FEM Mit mentettél meg?

BI Megmentettem egy életet.

FEM Na és kiét?

BI A tiédet!

FEM Az enyémet? Nekem te nem 

mentetted meg az életem. Az én 

életemet Száska mentette meg.

BI A te Száska szeretõdet még soha 

senki sem látta. Mindenki tudja, és 
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doktor Kolin is azt mondja, hogy 

én mentettelek meg. És az a cikk 

az újságban, a „Tusin hangjában”, 

az mit ír? Egy anya feláldozta ma-

gát, hogy megmenthesse a lányát. 

A szeretõk váltják egymást, de egy 

anya mindig a gyereke mellett 

marad.

FEM Száska nem a szeretõm. Csak 

egy nagyon jó barátom.

BI Hányszor jött el ez a te barátod, 

mióta idebiggyesztettek?

FEM Nem bírta rászánni magát.

BI Pedig én felajánlottam, hogy azzal 

a szeretõddel találkozhatsz, ame-

lyikkel csak akarsz! De te csak 

pislongattál ártatlanul. Aztán sehol 

senki. Még a telefon sem csörrent 

meg. A te úgynevezett barátaid 

egyáltalán nem vették a fárad-

ságot, hogy felhívjanak, rád sem 

emelték a telefont. Sõt, a szeretõid 

sem.

FEM Miféle szeretõk? Mirõl beszélsz?

BI Azokról beszélek, akik rajtad fe-

küdtek. Azok mind a szeretõid 

voltak.

FEM Hányszor mondjam még el, hogy 

elszakadt a drótkötél?! Mindannyi-

an beleestünk abba az aknába. És 

én voltam legalul.

BI Persze, ezt mind tudjuk. Ott voltál 

alattuk. De én megmentettelek!

FEM Szása húzott ki a kútból.

BI Nekem jár a szeretet! Én mentet-

telek meg, én! Te meg hálából 

gyûlölsz engem! Az emberek nem 

bírják elviselni, ha valaki feláldoz-

za értük az életét. Belõlem táplál-

kozol!

FEM Minden gyerek a szüleibõl táp-

lálkozik.

BI Ó, nem! Van, aki fogja magát és 

elmegy abortuszra! Vagy bevágja 

a gyerekét egy otthonba! Vagy 

eltaszítja magától, ahogyan téged 

az apád!

FEM Neked is volt abortuszod.

BI Neked volt abortuszod, nem ne-

kem! Nincs és soha nem is lesz 

gyereked! De most el ne kezdj 

bõgni!

FEM Nem fogok. (Bõg.)

BI Aki bõg, az csak önmagát sajnál-

ja. Ne magadat sajnáld, hanem 

engem! Én igazi nõ voltam. Most 

viszont már csak arra vagyok jó, 

hogy cirkuszban mutogassanak. 

Íme a kétfejû nõ, pattanással a bal 

orrluka fölött!

Molnár Zsófi a (Zavarka) fordítása

Ljudmila Petrusevszkaját (1938) az orosz nõirodalom kép-
viselõjeként tartják nyilván. Az 1970-es évek közepétõl ír 
színmûveket, közülük legismertebb a Három lány kékben 
(1983). A darab Csehov Három nõvérének alulnézetbõl, a 
szovjet valóság talajáról történõ átértelmezése. A kilenc-
venes évektõl kezdve mûvei folyamatosan jelennek meg. 
Kiadták összegyûjtött mûveinek öt kötetét Oroszországban, 
prózáját világnyelvekre fordították.
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Isabel Allende

Két szó
Belisa Crepuscolariónak hívták, de nem azért, mert ez a név szerepelt a ke-

resztlevelén, sõt nem is az anyja adta neki, hanem õ maga volt, aki addig 

keresgélt, míg rátalált és magára öltötte. Munkája abból állt, hogy szavakat 

adott el. Járta az országot, a magasan fekvõ, hideg helyektõl egész a meleg 

tengerpartokig, vásárokon és piacokon vert tábort, négy cölöpre vászonponyvát 

feszített, hogy ez alatt találjon védelmet a naptól és az esõtõl, s így várta ven-

dégeit. Nem kellett hirdetnie az áruját, hiszen már annyit járkált az országban, 

hogy mindenki ismerte. Voltak, akik már várták, évrõl évre, és mikor megjelent 

a faluban, batyujával a hóna alatt, sorba álltak a sátra elõtt. Tisztességes árak-

kal dolgozott. Öt centavóért adta a fejbõl mondott verseket, hétért megjavította 

az álmokat, kilencért szerelmes leveleket írt, tizenkettõért sértéseket talált ki ki-

engesztelhetetlen ellenségek számára. Meséket is árult, de ezek nem fantáziája 

szüleményei voltak, hanem hosszú igaz történetek, amiket folyékonyan mesélt, 

anélkül hogy bármit is kihagyott volna. Így vitte a híreket egyik faluból a másik-

ba. Az emberek fi zettek neki, hogy bõvítse ki a híreket egy-két sorral: gyermek 

született, meghalt valaki, leégett a termés. Mindenütt egy kis tömeg gyûlt köré, 

mikor beszélni kezdett, hiszen így mindenki értesülhetett mások életérõl, távoli 

rokonaikról hallhattak hírt, vagy éppen a Polgárháború részleteirõl. Aki ötven 

centavó értékben vásárolt tõle, ajándékba kapott egy titkos szót, ami elriasz-

totta a búskomorságot. Természetesen nem ugyanazt a szót kapta mindenki, 

az becsapás lett volna. Mindenkinek saját szava volt, és biztos lehetett benne, 

hogy azt senki más nem használja széles e világon, sõt azon kívül sem.

 A család, amelyben Belisa Crepuscolario született, olyan szegény volt, hogy 

még nevük sem volt a gyermekeik számára. A világ legbarátságtalanabb helyén 

született és nõtt fel, ott, ahol bizonyos években a sok esõ lavinává duzzad és 

magával sodor mindent, máskor pedig egy csepp sem esik, a nap akkorára 

nõ, hogy elfoglalja az egész látóhatárt, kihalt sivataggá változtatva a világot. 

Tizenkét éves koráig semmi más elfoglaltsága nem volt, mint felülkerekedni az 

éhségen és a nehézségeken. Egy végtelen szárazság következtében négy kis 

testvérét kellett eltemetnie, és mikor rájött, hogy most rajta a sor, úgy döntött, 

hogy nekivág a sivatagnak, a tenger irányába, hátha így sikerül kicseleznie a 

halált. A föld száraz volt, hatalmas repedésekkel, itt-ott kövek, kõvé vált fák és 

tüskés bokrok, a melegtõl kifehéredett állati csontvázak. Idõrõl idõre összeta-

lálkozott családokkal, akik, csakúgy, mint õ, dél felé igyekeztek, a víz délibábját 

követve. Néhányan, mikor útra keltek, vállukon vagy kis kocsikon próbálták 

magukkal vinni vagyonukat, de miután így alig bírtak mozogni, már rövid idõ 

után el kellett hogy hagyják dolgaikat. Nehezen vonszolták magukat, bõrük 

olyan lett, mint a gyíké, szemük égett a visszatükrözõdõ fénytõl. Belisa menet 

közben üdvözölte õket, de nem állt meg, nem pazarolhatta erejét szánalomra. 

Sokan kidõltek útközben, de õ makacsul folytatta útját a poklon keresztül, és 

végül eljutott az elsõ forrásokig, melyekbõl kicsiny, szinte láthatatlan sugárban 
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csordogált a víz, táplálva így a környék ritkás növényzetét, s melyek aztán erek-

ké vagy patakokká duzzadtak.

 Belisa Crepuscolario megmenekült, és merõ véletlenségbõl rátalált az 

írásra. Amikor egy tenger közeli faluhoz ért, a szél egy újságpapírt sodort a lá-

baihoz. Felvette a sárga, szakadozott papírt, és hosszan nézegette, de nem si-

került kitalálnia, hogy mire való. Kíváncsisága legyõzte a félelmét, és odament 

egy emberhez, aki ugyanabban a zavaros pocsolyában csutakolta a lovát, ahol 

õ azelõtt szomját csillapította.

 – Mi ez? – kérdezte.

 – Az újság sportoldala – válaszolta a férfi  anélkül, hogy meglepõdött volna 

a lány tudatlanságán.

 A válasz ámulatba ejtette a lányt, de nem akart szemtelennek látszani, így 

csak arra szorítkozott, hogy megfejtse a papírra rajzolt légylábak jelentését.

 – Ezek szavak, lányom. Azt mondják itt, hogy Fulgencio Barba kiütötte a 

Néger Tiznaót a harmadik menetben.

 Ezen a napon Belisa Crepuscolario megtudta, hogy a szavak maguktól gör-

dülnek, nincs gazdájuk, és hogy bárki, aki egy kicsit is ügyes, birtokba veheti 

õket, hogy kereskedjen velük. Számba vette a lehetõségeket, és arra jutott, 

hogy azon kívül, hogy örömlánynak áll, vagy hogy a gazdagok konyháján vég-

zi szolgálóként, kevés munka van, amit el tudna látni. Szavakkal kereskedni 

tisztességes dolognak látszott. Ettõl a perctõl kezdve ezt a mesterséget ûzte, 

és sohasem érdekelte más. Kezdetben úgy kínálta portékáját, hogy nem is 

gyanította, a szavakat máshová is le lehet írni, nemcsak újságba. Mikor rájött, 

latolgatni kezdte az üzlet kínálta távlatokat, megtakarított pénzébõl húsz pesót 

fi zetett egy papnak, hogy megtanítsa írni és olvasni, és a maradék hármon 

pedig vett egy szótárt. Végiglapozta A-tól Z-ig, aztán bedobta a tengerbe, nem 

állt szándékában ügyfeleit elõre csomagolt szavakkal becsapni.

 Évekkel késõbb, egy augusztusi délelõtt Belisa Crepuscolario egy tér köze-

pén ült a ponyvája alatt, és érveket adott el egy öregúrnak, aki immár tizenhét 

éve kérvényezte a nyugdíját. Körülötte a heti piac zajlott hatalmas zsivajjal. 

Hamarosan lódobogás és kiáltások hallatszottak, Belisa felemelte tekintetét az 

írásról, elõször csak a porfelhõt látta, csak aztán a csapat lovast. Az Ezredes 

emberei voltak, a Mulatt vezette õket, akit mindenki ismert a vidéken, híres volt 

kése gyorsaságáról és a vezér iránti hûségérõl. Mindketten, az Ezredes és a 

Mulatt, a Polgárháborúnak szentelték életüket, nevük örökre összeforrt a felfor-

dulással és a sorscsapással. A harcosok rendetlen nyájként törtek be a faluba, 

hatalmas zajjal, izzadságtól csuromvizesen, útjukat rettentõ hurrikán kísérte. 

Repülve menekültek a tyúkok, fejvesztve rohantak a kutyák, futottak az asszo-

nyok is gyermekeikkel, és egy lélek sem maradt a téren Belisa Crepuscolariót 

kivéve, aki még sohase látta a Mulattot, azért is találta különösnek, hogy a férfi  

feléje tart.

 – Éppen téged kereslek – kiáltotta, rámutatva összetekert ostorával, és még 

mielõtt kimondta volna, két embere rávetette magát a lányra, felborítva a sát-

rat, összetörve a tintatartót. Összekötözték kezét-lábát, és mint egy csomagot, 

keresztbe átvetették a Mulatt lovának farán, és elindultak vágtatva a dombok 

irányába.
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 Órákkal késõbb, mikor Belisa Crepuscolario már úgy érezte, hogy ütött az 

utolsó órája, szíve helyén a ló rázkódása miatt mintha csak homok lett volna, 

hirtelen megálltak, és négy erõs kéz leemelte õt a földre. Megpróbált megállni 

a lábán és méltóságteljesen felemelni a fejét, de ereje elhagyta, összerogyott 

és mély álomba zuhant. Mikor jóval késõbb felébredt, az éjszaka suttogását 

hallotta a mezõkön, de nem volt ideje, hogy megfejtse a hangok jelentését, 

mert mihelyt kinyitotta a szemét, a Mulatt türelmetlen pillantásával találkozott. 

Ott térdelt mellette.

 – Végre hogy felébredsz – mondta, és a lány felé nyújtotta a kulacsát, hogy 

igyon egy kis pálinkát, hogy visszatérjen belé az élet. Belisa szerette volna tudni 

a rossz bánásmód okát, és a férfi  elmondta neki, hogy az Ezredesnek szüksége 

van a szolgálataira. Megengedte a lánynak, hogy megmossa az arcát, majd a 

tábor egyik távoli csücskébe vezette, ahol az ország legrettegettebb embere 

pihent, két fa közé kifeszített függõágyában. Nem lehetett látni az arcát a fale-

velek bizonytalan árnyékától és a hosszú banditaélet nyomaitól, de a lány úgy 

képzelte, hogy nagyon tiszteletparancsoló lehet, ha még hatalmas termetû 

segítõje is oly alázatosan közeledett hozzá. Meglepte a férfi  gyengéd hangja, 

mintha egy professzor szólt volna.

 – Te vagy, aki szavakkal kereskedik? – kérdezte.

 – Szolgálatodra – dadogta, szemeit meresztve a félhomályban, hogy jobban 

lássa.

 Az Ezredes felállt, és a Mulatt fáklyája rávilágított. A lány látta sötét bõrét, 

büszke ragadozószemeit, és abban a pillanatban megértette, hogy a világ leg-

magányosabb embere áll elõtte.

 – Én akarok lenni az elnök – mondta a férfi .

 Belefáradt abba, hogy felesleges háborúkban vegyen részt, szerte az or-

szágban, és hogy olyan vereségeket szenvedjen, melyeket semmilyen kibú-

vókkal sem lehet gyõzelemmé változtatni. Hosszú évek óta a szabad ég alatt 

aludt, rovarok csípték, iguánákkal és kígyólevessel táplálkozott, de nem ezek a 

csekély kellemetlenségek okozták, hogy meg akarta változtatni sorsa folyását. 

Ami igazán zavarta, az a félelem volt az emberek szemében. Diadalívek alatt 

szeretett volna megérkezni a falvakba, színes zászlók és virágok közt, szerette 

volna, ha az emberek tapsolnak, ajándékba tojást és frissen sült kenyeret adnak 

neki. Torkig volt vele, hogy azt látja, az emberek menekülnek, az asszonyok 

elveszítik magzatukat félelmükben, mindenki reszket, ahol csak õ megfordul, 

ezért döntött úgy, hogy elnök lesz. A Mulatt azt javasolta, hogy menjenek el a 

fõvárosba, törjenek be a Palotába és vegyék magukhoz a kormányzást, mint 

ahogy már oly sok más dolgot, anélkül hogy engedélyt kértek volna, de az Ez-

redes nem akart zsarnokká válni, abból már addig is volt jó pár azon a vidéken, 

és egyébként is, ily módon nem nyerte volna el az emberek szeretetét. Az volt 

a terve, hogy a nép fogja majd megválasztani a decemberi szavazáson.

 – Ezért úgy kell tudnom beszélni, mint egy elnökjelölt. Tudnál nekem sza-

vakat adni a beszédemhez? – kérdezte az Ezredes Belisa Crepuscolariótól.

 Belisa már sokféle munkát elvállalt, de ilyet még soha, és kétségkívül és 

tagadhatatlanul ott motoszkált benne a félelem, hogy a Mulatt a szeme közé 

lõhet, vagy, ami még ennél is rosszabb lett volna, hogy az Ezredes sírva fakad. 

Másrészt viszont érezte, hogy segítenie kell, bõrét szívdobogtató forróság ön-
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tötte el, ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy megérintse a férfi t, hogy végigsi-

mítsa a kezével, hogy magához szorítsa.

 Egész éjjel és a következõ nap nagy részében is Belisa Crepuscolario a 

gyûjteményében kutatott, hogy megtalálja az elnöki beszédhez illõ szavakat. 

A Mulatt ott õrködött mellette, és le sem vette a szemét a lány erõs vándorlá-

bairól és szûzi mellérõl. Elvetette a durva szavakat, a túl dagályosokat, azokat, 

amiket kifakított a túl sok használat, amik valószínûtlen ígéreteket kínáltak, 

amikbõl hiányzott az igazság, a zavarosokat, így csak azok maradtak, amelyek 

képesnek látszottak hatni a férfi ak gondolkodására és a nõk érzéseire. Felhasz-

nálva a paptól húsz pesóért szerzett ismereteit, a beszédet egy lapra írta, s mi-

kor készen lett, szólt a Mulattnak, hogy oldozza el a kötelet, amivel a bokáit egy 

fához kötötték. Újból az Ezredes elé vezették, és a lány, amint meglátta, ismét 

azt a szívdobogtató nyugtalanságot érezte, mint az elsõ alkalommal. Odaadta 

a papírt és várt, míg a férfi  megnézi az ujjai közé fogott lapot.

 – Mi a szar ez? – kérdezte végül.

 – Nem tudsz olvasni?

 – Amit én tudok csinálni, az a háború – válaszolt az Ezredes.

 A lány felolvasta a beszédet. Háromszor olvasta fel, hogy belevésõdjön ügy-

fele emlékezetébe. Mikor befejezte, látta az izgalmat a hallgatóságként köré 

gyûlt férfi ak arcán, és észrevette, hogy az Ezredes sárgás szemei csillognak a 

lelkesedéstõl; biztos volt benne, hogy ezekkel a szavakkal az elnöki szék az övé 

lesz.

 – Ha a fi úknak háromszori meghallgatás után is tátva marad a szája, azt 

jelenti, hogy jó ez az izé – jegyezte meg a Mulatt.

 – Mennyivel tartozom a munkádért? – kérdezte a vezér.

 – Egy peso, Ezredes.

 – Nem drága – mondta a férfi , és kinyitotta az övéhez erõsített erszényét, 

melyben az utolsó hadi zsákmány maradványait õrizte.

 – Sõt, jár még egy ajándék is, vagyis két titkos szó – mondta Belisa Crepus-

colario.

 – Hogy is van ez?

 A lány elmagyarázta, hogy minden ötven centavo után, amit ügyfelei fi zet-

nek, ajándékba jár egy kizárólagos szó. A vezér megvonta a vállát, a legkisebb 

érdeklõdést sem mutatta az ajánlat iránt, de nem akart udvariatlan lenni a 

lánnyal, aki olyan jó szolgálatot tett neki. Belisa sietség nélkül közelebb ment 

a marhabõr zsámolyhoz, amin a férfi  ült, hogy átadja neki az ajándékot. Az 

Ezredes megérezte a hegyi állatok szagát, ami a lányból áradt, a tûzvész mele-

gét, amit öle sugárzott, hajszálai szörnyû susogását, leheletének gyógyfûillatát, 

midõn fülébe súgta az ajándékba járó két szót.

 – A te szavaid, Ezredes – mondta, és sarkon fordult. – Akkor használod õket, 

amikor csak akarod.

 A Mulatt elkísérte Belisát egészen az útig, s közben le sem vette könyörgõ 

kóborkutya-szemeit a lányról, de mikor kinyújtotta a kezét, hogy megérintse, 

Belisa olyan szóözönt zúdított rá, ami letörte Mulatt vágyát, mert azt hitte, hogy 

valamiféle visszavonhatatlan átkot hall.

 Szeptemberben, októberben és novemberben az Ezredes annyiszor mond-

ta el a beszédet, hogy ha az nem ragyogó és különösen tartós szavakból állt 
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volna, a sok használat bizony hamuvá változtatja. Keresztül-kasul bejárta az or-

szágot, hogy meggyõzze az embereket, szavazzanak rá. Diadalmas légkörben 

érkezett a városokba, de megállt az olyan elfeledett falvakban is, ahol csak a 

szemétkupacok utaltak emberi jelenlétre. Miközben beszélt egy dobogóról a tér 

közepén, a Mulatt és emberei cukorkát osztogattak, és aranyszínû cukoröntettel 

az Ezredes nevét festették a falakra, de senki sem fi gyelt ezekre a fortélyokra, 

mert elkápráztatta õket a beszéd érthetõsége és költõi csillogása, amit átitatott 

az õrült vágy, hogy sikerüljön kijavítani a történelem hibáit. Az emberek, életük 

során elõször boldognak érezték magukat. Mikor a jelölt befejezte beszédét, 

csapatának tagjai pisztolyaikkal az égbe lõttek és petárdákat robbantottak, vé-

gül visszavonultak, de maguk mögött hagyták a remény illatát, ami még napo-

kon át terjengett a levegõben, mint egy csodálatos üstökös emléke. Nem kellett 

hozzá sok idõ, és az Ezredes lett a legnépszerûbb politikus. Soha nem látott 

jelenség volt ez a Polgárháborúból elõtûnt ember, aki, bár teste telis-tele volt 

forradásokkal, úgy beszélt, mint egy doktor, és akinek a tekintélye futótûzként 

terjedt az ország területén, meghatottságot lopva a hazafi szívekbe. A sajtó is 

felfedezte. Messzi földrõl érkeztek az újságírók, hogy riportot készítsenek vele 

és elismételjék mondatait, ezáltal is nõtt követõinek és ellenségeinek száma.

 – Jól haladunk, Ezredes – mondta a Mulatt, mikor már tizenkét sikeres hét 

volt mögöttük.

 De az elnökjelölt nem fi gyelt rá. A titkos szavakat ismételgette most is, mint 

ahogy ez egyre inkább szokásává vált. Ezeket mondta, mikor elragadta a nosz-

talgia, ezeket mormolta álmában, lovaglás közben, ezekre gondolt, mielõtt be-

lefogott volna híres beszédébe, és észrevette, hogy tévedései közben is ezeket 

ízlelgeti. Minden alkalommal, mikor ez a két szó eszébe jutott, felidézte ma-

gában Belisa Crepuscolario jelenlétét, érzékei összekuszálódtak, újra érezte a 

hegyi állatok szagát, a tûzvész melegét, a hajszálak susogását és a gyógyfû-le-

heletet, olyannyira, hogy végül úgy kezdett járkálni, mint egy holdkóros, és az 

emberei kezdték azt hinni, hogy elõbb fog véget érni az élete, mint megkapná 

az elnöki széket.

 – Mi van veled, Ezredes? – kérdezgette tõle gyakran a Mulatt, míg egy nap a 

vezér nem bírta tovább, és bevallotta, hogy lelke gyötrelméért a két szó felelõs, 

amik már egész zsigerei mélyéig hatoltak.

 – Mondd el nekem õket, hátha így elvesztik hatalmukat – kérte hû segítõje.

 – Sosem fogom elmondani, az enyémek – válaszolta az Ezredes.

 Mikor belefáradt, hogy azt látja, vezére úgy sínylõdik, mint egy halálraítélt, 

a Mulatt vállára vette puskáját és elindult megkeresni Belisa Crepuscolariót. 

Hosszan járt a nyomában, míg végre rátalált egy déli faluban, a szokásos pony-

vája alatt ülve mesélte a hírek rózsafüzérjét. Odaállt elé szétvetett lábakkal, és 

rászegezte fegyverét.

 – Te velem jössz – parancsolta.

 A lány már várta a Mulattot. Fogta a tintatartóját, összehajtotta a sátorpony-

vát, nyakába kötötte sálját, és csendben felmászott a ló farára. Egész út alatt 

nem szóltak egymáshoz, mert a Mulatt vágya a lány iránt haraggá változott, és 

csak a félelem, amit Belisa nyelve keltett benne, akadályozta meg, hogy ostorá-

val jól megverje. Azt sem volt hajlandó elmesélni, hogy az Ezredes az elbutulás 

útjára lépett, és hogy amire oly sok, csatában eltöltött év nem volt képes, azt 
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elérte most egy fülébe suttogott varázslat. Három nap múlva értek a táborhoz, 

és a Mulatt azonnal az elnökjelölt elé vezette foglyát, keresztül az egész sere-

gen.

 – Elhoztam neked ezt a boszorkányt, Ezredes, hogy visszaadd neki a szava-

it, és hogy õ visszaadja neked a férfi asságodat – mondta, és puskája csövét a 

lány tarkójához nyomta.

 Az Ezredes és Belisa Crepuscolario hosszan méregették egymást, tisztes 

távolságból.

 De az emberek már tudták, hogy vezérük sohasem tud megszabadulni az 

ördögi szavak bûvöletétõl, mert mindenki láthatta, amint a férfi  vad puma-sze-

mei egy csapásra megszelídülnek, mikor a lány odalép elé és megfogja a kezét.

Matolcsi Balázs fordítása

Isabel Allende chilei író 1942-ben született Limában, 
Peruban. Leghíresebb regénye, a Kísértetház ma már a 
latin-amerikai irodalom klasszikusának számít, s Bille August 
rendezésében világsztárokat felvonultató, nagy sikerû fi lm 
készült belõle.

Mária királynő
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monika mostowik

olyan szép
az utóbbi idõben az volt a legnagyobb problémája milyen játékszerrel járhatna 

saját kedvében. a vibrátor persze labdába sem rúghatott hiszen hímnemû volt 

ugyanezen okból elvetette a dezodort és a banánt bármekkora is volt valamint 

az uborkát és a krumplitörõt csak a gyertya és az üveg jöhetett szóba csakhogy 

nem pezsgõs- vagy sörösüveg legfeljebb coca-colás vagy fantás vagy más nõi 

ital üvege. õszintén szólva tényleg elegem lett ebbõl. nagyon szerettem de még 

ez sem segített hogy toleráljam a furcsaságait. végül megmondtam neki hogy 

ha nem éri be saját ujjaival és szép szerve makacsul valami mást követel az 

azt jelenti hogy egy pasira van szüksége egyáltalán nem üvegre vagy gyertyára 

hanem egy pasira. talán ha arra szorítkoztam volna hogy egyszerûen a fasz 

iránti igényét említsem és nem rögtön a pasikat aznap éjjel nem aludtam volna 

a lépcsõházban becsapta az orrom elõtt az ajtót. másnap hagyta magát kien-

gesztelni a kedvenc vaníliás törökmézét vettem neki amikor pedig örömében 

a bugyimba süllyesztette a kezét hát nem bírtam visszautasítani. nem akartam 

megint a lépcsõházban aludni mert odapisilnek a macskák és odahánynak a 

férfi ak akik csak egy bridzspartira szabadultak el a pórázról. mindenesetre má-

ig nem értem minek volt szüksége gyertyára és üvegre amikor anélkül is egész 

szépen elboldogult.

minden erõmmel azon voltam nehogy megint magamra haragítsam. még ak-

kor sem szóltam ha órákra elfoglalta a fürdõszobát és lekéstem miatta minden 

lehetséges autóbuszt még a cipõimet sem kértem rajta számon és báli topán-

kában meneteltem a térdig érõ hóban. mit meg nem tettem érte.

a barátaim szemet vetettek rá és azon gondolkodtam vajon fi gyelmeztessem-e 

õket hogy’ tudja csapkodni az ajtót és ha a kulcslyukon akarnának besurranni 

hozzá akkor idejében betömné azt rágógumival pedig ki nem állhatja a rágógu-

mit szóval nehéz elképzelni hõsiessége határtalanságát. szegény férfi ak olyan 

szép de leszbikus ez a sors fi ntora.

egyszer felpofozott mert megkérdeztem ki bántotta hiszen ez már amolyan 

hagyomány hogy ha egy kislánynak megrázkódtatást okoznak a férfi ak akkor 

kezd el a nõk iránt érdeklõdni. ez a megrázkódtatás pedig minden bizonnyal az 

volt hogy az apja vagy valami nagybácsi fogdosta de nem fejthettem ki teljesen 

az elméletemet mert úgy megütött hogy beestem az asztal alá. néha ízig-vérig 

pasiként viselkedett leszámítva hogy rendet tudott rakni maga után és még 

utánam is és nem kellett neki mindent ötvenszer elismételni. megpróbáltam 

az orvosi vademecumban választ találni arra hogy vajon öröklõdõ betegségrõl 

van-e szó de ezen aztán már teljesen felhúzta magát erõsködött hogy ez egyál-

talán nem betegség és a családjának semmi köze az egészhez. én már semmit 

sem értettem mindenen megsértõdött és ok nélkül kiabált pedig teljesen nor-
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mális hogy érdekel hiszen ez számomra valami idegen és furcsa dolog õ pedig 

egész este sírt emiatt. megkérdeztem hogy nem menstruál-e esetleg azért van 

ez az érzelmi libikóka de a fejemhez vágta hogy ízig-vérig pasiként viselkedem 

csakhogy velük ellentétben én nem tudok magam után rendet rakni. nem volt 

könnyû vele az élet hozzá képest egy angyal voltam.

egyszer bebeszélte magának hogy terhes aztán szülés utáni depressziója 

lett. összevásárolt mindenféle játékot aztán az összes macinak letépte a fejét 

min det levittem a pincébe kár lett volna kidobni õket. amikor pedig gyûjtést 

szerveztek a gyerekotthon számára odaadtam egy zacskóban a fejeket egy má-

sikban pedig a többi részt nem volt kedvem összevarrogatni õket nekem nem 

passzoltak össze a fejek és a törzsek még pár pohár gin után sem ugyanúgy 

mint az ikea bútoroknál nekem ott sem passzol semmi semmihez pedig állító-

lag még egy nõ is össze tudja õket szerelni.

néha sajnáltam hogy nem vagyok leszbikus szerintem tökéletesen kiegészíte-

nénk egymást együtt alkotnánk az ideális nõt. én viszont mindig is egy igazi 

férfi ra vártam bár amikor egy hétig meg se szólalt a telefonom és csak utcai 

perverzek szólítottak le vagy kiégett mûvészek hogy fi zessek nekik egy sört 

mert mást már nem várhatnak az élettõl akkor elismertem hogy igaza van de 

csak a lelkem mélyén titokban. magához ölelt én pedig magamba szívtam lá-

zasan mohón mintha még sosem próbáltam volna.

amikor sírt mindent szét tudtam volna zúzni hogy ne kelljen idõt és energiát 

fecsérelni a bûnös keresésére. zsigereimben éreztem a szomorúságát má-

sodpercekig nem kaptam levegõt a kibaszottul mardosó fájdalom pedig nem 

múlt el még akkor sem amikor széttörtem egy széket a nagyszobában álló 

üvegasztalon. meg sem fordult a fejemben hogy miattam sír. kértem hogy ne 

csempésszen nekem érzelgõs szerelmes versikéket szégyelltem magam miat-

tuk pedig senkinek sem mutattam meg mintha attól félnék hogy kiderül valami 

mintha egy gyilkost rejtegetnék a pincében.

váratlanul megismerkedtem egy pasival amúgy igazán és romantikusan még 

vásárolni meg a nagynénik névnapjára is együtt jártunk. talán pont azért poty-

tyant ide az égbõl hogy ne forduljon fel teljesen a világ. minden szempontból 

rendben volt igaz hogy nem írt verseket pláne nem szerelmeseket de jól érez-

tem magam vele. hozzánk költözött. még rendet is tudott rakni maga után bár 

lehet hogy csak azért mert a barátnõm mindig a sarkában volt és csak arra várt 

mikor botlik meg mikor piszkít össze mikor tör szét valamit. nem nehéz elkép-

zelni hogy tragikus módon nem bírták egymást elviselni összeszorított foggal 

kerülgették egymást a folyosón és úgy tettek mintha csak a kinti hõségtõl vagy 

a vihartól lennének ingerültek abszolúte semmi mástól.

egyik éjjel kimentem a konyhába egy pohár vízért barátnõm utánam jött õ 

is meztelen volt felültettem az asztalra. nem sok mindenre volt idõnk mert a 

pasim is megkívánta a vizet ímmel-ámmal azt mondta ne is zavartassuk ma-

gunkat mert õ egyáltalán nem bánja de akkor már nem tudtam visszatartani a 
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barátnõmet és elõször láttam összeverekedni õket barátnõm kis ökleivel püföl-

te a pasim pedig csak bámulta ugráló melleit és egész jól szórakozott de azt 

már nem tûrte amikor a lány arcon köpte megpróbáltam védeni a barátnõmet 

ezért véletlenül én is kaptam egyet. barátnõm kidobta a lépcsõházba kedvenc 

éjjeli lámpájával rongyokkal teli bõröndjével és japán képregénygyûjteményé-

vel együtt.

könyörögtem neki hogy adjon még egy esélyt a pasimnak hiszen én tényleg ez-

zel a férfi val akarok boldog lenni de õnélküle már egyáltalán nem tudnék élni. 

megígérte hogy megpróbálja megengedte hogy a pasim visszajöjjön és még 

a közös étkezésekbe is beleegyezett. negyed óráig minden nagyon kellemes 

volt még oda is nyújtották egymásnak a salátát meg a szószt de a barátnõm 

egyszer csak felállt az asztaltól és elhányta magát. utána elnézést kért tõlem 

tényleg nem tudott uralkodni ezen az ösztönön lefekvés elõtt pedig bevallotta 

hogy csodálkozik hogy’ bírom ki vele egy ágyban. kezdett idegesíteni. meg-

mondtam neki hogy túlságosan elfogult és néha tényleg alig bírom ki vele egy 

ágyban de az a valódi gyönyör miatt van amilyet õ sosem fog elérni semmiféle 

üveggel vagy gyertyával. másnap elköltözött. ha szólt volna elõre nem sütök 

annyi tojást reggelire de titokban ment el nem szeretem ha tönkremegy az 

étel rászóltam a pasimra hogy egye meg az õ adagját is. utána pedig mindent 

duplán kellett elviselnie végül õ is elment ugyanolyan titokban még a lámpáját 

sem vitte magával.

barátnõm bujkált elõlem én pedig a vaktában folytatott kereséstõl az elviselhe-

tetlen várakozástól elkezdtem neki verseket írni. hittem benne hogy visszajön 

csak azt nem tudtam meddig bírom ki nélküle. a hálószoba falán striguláztam 

a napokat egész a visszatérése napjáig minden börtön volt számomra.

soha többé nem engedem el.

Nánay Fanni fordítása

monika mostowik 1975-ben született, szociológus, prózaíró 
Olsztynban publikálta olyan szép (taka ładna) címû elbe-
széléskötetét. A lengyel kritika a feministák körébe sorolja 
a szerzõt, aki valóban legtöbbször nõkrõl ír, ám gyakran 
gúnyolja saját nemét. Elbeszéléseiben az irónia és a szen-
timentalizmus egyensúlyát keresi, ugyanakkor a szereplõk 
lelki életét helyezi írásai középpontjába.
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Ewa Chruściel


A fa üstökén
egy halász ül
és fagyöngynek
álcázza magát



Bármerre járok
fényt árasztasz rám
ragyogást

hirtelen
hályog az igazság fuvallata emlékezés
mihez tartozom

a fényhez
az ólomüveg ablakok
villanásaihoz

Bárhol vagyok
túl kevés fényt
bocsátasz rám

már nem gyûjtök érveket a léted mellett

Kézirat
A papírlap éle folyton elvágja a bõröm
aztán megfeledkezem errõl és újra
felmarkolom akár egy gyerek
kíváncsian az illatára hogy mire is való

(Zsille Gábor fordításai)

Ewa Chruściel (1972) lengyel költõ. A krakkói Jagelló 
Egyetem bölcsészkarának doktorandusz hallgatója, az ame-
rikai Illinois Egyetem ösztöndíjasa. Eddig egy verseskönyve 
jelent meg (Verdesés, 2003). Magyarul most elõször olvas-
hatunk tõle.


