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Michel Houellebecq

A küzdelem szférájának 
kiterjesztése

(Részlet)

9.

A kalóztanya

„Egyszeriben nem zavart többé, hogy 

nem vagyok modern.”

Roland Barthes

Szombaton korán reggel a Place de la Gare-on találok egy taxist, aki hajlandó 

elvinni Les Sables-d’Olonne-ba.

A  városból kifelé tartva ködfüggönyök egymásutánján hatolunk keresz-

tül, kés�bb, az utolsó útkeresztez�dést magunk mögött hagyva, átlátszatlan, 

mindent elnyel� ködtengerbe nyomulunk egyre beljebb. Az út és a táj teljesen 

belevész. Semmit sem látni, legfeljebb egy fa vagy egy tehén sejlik fel pár pil-

lanatra olykor. Csodaszép.

Amint kiérünk a tengerpartra, egy csapásra, minden átmenet nélkül kiderül. 

Szél van, rengeteg szél, de az ég csaknem zavartalanul kék; felh�k vonulnak 

sebesen kelet felé. Kikászálódom a taxiból, miután a sof�rnek adtam némi 

borravalót, amit az egy nem túl �szintén hangzó „további szép napot”-tal nyug-

tázott. Egész biztosan azt képzeli, hogy rákot jöttem fogni, vagy valami ehhez 

hasonlót.

Eleinte csakugyan a fövenyes tengerpart mentén lépdelek. A tenger szürke, 

háborgó. Semmi különöset nem érzek. Sokáig gyalogolok így. Tizenegy óra 

körül gyerekeiket meg kutyáikat sétáltató helybéliek kezdenek feltünedezni. Az 

ellenkez� irányba kanyarodom.

Les Sables-d’Olonne homokos tengerpartjának végében, a  kiköt�t lezáró 

mólóval egy vonalban van néhány ódon ház meg egy román templom. Nem 

különösebb látványosság: durva, nagydarab kövekb�l emelt építmények ezek, 

melyeket arra szántak, hogy ellenálljanak a viharoknak, s melyek ellenállnak a 

viharoknak, évszázadok óta. Nem nehéz elképzelni a helybéli halászok hajdani 

életét, vasárnapi misékkel a kis templomban, a hívek közösségét, miközben 

odakinn süvít a szél és az óceán a parti szirteknek csapódik. Szórakozás és bo-

nyodalmak nélküli élet volt ez, mely egy fáradságos és veszélyes munka jegyé-

ben telt. Egyszer�, darabos élet, melyben sok nemesség is volt. S ugyanakkor 

eléggé ostoba élet is.

Alig pár lépésnyire ezekt�l a házaktól korszer�, fehér, üdül�k részére 

fenntartott luxusépületek vannak. Az egész egy tízt�l húsz emelet magasságig 

terjed� épületekb�l álló együttest alkot. Ezek az épületek egy többszintes sé-
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tányon helyezkednek el, melyek közül a legalsót parkolónak alakították ki. So-

káig járkáltam fel s alá az épületek között, s így elmondhatom, hogy különféle 

építészeti fogások jóvoltából a lakások többségéb�l feltehet�en kilátás nyílik a 

tengerre. Az évnek ebben a szakában minden kihalt volt, s a betonszerkezetek 

közé betóduló szél süvítésében volt valami kifejezetten baljós.

Ezután egy, a többinél újabbnak és fény�z�bbnek látszó épület felé vettem 

az irányt, mely közvetlenül a tenger partján állt, de tényleg alig pár méternyire 

onnan. A „Kalóztanya” nevet viselte. A földszintet egy önkiszolgáló, egy pizzéria 

és egy diszkó alkotta; mindhárom zárva volt. Egy plakát a mintalakás megte-

kintésére invitált.

Egy kellemetlen érzés kezdett er�t venni rajtam ezúttal. Elgondolni, amint 

egy vakációzó család megtér erre a Kalóztanyára, miel�tt elmennének bekapni 

a borjúszeletjüket kalózmártásban, s  a legkisebb lányuk megdugatni magát 

egy „Az óceán haragja” stílusú diszkóba, ez kezdett egy kicsit idegesít�vé válni; 

de semmit sem tehettem ellene.

Kis id� múlva megéheztem. Egy vafl iárus standja el�tt összehaverkodtam 

egy fogásszal. Hogy összehaverkodtam, az végül is talán egy kicsit túlzás; 

mondjuk úgy, hogy az elárusítóra várakozva váltottunk néhány szót. Nem tu-

dom, mi okból látta jónak, hogy tudtomra adja, � fogász. Általában rühellem a 

fogászokat; alapvet�en korrupt lényeknek tartom �ket, akiknek egyéb életcél-

juk sincs, mint hogy a lehet� legtöbb fogat húzzák ki, hogy lehajtható tetej� 

Mercedest vásárolhassanak maguknak. És az illet� nem úgy nézett ki, mint aki 

kivétel e szabály alól.

Kissé abszurd módon, szükségesnek láttam újfent megindokolni jelenlé-

tem, s egy egész történetet tálaltam neki arról, hogy lakást szeretnék vásárolni 

a Kalóztanyán. Ez tüstént felkeltette az érdekl�dését, vafl ijával a kezében hosz-

szasan mérlegelt érveket és ellenérveket, mígnem végül is leszögezte, hogy a 

befektetést „elfogadhatónak találja”. Gondolhattam volna.

10.

A Rév

„Ó igen, az emberi értékek!…”

La Roche-sur-Yonba visszatérve vásároltam egy húsvágó kést az Unicóban; egy 

terv körvonalai kezdtek kirajzolódni bennem.

A  vasárnapról szinte tudomást sem vettem. Szokatlanul komor hétf� kö-

vette. Anélkül, hogy kérdeznem kellett volna, ráéreztem, hogy Tisserand-nak 

pocsék hétvégéje volt; ezen a legkevésbé sem lep�dtem meg. Már december 

22-e volt.

Másnap este egy pizzériába mentünk el vacsorázni. A  pincér csakugyan 

olasznak nézett ki; sz�rös volt és hódító, ez lerítt róla; mélységes undort keltett 

bennem. A spagettinket is csak úgy kutyafuttában, minden fi gyelmesség nélkül 

lökte elénk. Bezzeg ha hasított szoknyát viselünk, az mindjárt más lett volna!…

Tisserand egyik nagy pohár bort a másik után küldte le; jómagam a leg-

újabb tánczenei irányzatokra tereltem a szót. Nem szólt rá semmit; azt hiszem, 
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nem is igazán fi gyelt arra, amit mondok. Hanem, mikor egy mondat erejéig azt 

a hajdani gyakorlatot ecseteltem, hogy rockzenét és lassú számokat felváltva 

játszottak, rámutatva arra a merevségre, amit ez a csábítás rituáléjának gyak-

ran kölcsönzött, érdekl�dése újraéledt (vajon neki, személy szerint, alkalma 

nyílt-e valaha is egy lassú táncra? Ez korántsem volt bizonyos). Támadásba 

lendültem:

– Gondolom, van valami terved karácsonyra. Esetleg összejön a család…

– Mi nem tartjuk a karácsonyt. Zsidó vagyok – világosított fel egy szemernyi 

büszkeséggel. – Legalábbis a szüleim zsidók – pontosította kissé visszafogot-

tabban. Ez a reveláció lefegyverzett néhány másodpercre. De végül is, zsidó 

vagy nem zsidó, változtatott ez bármin is? Ha igen, nem igazán láttam be, hogy 

min. Nem hagytam ennyiben.

– És ha szentestére összeütnénk valami programot? Tudok egy jó kis klu-

bot Sables-ban, úgy hívják, hogy A Rév. Egész t�rhet�…

Úgy éreztem, szavaim hamisan csengenek; szégyelltem magam. De Tisse-

rand nem volt többé abban az állapotban, hogy efféle árnyalatokra felfi gyeljen. 

„Gondolod, hogy sokan összejönnek majd? A szenteste szerintem inkább szi-

gorúan családi jelleg�…”, imigyen tiltakozott er�tlenül, szenvelg�n. Beismer-

tem, hogy a szilveszterest persze sokkal, de sokkal jobb lenne: „A  lányokkal 

könny� ágyba bújni szilveszterestén”, tettem hozzá egy bennfentes fels�bb-

ségével. De azért a szenteste sem lebecsülend�: „A  lányok osztrigát esznek 

a szüleikkel meg a nagyival, átveszik az ajándékaikat; éjfél után meg irány a 

dizsi.” Egészen nekihevültem, hittem a saját mondókámban; Tisserand-t, amint 

erre számítottam is, nem volt nehéz rábeszélni.

Másnap este három óra hosszat készül�dött. A szálloda halljában vártam rá, 

s közben egyedül dominóztam; mindkét játékos helyett játszottam; irtó unal-

mas volt; de azért izgultam egy kicsit.

Fekete öltönyben jelent meg, hozzá arany nyakkend�vel; a hajával biztosan 

sokat vesz�dött; a mai hajzselék csodákra képesek. Végül is, talán még talpig 

feketében festett a legel�nyösebben a szerencsétlenje.

Körülbelül egy órát kellett még agyonütnünk; fél tizenkett� el�tt lemenni 

egy éjszaki szórakozóhelyre semmi értelme, emellett kitartottam. Egy röpke ta-

nácskozást követ�en elmentünk szétnézni az éjféli misén: a pap egy az emberi 

szívekben támadt hatalmas reményr�l beszélt; ez ellen nem volt ellenvetésem. 

Tisserand unatkozott, másutt járt az esze; kezdtem kissé megundorodni az 

egészt�l, de most már végig kellett csinálnom. A húsvágó kést egy nejlonzacs-

kóba csomagolva a kocsi keszty�tartójában helyeztem el.

Könny�szerrel odataláltam A Révhez; az az igazság, hogy nem egy pocsék 

éjszakát töltöttem itt valamikor. Több mint tíz év telt el azóta; de a kellemetlen 

emlékekt�l nehezebb szabadulni, mintsem gondolná az ember.

A klub félig volt: f�leg tizenöt-húsz év közötti korosztályhoz tartozó fi ata-

lokkal, ami egy csapásra szertefoszlatta Tisserand amúgy is szerény esélyeit. 

Rengeteg miniszoknya, kivágott ruhaderék; egyszóval friss hús. Láttam, amint 

a szeme majd kiesik, ahogy végigméri a táncparkettet; a bárpult felé indultam, 

hogy rendeljek egy whiskyt. Mire visszajöttem, már a táncoló, kusza tömeg 

perifériáján téblábolt. „Azonnal jövök…”, suttogtam er�tlenül, és egy a többit�l 
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kissé magasabban elhelyezked� asztal felé vettem az irányt, ahonnan, bíztam 

benne, kiváló rálátásom nyílik majd a hadszíntérre.

Tisserand érdekl�dését eleinte egy húszévesforma barna hajú, titkárn� 

kinézet� lány látszott felkelteni. Hajlottam rá, hogy helyeseljem a választását. 

Egyrészt a lány nem volt egy világszépe, és nem valószín�, hogy tülekednek 

majd körülötte a fi úk; egyébként impozáns melle kissé petyhüdt volt már, s fa-

ra lottyadtnak t�nt; néhány éven belül mindez teljesen megereszkedik majd, ez 

érezhet� volt. Másfel�l viszont szokatlanul merész öltözéke félreérthetetlenül 

utalt szándékára, hogy szexpartnert találjon: lenge taftruhája minden mozdu-

latára ide-oda csúszott, csavarodott, s  látni engedett egy harisnyatartót meg 

egy pirinyó, fekete csipke tangabugyit, mely a fenekéb�l semmit sem takart. 

Végezetül pedig komoly, s�t kissé dacos ábrázata megfontolt jellemre vallott; 

íme egy lány, aki biztosan hord óvszert a táskájában.

Tisserand néhány percig a lány közelében táncolt, lendületes, el�reirányuló 

karmozdulatokkal igyekezvén kimutatni, mennyire feldobja a zene. Két vagy 

három alkalommal még a tenyerébe is csapott; de a lány semmi jelét sem 

mutatta annak, hogy észrevette volna. Egy zeneszámok közötti rövid szünetet 

kihasználva, rászánta hát magát, hogy megszólítsa. A  lány megfordult, egy 

megvet� pillantást lövellt felé, majd a táncparketten átvágva faképnél hagyta. 

Itt nem volt mit tenni.

Minden a terv szerint haladt. A bárpult felé indultam, hogy rendeljek egy 

második whiskyt.

Mikor visszamentem, azonnal megéreztem, hogy váratlan dolog tör-

tént. A  szomszédos asztalnál egy lány ült, egyedül. Sokkal fi atalabb volt 

Veronique-nál, talán tizenhét éves, ha lehetett; ennek dacára borzasztóan 

hasonlított rá. Igen egyszer� és meglehet�sen b�, bézs ruhája nem igazán 

emelte ki teste domborulatait, de jól látszottak azok enélkül is. Széles csí-

peje, feszes, sima farpofái; dereka hajlata, melynek vonalán két gömböly�, 

dús, lágy mellig siklanak akadálytalanul a kezek; a bizalommal a derekára 

helyezett, a  csíp� nemes domborulatára simuló kezek. Ismertem mindezt; 

elég volt behunynom a szemem, hogy felidézzem. Az arcát is, azt a telt, 

tiszta, a szépségében magabiztos, természetes n� néma csábítását kifejez� 

arcát. Nyugodt der�jét, mely akár a fi atal, még pajkos, tagjait fürge vágtában 

megtornáztatni bármikor kész kancacsikóé. Békés nyugalmát, mely a saját 

meztelenségébe szerelmes Éva nyugalma, aki tudja, hogy kívánatossága 

nyilvánvaló és örök. Rá kellett jönnöm, hogy két év különélés semmit sem 

feledtetett; egy hajtásra kiittam a whiskym. Tisserand épp ekkor látta jónak, 

hogy visszajöjjön; leizzadt egy kicsit. Kérdezett t�lem valamit; úgy rémlik, 

afel�l érdekl�dött, szándékozom-e bedobni magam a lánynál. Nem feleltem; 

hányinger fogott el és felállt a farkam; cudarul éreztem magam. „Bocsáss 

meg egy pillanatra…”, mondtam, s átvágtam a diszkón a mosdók felé. Amint 

magamra zártam az ajtót, két ujjam lenyomtam a torkomon, de a hánya-

dék, amely feljött, kiábrándítóan kevésnek bizonyult. Ezután maszturbáltam, 

valamivel több sikerrel: eleinte persze Veronique-ra gondoltam egy ideig, 

de igyekeztem a hüvelyekre koncentrálni, úgy általában, ami meghozta az 

eredményét. A magömlés két percen belül bekövetkezett; önbizalommal és 

magabiztossággal töltött el.
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Visszajövet láttam, hogy Tisserand beszélgetésbe elegyedett az ál-Vero-

nique-kal; a lány nyugodtan és ellenérzés nélkül nézett rá. Valóságos csoda volt 

ez a leányzó, valahol a lelkem mélyén ráéreztem erre; de nem volt mit�l tarta-

nom, hisz az imént maszturbáltam. Szerelem tekintetében Véronique, akárcsak 

mi valamennyien, egy feláldozott nemzedékhez tartozott. Valaha kétségkívül 

képes volt a szerelemre; szeretett volna még mindig képesnek lenni rá, ezt ta-

núsíthatom; de ez többé nem volt lehetséges. A szerelem, e ritka, mesterséges 

és kései jelenség, csak különleges mentális feltételek mellett képes kibonta-

kozni, melyek ritkán találkoznak össze, lévén hogy minden tekintetben ellen-

tétben állnak a modern korra jellemz� erkölcsi szabadossággal. Véronique túl 

sok diszkót és szeret�t tapasztalt meg; az efféle életvitel elszegényíti az emberi 

lényt, gyakran súlyos sérüléseket ejtve rajta, melyek mindannyiszor visszafor-

díthatatlanok. A  szerelem mint ártatlanság s mint az illúzió képessége, mint 

annak adottsága, hogy a másik nem egészét egyetlen szeretett lénybe s�rítsük 

össze, csak ritkán képes ellenállni egy év szexuális kalandozásnak, kett�nek 

soha. Valójában a serdül�kor folyamán felhalmozott szexuális tapasztalatok 

sora gyorsan aláássa és lerombolja mindenfajta érzelmi, illetve romantikus 

jelleg� kivetülés lehet�ségét; fokozatosan, s lényegében igen hamar az ember 

annyira lesz csupán képes a szerelemre, mint egy elhasznált felmosórongy. És 

úgy is él az ember a kés�bbiekben, mint egy felmosórongy; ahogy öregszik, 

veszít vonzerejéb�l, s éppen ezért egyre inkább megkeseredik. Irigyli a fi ata-

lokat, s éppen ezért gy�löli is �ket. Ez a gy�lölet, melyet bevallani nem lehet, 

elmérgesedik és egyre hevesebbé válik; majd id�vel alábbhagy s kihuny, aho-

gyan egyszer minden kihuny. Nem marad egyéb, mint a keser�ség és az undor, 

a betegség és a halálvárás.

A  bárpultnál sikerült a csapostól kialkudnom egy üveg Bourbon whiskyt 

hétszáz frankért. Ahogy megfordultam, beleszaladtam egy kétméteres fi atal 

villanyszerel�be. „Lassan a testtel, hé!”, fakadt ki nem túl fenyeget�n. „Az 

emberi gyengédség édes nektárja…”, feleltem alulról nézve fel rá. Megpillan-

tottam az arcom a tükörben; határozottan ellenszenves vigyor éktelenkedett 

rajta. A  villanyszerel� rezignáltan rázta a fejét; whiskysüveggel a kezemben 

megkíséreltem a táncparketten való átkelést; épp miel�tt célba értem volna, 

belebotlottam az egyik pénztárosn�be és elvágódtam. Senki sem segített fel. 

Láttam magam felett a táncolók fi cánkoló lábait; nagy kedvem lett volna fejszé-

vel felaprítani �ket. A fények vakító villódzása elviselhetetlen volt; a pokolban 

éreztem magam.

Egy fi úkból és lányokból álló csapat ült az asztalunknál; az ál-Véronique 

osztálytársai lehettek. Tisserand nem tágított, de kezdett kirekedni a társaság-

ból; egyre inkább a feje felett folyt a beszélgetés, ez nagyon is szembeszök� 

volt; és mikor az egyik fi ú ajánlkozott, hogy fi zet egy rundót a bárpultnál, 

 Tisserand-ra már nem vonatkozott a meghívás. De azért tett egy bizonytalan 

gesztust a felkelésre, próbálta elkapni az ál-Véronique tekintetét; mindhiába. 

Jobb belátásra térvén, er�tlenül rogyott vissza az ülésre; teljesen magába 

roskadva a jelenlétemr�l sem vett többé tudomást; töltöttem magamnak egy 

újabb pohár whiskyt.

Tisserand mozdulatlansága jó egy percig eltartott; ekkor hirtelen felugrott 

ültéb�l, nyilvánvalóan „a  kétségbeesés elszántsága” néven ismert jelenség 
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ösztönzésére. Ahogy nagy hévvel felkelt és a táncparkett felé indult, alig tu-

dott kikerülni; mosolygó arcán elszántság ült; de csúnyasága továbbra is a 

régi volt.

Habozás nélkül megállt egy tizenöt éves, sz�ke, nagyon szexis csinibaba 

el�tt. Rövid és nagyon lenge hófehér ruha volt a lányon, mely a verítékt�l a 

testéhez tapadt, s látható volt, hogy alatta nem visel egyebet; apró, gömböly� 

farpofái tökéletes m�gonddal lettek megformázva; izgalomtól feszes barna 

mellbimbóudvara világosan kivehet� volt a szövet alatt; a lemezlovas épp ne-

gyedórányi retrót jelentett be.

Tisserand felkérte egy rock and roll táncra, s a lány, akit készületlenül ért 

az ajánlat, kötélnek állt. Amint a Come on everybody els� taktusai felhangzot-

tak, megéreztem, hogy a férfi  kezd begolyózni. Összeszorított fogakkal, ádáz 

arccal lóbálta vadul a lányt; valahányszor magához vonta, nem mulasztotta el 

az alkalmat, hogy a fenekére tapassza a tenyerét. Mihelyt az utolsó akkordok el-

hangzottak, a csinibaba egy vele egykorú lányokból álló csoport felé iramodott. 

Tisserand, nekikeseredett ábrázattal, a táncparkett közepén maradt; szája szé-

lén tajték remegett. A lány ujjal mutogatott rá, miközben a barátn�ihez beszélt; 

azok meg néztek felé, s közben majd megpukkadtak a nevetést�l.

Ebben a pillanatban az ál-Véronique baráti társaságával együtt visszajött a 

bárpulttól; épp egy néger, vagy inkább félvér sráccal folytatott élénk diskurzust. 

A fi ú valamivel id�sebb volt nála; olyan húszévesnek saccoltam. Az asztalunk 

közelében ültek le; ahogy elhaladtak mellettünk, barátilag intettem az ál-Véro-

nique-nak. Meglep�dve nézett rám, de nem reagált.

A második rockszám után a lemezlovas lassú tánczenét tett fel. Nino Ferrer 

Le Sud cím� szerzeményét; csodás egy lassú szám, szó ami szó. A félvér srác 

szelíden az ál-Véronique vállához ért, majd egyetértésben keltek fel. Ekkor 

Tisserand hátrafordult és szemközt találta magát vele. Tett egy kézmozdulatot, 

kinyitotta a száját, de nem hiszem, hogy volt ideje megszólalni. A  félvér srác 

higgadtan, tapintattal félretolta, és pár másodperc múlva már a táncparketten 

voltak.

Csodás pár voltak. Az ál-Véronique elég magas volt, lehetett vagy egy mé-

ter hetven, de a fi ú jó egy fejjel magasabb volt nála. A lány bizalommal simult 

a fi ckóhoz. Tisserand visszaült mellém; minden ízében reszketett. Megigézve 

nézte a párt. Vártam vagy egy percig; emlékeztem rá, hogy szinte végtelenbe 

nyúló az a lassú szám. Ekkor gyengéden megráztam a vállát, és szólongattam: 

„Raphaël…”

– Most mit csináljak? – kérdezte.

– Eredj és verd ki!

– Gondolod, hogy reménytelen a dolog?

– Naná. Reménytelen az már egy jó ideje, a kezdett�l fogva az. Sohasem 

lesz bel�led a lányok erotikus vágyálmainak megtestesít�je, Raphaël. Ebbe 

jobb, ha beletör�dsz; ezek a dolgok nem neked valók. Egyébként is, most már 

kés�. A  kudarcélmények, Raphaël, melyeket a szex terén kamaszkorod óta 

megtapasztaltál, az a frusztráció, mely tizenhárom éves korodtól kísér, mara-

dandó nyomot hagyott benned. Még ha fel is tételezzük, hogy ezentúl képes 

leszel magadnak n�ket szerezni – amit, �szintén szólva, er�sen kétlek –, az 

sem segít; soha semmi sem segít többé. Örökre azoknak a kamaszszerelmek-
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nek az árvája maradsz, melyekben nem volt részed. Sajog már benned az a 

seb, s ez a fájdalom egyre csak fokozódni fog. Végül iszonyú, sohasem enyhül� 

keser�séggel telik majd meg a szíved. Nem lesz számodra sem megváltás, sem 

szabadulás. Ez a helyzet. De ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy semmilyen 

lehet�séged sem maradt a visszavágásra. A n�ket, akikre oly nagyon áhítozol, 

te magad is megszerezheted. S�t még azt is megszerezheted, ami a legérté-

kesebb bennük. Mi az, ami a legértékesebb bennük, Raphaël?

– A szépségük?… – kockáztatta meg.

– Nem, nem a szépségük, ebben nem értek veled egyet; és nem is a hü-

velyük, de még csak nem is a szerelmük; hiszen mindez az életükkel együtt 

elvész. Márpedig mostantól az életüket birtokolhatod. Lépj a gyilkolás útjára, 

már ma este; hidd el, barátom, ez az egyetlen lehet�ség, ami számodra még 

megmaradt. Ha majd remegni érzed ezeket a n�ket a késed alatt, miközben 

fi atal életükért rimánkodnak, akkor majd csakugyan te leszel az úr; akkor majd 

a tiéid lesznek, testben és lélekben. Még az is megeshet, hogy sikerül majd t�-

lük kicsikarnod egynémely ízletes nyalánkságot, miel�tt feláldoznád �ket; egy 

kés hatalmas szövetséges, Raphaël.

Továbbra is a táncparketten lassan kerengve tovasuhanó párra meredt; az 

ál-Véronique egyik kezével a félvér srác derekát ölelte át, a másikat a vállán 

nyugtatta. Szelíden, szinte szemérmesen megszólalt: „Én inkább a fi ckót ölném 

meg…” – ekkor megéreztem, hogy nyert ügyem van; egy csapásra ellazultam, 

s újratöltöttem a poharainkat.

– Rajta hát! – fakadtam ki. – Mi tart vissza?… Teljesen igazad van! Az a feka 

srác épp jó lesz gyakorlásnak!… Úgyis együtt távoznak majd, ez már szinte biz-

tosra vehet�. Mindenképp meg kell ölnöd a fi ckót, hogy a n� testére rátehesd 

a kezed. Egyébként, épp van nálam egy kés, a kocsi keszty�tartójában.

Tíz perccel kés�bb a pár csakugyan együtt indult el. Felkeltem, magamhoz 

ragadva a whiskysüveget; Tisserand engedelmesen a nyomomba szeg�dött.

Odakinn szokatlanul enyhe, szinte meleg volt az éjszaka. A lány és a néger 

srác rövid haditanácsot tartott a parkolóban, majd egy robogó felé indultak. 

Beszálltam az autóba, kivettem a kést a zacskójából; fogazása tetszet�sen csil-

logott a holdfényben. Miel�tt felültek volna a robogóra, hosszasan csókolódz-

tak; szép volt és nagyon megható. Tisserand mindvégig remegett mellettem; 

szinte érezni véltem a hímtagjába tóduló állott ondó szagát. Ahogy idegesen a 

kormányt markolászta, megvillantotta a fényszórókat; a lány hunyorított. Ekkor 

rászánták magukat az indulásra; autónk csendben utánuk eredt.

– Hol fognak lefeküdni? – kérdezte Tisserand.

– Valószín�leg a lány szüleinél; ez bevett gyakorlat manapság. De meg kell 

�ket állítani, még miel�tt odaérnek. Mihelyt rátérünk egy mellékútra, belero-

hanunk a robogóba. Valószín�leg kábák lesznek egy kicsit az esést�l; könny�-

szerrel elintézheted majd a fi ckót.

Az autó simán suhant a part menti úton; elöl, a fényszórók fényében a lány 

látszott, amint társa derekát átöleli. Némi hallgatást követ�en újra megszólal-

tam:

– Akár át is gázolhatunk rajtuk, biztos, ami biztos.

– Úgy t�nik, mit sem sejtenek… – jegyezte meg Tisserand réveteg hangon.
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A robogó hirtelen jobbra tért s rákanyarodott egy, a tengerhez vezet� útra. 

Erre nem számítottam; szóltam Tisserand-nak, hogy lassítson. Valamivel távo-

labb a pár leállt; megfi gyeltem, hogy a srác, miel�tt magával hurcolta volna a 

lányt a d�nék felé, gondosan lelakatolta a járgányát.

Amint a d�nék els� vonulatán túljutottunk, kezdtem megérteni. A csaknem 

mozdulatlan tenger roppant karéjként terült el lábainknál; a telihold fénye lá-

gyan villódzott a felszínén. A pár déli irányban távolodott a víz mentén. A leveg� 

h�mérséklete egyre langyosabbá, szinte természetellenesen langyossá vált; 

az ember azt hihette volna, hogy június van. Ilyen körülmények között persze 

megértettem �ket: az óceán partján ölelkezni, a sziporkázó csillagok alatt; na-

gyon is értettem; pontosan ezt tettem volna én is a helyükben. Odanyújtottam 

a kést Tisserand-nak; szó nélkül elindult.

Visszamentem az autóhoz; a motorházfedélre támaszkodva leültem a ho-

mokba. Húztam egy-két slukkot a whiskysüvegb�l, majd beültem a volán mögé 

és közelebb hajtottam az autót a tengerhez. Ez kockázatos volt egy kicsit, de a 

motor zaját is csak tompán, alig kivehet�en véltem hallani; mint puha takaró, 

olyan volt az éj. Ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy egyenesen az óceán felé 

hajtsak. Tisserand még mindig nem volt sehol.

Amikor visszajött, nem szólt egy szót sem. Kezében ott volt a hosszú kés; 

pengéje lágyan csillogott; vérnyomokat nem fedeztem fel rajta. Egyszerre szo-

morúság fogott el. Végül megszólalt.

– Mikor odaértem, két d�ne között találtam �ket. A srác már levette a lány-

ról a ruháját és a melltartóját. A mellei oly gyönyör�ek, oly gömböly�ek voltak 

a holdfényben. Ekkor a lány megfordult, közelebb húzódott hozzá. Kigombolta 

a nadrágját. Mikor elkezdett szopni neki, nem bírtam tovább.

Elhallgatott. Vártam. A tenger mozdulatlan volt, akár egy tó.

– Visszafordultam, a  d�nék között kószáltam. Végezhettem volna velük; 

nem hallották meg, hogy ott vagyok, ügyet sem vetettek rám. Maszturbáltam. 

Semmi kedvem sem volt megölni �ket; a vér semmit sem old meg.

– A vér mindenütt ott van.

– Tudom. A  sperma is ott van mindenütt. Úgyhogy nekem ebb�l elegem 

van. Visszamegyek Párizsba.

Nem hívott, hogy menjek vele. Felkeltem és a tenger felé indultam. A whis-

kysüveg majdnem üres volt; kiittam bel�le a maradék egykortynyit. Mikor visz-

szafordultam, láttam, hogy a part megüresedett; nem is hallottam elindulni az 

autót.

Soha többé nem nyílt alkalmam viszontlátni Tisserand-t; azon az éjszakán, 

a visszaúton Párizs felé, autóbalesetben életét vesztette. Az Angers felé vezet� 

utakon s�r� köd volt; szokása szerint eszeveszett tempóban hajtott. Peugeot-

jával telibe talált egy az úttest közepére kisodródott kamiont. A  helyszínen 

szörnyethalt, valamivel pirkadat el�tt. A  rá következ� nap munkaszüneti nap 

volt, Krisztus születését megünneplend�; csak három napra rá értesítette a 

céget a család. A  temetés, rituális keretek között, addigra már lezajlott; ami 

mindenféle koszorúval, illetve gyászküldöttséggel kapcsolatos ötletnek elejét 

vette. Elhangzott néhány szó e szomorú halálesetr�l, meg a ködös id�ben való 

vezetés nehézségeir�l, majd mindenki újra munkához látott, ez volt minden.
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Legalább, gondoltam magamban, mikor a haláláról értesültem, látszik, 

hogy küzdött az utolsó pillanatig. A diákklub, a síüdülések… Legalább látszik, 

hogy nem adta fel, nem dobta be a törülköz�t. Sorozatos kudarcai ellenére is, 

látszik, hogy az utolsó pillanatig kereste a szerelmet. Halálra zúzva Peugeot-

ja bádogroncsai között, testhez álló fekete öltönyében, aranyszín� nyakken-

d�ben, a  kihalt autópályán, tudom, hogy szívében ott volt még a küzdelem, 

a küzdelem vágya, a küzdelem akarása.

Takács László fordítása
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