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Philippe Blasband

A Sárkány álarca
Két mesemondón�, az egyik a Tavak Országából jött (�t TÓ-nak fogjuk nevez-

ni), a másik a Hegyek Országából (�t pedig HEGY-nek fogjuk hívni).

TÓ�Bújj el az elején.

HEGY�De hogyan?

TÓ�Feküdj az oldaladra. Hogy ne 

lássanak az emberek. El kell rej-

t�znöd, amíg bejönnek. Székekre 

szoktak ülni, nem a földre. Az 

itteni emberek nem tudnak a föl-

dön ülni. Kell nekik valami, ami 

megtámasztja a hátukat. És ami-

kor mindnyájan leültek, kialszik a 

fény.

HEGY�Miért?

TÓ�Nem tudom.

HEGY�De hát ha kialszik a fény, 

a  mesemondó nem láthatja az 

arcukat! Se a szemüket! Nem tud-

ja, hallgatják-e a történetet vagy 

unatkoznak!

TÓ�Itt a mesemondók úgy tesznek, 

mintha nem látnák a közönséget. 

Többen is vannak a színpadon. 

Néha egyesek kimennek, mások 

bejönnek. Egymás között mesélik 

a történetet. Mintha az emberek 

ott sem lennének. Mintha nem is 

lenne közönség.

HEGY�Lehetetlen!

TÓ�Láttam.

HEGY�Akkor meg ostobaság.

TÓ�Lehet… De meg kell hajolnunk a 

szokásaik el�tt. Még akkor is, ha 

azok számunkra különösek. Ne-

künk nincs útlevelünk.

HEGY�Még nincs.

TÓ�Nem beszéljük a nyelvüket.

HEGY�Különös nyelvük van. De majd 

fogjuk beszélni.

TÓ�A ház, ahol alszunk, nem a  miénk. 

Az ételt, amit eszünk, mások adják 

nekünk. Koldusok vagyunk.

HEGY�Menekültek vagyunk!

TÓ�Az ugyanaz.

HEGY�Emelt f�vel kell járnunk! Még 

itt is! Én az Ezer Hegy Országából 

jöttem, te az Ezer Tó Országá-

ból. Bár a népeink hadban állnak, 

mi közelebb vagyunk egymáshoz, 

mint ezekhez az idegenekhez itt. 

Felülkerekedtek ugyan rajtunk, de 

nem magasabb rend�ek, mint mi. 

G�gösen néznek ránk, de amikor 

szólnak hozzánk, nem mernek a 

szemünkbe nézni, mert a sze-

münk égeti a pupillájukat! �k nem 

ismerik a mágiát! Nem énekelnek 

az utcán! És éjszaka rádióhullá-

mokat fognak az agyukkal ahe-

lyett, hogy álmodnának!

TÓ�A  markukban vagyunk. Össze-

roppanthatnak bennünket.

HEGY�Ti Tavak, mindig ilyenek vagy-

tok! Gyötör benneteket a félelem! 

Nincs bennetek semmi büszkeség! 

Folyton megalázkodtok!

TÓ�Ti vagytok túl büszkék! Mivel a 

hegyekben éltek, mindent felülr�l 

láttok!

HEGY�Arra születtetek, hogy rab-

szolgák legyetek! Mi, még miel�tt 

megszülettünk volna, máris az 

uraitok voltunk!

TÓ�Azt hiszitek, bennünket megölni 

annyi, mint agyoncsapni egy szú-

nyogot! Lemészároltatok bennün-
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ket! Mi pedig viszonzásul elpusztí-

tottunk benneteket!

HEGY�Hadban álltunk egymással! Ti 

voltatok az embertelenek! Megöl-

tétek a csecsem�inket!

TÓ�Ti pedig megöltétek a magzatot 

asszonyaink méhében!

HEGY�Lebombáztátok a városainkat!

TÓ�Felrobbantottátok a kórházain-

kat!

HEGY�Karóba húztátok a foglyokat!

TÓ�Megettétek a halottainkat!

HEGY�Ti pedig meger�szakoltátok a 

mieinket!

TÓ�Szörnyetegek vagytok!

HEGY�Ti meg hangyák!

……………

TÓ�Bocsáss meg.

HEGY�Nem, én kérek bocsánatot.

TÓ�Ilyen a háború.

HEGY�Azért vagyunk itt, hogy elme-

neküljünk a háború el�l.

TÓ�Hogy legy�zzük a háborút.

HEGY�Hogy elmondjunk egy törté-

netet.

TÓ�A Sárkány álarcát.

HEGY�Igen. A Sárkány álarcát.

TÓ�Kemény dolog ez.

HEGY�Mi kemény?

TÓ�Beszélni. Melletted. Elmonda-

ni, veled együtt. Emberek haltak 

meg, emberek, akiket szerettem.

HEGY�Mindkett�nknek megvannak 

a maga halottai, mindkett�nkben 

van fájdalom és gy�lölet. De már 

nem vagyunk sem a Hegyek Or-

szágában, sem a Tavak Orszá-

gában. Itt vagyunk, ezen a sík és 

szürke földön, ahol soha nem áll 

el az es�. Ugyanaz a nyelvünk, és 

ugyanazok a történeteink. El fog-

juk mondani e történetek egyikét 

együtt, ketten. És ha sikerül ketten 

elmondanunk, akkor legy�ztük a 

háborút – persze csak egy kicsit: 

olyan ez, mint kaviccsal küzde-

ni a tornádó ellen… De néha az 

embernek nincs más választása: 

küzdeni kell, még ha csak egy ka-

viccsal is…

TÓ�Nem ugyanazok a történeteink. 

Hasonlítanak egymásra, de nem 

ugyanazok!

HEGY�Ugyanannak a történetnek a 

különböz� verziói!

TÓ�A mi történeteinknek semmi kö-

zük a tieitekhez! A mi történeteink 

valóságosak! A  tieitek pedig olya-

nok, mint az álom!

HEGY�Elvettétek a történeteinket és 

bemocskoltátok �ket! Amikor a mi 

történetünkben Li és a Mester az 

egyszarvú ellen küzdenek, a  tié-

tekben a kerít� ellen harcolnak 

egy bordélyházban!

TÓ�A bordélyházak léteznek!

HEGY�Az egyszarvúak is léteznek!

TÓ�Láttál már egyszarvút?

HEGY�Álmodtam róla.

TÓ�A  ti történeteitek álmok. És az 

álmaitokban éltek.

HEGY�Ti meg a sárban.

TÓ�Igen, a sárban élünk. A mestersé-

geink hitványak és alantasak. Cse-

lédek, csep�rágók, hullamosók, 

culágerek, föld nélküli parasztok, 

tolvajok és koldusok vagyunk… 

A  piros lámpás negye deink, fáj-

dalom, az egész földrészen hí-

resek. Ott dolgoznak a legszebb 

lányaink. Húszéves korukra elny�tt 

prostituált lesz bel�lük. Li egy volt 

közülük… Tudta, hogy el fogják 

adni rabszolgának. Ezért férfi nak 

öltözött és elmenekült. Találkozott 

a Mesterrel. És a Mester megtaní-

totta a Sárkány álarcára.

HEGY�Li hercegn� volt, a  híres Pon 

királynak, a Déli Királyság urának 

a legid�sebb leánya. Ez a királyság 

olyan kicsi volt, hogy a palota an-

nak teljes területét elfoglalta – bár 
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meg kell mondanom, hogy ha-

talmas palota volt: a  legrövidebb 

útvonal bejárása is több óráig tar-

tott, és térkép kellett, nehogy elté-

vedjen benne az ember… Li her-

cegn�nek keskeny csíp�je és kis 

melle volt, így szépsége ellenére a 

környékbeli hercegek vonakodtak 

feleségül kérni az iránti aggodal-

mukban, vajon lesznek-e a her-

cegn�nek gyermekei. És f�képp: 

lesznek-e fi ai. Végül Pon király el-

fogadta Piu lovag ajánlatát – a lo-

vag arca olyan volt, mint egy fi atal 

hulláé, és azt beszélték róla, hogy 

vámpír és boszorkánymester…

Már harminckét n�t vett feleségül, 

akik a lakodalom után mindnyá-

jan hirtelen megöregedtek, és né-

hány nappal kés�bb meghaltak… 

Li hercegn� nem akart Piu lovag 

harmincharmadik felesége lenni. 

H� és jóságos dajkája segítségé-

vel férfi nak öltözött, és elmenekült 

a kastélyból. Aztán találkozott a 

Mesterrel, aki megtanította a Sár-

kány álarcára.

TÓ�Ez nem ugyanaz a történet!

HEGY�Dehogynem: a h�sn� neve Li, 

aki egy veszély el�l férfi ruhát öltve 

menekül, és találkozik a Mesterrel.

TÓ�Elveszel a fölösleges részletek-

ben.

HEGY�Úgy kellenek a történetnek 

a részletek, ahogyan a n�nek az 

ékszerek!

TÓ�Nálunk a n�k nem viselnek ék-

szert. És mindenféle kitér�k nélkül 

beszéljük el a történeteinket.

HEGY�Ti csak a csontvázat mesélitek 

el és elfeledkeztek a húsról.

TÓ�Látod, hogy lehetetlen valamit 

ketten elbeszélni: Li még nem 

is találkozott a Mesterrel, és mi 

máris összezördültünk. Te a bé-

kéért akarsz mesélni. De tudod, 

mit fognak t�lünk hallani az itteni 

emberek? Két történetet, amint 

egymással viaskodnak! A  háborút 

fogják hallani!

HEGY�Ti Tavak, ti mindig olyan ne-

gatívak vagytok!

TÓ�Realisták vagyunk. A sárban élés 

nagyon realistává teszi az em-

bert… Együgy�nek fogják találni a 

történeteinket. Nekik vannak fi lm-

jeik! Tévésorozataik! Rajzfi lmjeik! 

CD-ik! Nekünk mink van? Szánk. 

Karunk. Meg arcunk.

HEGY�Na és? Nekik is van karjuk 

meg szájuk. Emberi lények, mint 

mi! Meg fognak bennünket hall-

gatni, mert az emberek szeretik 

hallgatni, ha mások történeteket 

mesélnek nekik!

TÓ�Itt nem!

HEGY�De igen, mindenütt! Az � b�-

rük világos, de ha meleg van, 

ugyanúgy izzad, mint a mi b�-

rünk. Az � szemük olykor rémisz-

t�en kék, de láttam, hogy éppúgy 

könnyezik, mint a mi szemünk. 

Vannak mellékhelyiségeik, ahová 

azért zárkóznak be, hogy kiürítsék 

beleiket, ahogyan mi is – egyéb-

ként kissé különösek azok a mel-

lékhelyiségek, nem gondolod? Én 

mindig azon töröm a fejem, vajon 

rá kell-e ülni arra a karikára? Vagy 

a lábamat kell rátenni? Rejtély… 

A számos rejtélyük egyike…

TÓ�Egy történet nem változtatja meg 

a világot. És te nem láttad az itteni 

mesemondókat! Fantasztikusak! 

Varázslók! Óriási díszletek között 

vannak! Folyton változó fényben! 

Vad zenekísérettel, miközben 

egyetlen zenész sincs a színen!

HEGY�Nekünk történetünk van!

TÓ�De nekik nincs szükségük törté-

netre! Néztem �ket, nem értettem 

a nyelvüket, nem tudtam követni 

a történetet, de láttam a képeket! 

Azokat a szép vagy ijeszt� képeket! 
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Amelyek hol sokkoltak, hol elb�völ-

tek! És az id� nem létezett többé!

HEGY�Országaink legjobb mese-

mondói vagyunk! Mindketten az 

egész földrészen híresek!

TÓ�Az itteni mesemondók a történet 

szerepl�ivé válnak!

HEGY�Én is el tudok játszani egy 

szerepl�t! El tudom játszani Lit: 

„Hol van a Mester, aki megtanít 

a Sárkány álarcára?” El tudom 

játszani a Mestert: „Itt áll el�tted. 

�t látod. � beszél hozzád.” El tu-

dom játszani a rókát, a  pacsirtát, 

a  katonát, a  dajkát, a  kísértetet, 

az él�halottat, a  tengert, a szelet, 

a  földigilisztát, a  szomorúságot, 

a várost, a port, a magas fáról las-

san a földre hulló levelet…

TÓ�Az itteni mesemondók nem el-

játsszák a szerepl�t, hanem ma-

gává a szerepl�vé válnak. Te el-

játszol egy szerepet, eljátszod Lit, 

de tudod, hogy Li nincs itt, tudod, 

hogy Li nem létezik. Náluk ez más-

képp van. Ha eljátsszák Lit, akkor 

Li itt van. Ha eljátsszák a Mestert, 

akkor a Mester itt van.

HEGY�Hol itt?

TÓ�Benne a mesél�ben. Már nem 

mesemondókat látsz. Hanem em-

bereket.

HEGY�Hogyhogy embereket?

TÓ�Elfelejted, hogy mesemondók. 

Csak embereket látsz. Akik akár 

mi magunkká is válhatnának

HEGY�Hogyhogy mi magunkká? Úgy 

érted, mi kett�nkké?

TÓ�Igen. Az itteni mesemondók akár 

mi kett�nkké is tudnának válni, és 

el tudnák mesélni a történetünket.

HEGY�De hát mi értelme ennek?  Miért 

kéne azért fi zetni, hogy embereket 

lássunk? Elég kimenni az utcá-

ra és emberek százait láthatjuk! 

Ingyen! És ezek a mesemondók 

minden este emberekké válnak?

TÓ�Minden este.

HEGY�Biztos drogoznak!

TÓ�Vagy talán transzban vannak?

HEGY�Minden este? Nem. Biztos dro-

goznak. Ami egyébként nem le-

het túl egészséges… Itt félelmetes 

drogok vannak!

TÓ�Igen?

HEGY�Rosszabbak, mint az ópium 

vagy a mályvatea! Még rosszabb, 

mint a kávé!

TÓ�A mi történeteink túl egyszer�ek, 

tele ismétl�désekkel. Nem fognak 

az emberek eljönni, hogy meg-

hallgassanak bennünket. Vagy ha 

el is jönnek néhányan, elvész a 

közvetlenség. Üres lesz a terem.

HEGY�Hová mész?

TÓ�Nem lesz ez így jó.

HEGY�El akarsz menni?

TÓ�Igen.

HEGY�És akkor mit tettél a háború 

ellen? Még ha nem változtat is a 

dolgokon. Még ha kudarccal vég-

z�dik is. Mit tettél a háború ellen?

TÓ�Ez nevetséges.

HEGY�Még ha nevetséges is, vagy 

naiv. Még ha gúnyolódnak is az 

emberek. Még ha leköpnek is, 

amikor elmész el�ttük. Mit tettél a 

háború ellen?

TÓ�Mást is tehetek, mint hogy törté-

neteket meséljek…

HEGY�Meg akarsz futamodni, ugye? 

Szokás szerint! Fel akarod adni? 

Te mindig majdnem feladtad, de 

ismerlek: az utolsó pillanatban fél-

ni kezdesz t�le, hogy félni fogsz! 

Nincs más választásunk. Mese-

mondók vagyunk. El kell monda-

nunk a történetünket, a  Sárkány 

álarcát. El kell mondanunk, ho-

gyan határozta el a Mester, hogy 

megtanítja Li hercegn�t a Sárkány 

álarcára.

TÓ�Li férfi ruhát viselt. Menekült a 

piros lámpás negyedb�l. Napok 
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óta gyalogolt. Vérzett a lába. Majd’ 

összeesett a fáradtságtól. Látta, 

hogy három férfi  közeledik feléje. 

Az els� hajlott hátú volt, a máso-

dik nagyon magas, majdnem két 

méter, a  harmadik pedig nagyon 

kövér, legalább száz kiló…

HEGY�Meg kell mondanom, hogy ak-

koriban azon a vidéken a banditák 

igen választékos stílusban szoktak 

beszélni: (Els� bandita) Jó napot, 

kedves uram! Sétálgatunk, sétál-

gatunk? És feltettük-e magunknak 

a kérdést, hogy vajon szabad-e 

itt nekünk sétálgatni? Feltettük a 

kérdést?

TÓ�(Li) Nem.

HEGY�(Els� bandita) Nos, nem sza-

bad. Hacsak nem fi zetsz egy kis 

adományt a két társamnak meg 

nekem, egy kis adományt, ami az 

összes pénzedet jelenti. A  kérdé-

sem: van pénzed, vitézem?

TÓ�(Li) Nincs.

HEGY�(Els� bandita) Nem szép do-

log hazudni a két társamnak meg 

nekem. Legnagyobb sajnálatunkra 

kénytelenek vagyunk véget vetni 

az életednek. Bajtársak, vegyétek 

el� a fegyvereteket! (Második ban-

dita) Hallottad? (Els� bandita) Mit?

TÓ�Mindnyájan mozdulatlanná me-

revednek. A távolban énekszó hal-

latszik. (Részeg gajdolás.) A hang 

közeledik. (A részeg gajdolás egy-

re er�södik.) És egy fa mögül egy 

er�sen ittas öregember lép el�.

HEGY�(Els� bandita) Mi van, öregúr? 

Sétálgatunk? Kiszell�ztetjük a fe-

jünket?

TÓ�(Öregember) Vigyázz!

HEGY�(Els� bandita) Mi van?

TÓ�(Öregember) Szarba léptél.

HEGY�(Els� bandita) Mit beszél ez? 

(Második bandita) Viccel, azt hi-

szem. (Els� bandita) Talán hu-

morista vagy üres óráidban? Mi 

pedig szabók vagyunk, és mindjárt 

szép vékony skarlátvörös szeletek-

re szabdalunk! Bajtársak, öljétek 

meg ezt az �sz öregembert!

TÓ�A  banditák lecsapnak. A  kardok 

azonban célt tévesztenek. Egyik 

sem találja el a részeg öregem-

bert.

HEGY�(Els� bandita) Hova lett az 

öreg? (Második bandita) Itt van, 

f�nök!

TÓ�A banditák ismét rohamra indul-

nak. Zavaros, áttekinthetetlen küz-

delem veszi kezdetét. A  támadók 

kimerülnek. Nem sikerül eltalál-

niuk az öregembert, aki az utol-

só pillanatban, mintegy véletlenül, 

minden er�feszítés nélkül kitér 

a  kardok el�l, úgy t�nik, mintha 

a részegség védelmezné… Hirte-

len két bandita szétnyílt koponyá-

val összerogy. Li k�vé dermed: 

nem látott kardcsapást. Az öreg-

ember utolsó ellenfele felé indul. 

Az ellenfél habozik: meneküljön 

el? Vagy küzdjön? Fél… De nincs 

ideje dönteni: az öregember lesújt 

rá, majd, még mindig tántorogva, 

elindul. Li el�jön rejtekhelyér�l.

HEGY�(Li) Ki maga? Hogy tudta le-

gy�zni ezt a három banditát?

TÓ�(a  Mester) A  Sárkány álarcát vi-

seltem.

HEGY�(Li) Mit?

TÓ�(a  Mester) A  Sárkány álarcát. Ez 

egy nagyon régi harcm�vészet.

HEGY�(Li) Tanítson meg engem is 

erre a harcm�vészetre!

TÓ�(a Mester) Én nem vagyok tanító.

HEGY�(Li) F�zni fogok magára!

TÓ�(a Mester) Az én koromban már 

szinte semmit sem eszik az em-

ber.

HEGY�(Li) Kimosom a ruháit, cseléd-

ként szolgálom!

TÓ�(a Mester) Nincs szükségem sen-

kire.
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HEGY�(Li) Történeteket mesélek ma-

gának!

TÓ�(a Mester) Á, te ismersz történe-

teket?

HEGY�(Li) Igen, sokat!

TÓ�(a  Mester) Rendben van. Meg-

tanítalak a Sárkány álarcára. De 

egy dolgot tudnod kell: ez a fajta 

harcm�vészet a n�k számára tilos! 

Soha, érted, soha nem szabad egy 

n�nek sem megtanítanod!

HEGY�(Li) Nem szereti a n�ket?

TÓ�(a Mester) Ha ismernéd anyámat, 

nem kérdeznéd ezt t�lem. És Li a 

tanítványa lett.

HEGY�Látod? Sikerülni fog! El tudjuk 

ketten mesélni a Sárkány álarcát!

TÓ�Nem fog sikerülni.

HEGY�De hát épp az imént sikerült!

TÓ�Az épp csak egy töredék volt.

HEGY�Ha egy töredékkel sikerült, 

akkor sikerülni fog az egésszel. 

Dolgozni kell rajta, próbálkozni 

kell egy kicsit, de sikerülni fog egy 

és ugyanazon történetet úgy el-

mondanunk, hogy annak minden 

oldalát megmutatjuk. És az itte-

ni emberek meg fognak hallgatni 

bennünket!

TÓ�Különösek az itteni emberek. 

Nem értem �ket. Otthon kellett 

volna maradnom, a  Tavak Orszá-

gában. A  háború kell�s közepén.

HEGY�Lehet, hogy meghaltál volna.

TÓ�Jobb is lenne. Jobb, mint ez a 

szürke világ, amelyet nem értek.

HEGY�Kezdetben én is úgy voltam, 

mint te. Itt minden elvette az élet-

kedvemet. Mindannak, amit a 

Hegyek Országában tanultam, itt 

nincs semmi értelme. Mindannak, 

amit jónak hittem, és mindannak, 

amit rossznak, itt nincs semmi 

értelme. Egyszer aztán megértet-

tem: ez a világ illúzió. Ez a világ 

rémálom. Csak mi vagyunk va-

lóságosak. El fogjuk mondani a 

történetünket, mert a történetünk 

valóságos. És a mi realitásunk 

lassanként megfert�zi az itteni 

embereket. Az ország élhet�bbé 

válik, kevésbé lesz szürke. Kevés-

bé gyakran fog esni az es�. És 

felébredünk a rémálomból.

TÓ�Álmodsz. Otthagytad a hegyei-

det, de még mindig álmodsz. Tu-

dom, mindjárt visszavágsz: „Me-

semondó vagyok. A mesterségem 

az álom.”

HEGY�Én is tudom, te mit fogsz 

válaszolni: „Mesemondó vagyok. 

A mesterségem az igaz.”

TÓ�Az álmok is az igazság részei.

HEGY�Az igazságnak pedig gyakran 

álomíze van.

TÓ�Beléptél a történetembe. Elját-

szottad néhány szerepl�met. Még 

ha különös módon játszottad is el 

– köszönöm.

HEGY�Nyilván, hiszen nálunk nem 

így történik Li hercegn� és a Mes-

ter találkozása.

TÓ�Tudom.

HEGY�Az a történet egészen más 

irányt vesz. Egyébként, az itteni 

közönség számára talán jobb len-

ne, ha azt az irányt követnénk.

TÓ�Igen?

HEGY�Igen, az mégiscsak szebb, ki-

fi nomultabb…

TÓ�Szebb… (HEGY-et majmolva) 

Apja palotájából menekülve, arcán 

ezüst könnycseppekkel (mégis-

csak hercegn�r�l van szó!), mi-

után hetekig gyalogolt a sósiva-

tagban, ahol csak úgy táncolt a 

napfény, Li hercegn� egy több 

mérföldnyi távolságból is szem-

bet�n� városba érkezett: a  há-

zak smaragdból voltak, az utakat 

arany és ezüst borította, a hidakat 

pedig zafírból faragták…

HEGY�A  városban éppen harcm�-

vészeti viadalt tartanak. A  tanít-
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ványok egymást váltva küzdenek 

és halnak meg… Egy öregember 

közeledik Li hercegn�höz. Tudatja 

vele, hogy egy Mester éppen tanít-

ványt keres. (Li) Milyen harcm�vé-

szetet folytat a Mester?

TÓ�(a  Mester) A  létez� leghíresebb 

és legtitokzatosabb harcm�vésze-

tet, melyet a Sárkány álarcának 

neveztem el.

HEGY�(Li) A Sárkány álarcának? So-

ha nem hallottam róla!

TÓ�(a  Mester) Aki a Sárkány álarcát 

viseli, legy�zhetetlen.

HEGY�(Li) A Sárkány álarcát viseli?

TÓ�(a Mester) Kedves barátom, ez a 

harcm�vészet különböz� álarcok-

ból áll: a Gazella álarcából, amely-

ben az ember megtanul úgy kitér-

ni az ütések el�l, hogy az utolsó 

pillanatban elhajlik; a  Tigris álar-

cából, amelyben az ember megta-

nul egészen a megfelel� pillanatig 

mozdulatlan maradni és csak ak-

kor, de akkor a lehet� leggyor-

sabban ütni; a  Medve álarcából, 

amelyben az ember úgy küzd több 

ellenséggel, mintha csak egyet-

lenegy volna, és végül az utolsó 

álarcból, amely Mesterré teszi az 

embert: a Sárkány álarcából.

HEGY�(Li) Hol van a Mester, aki meg-

tanít a Sárkány álarcára?

TÓ�(a Mester) Itt áll el�tted. �t látod. 

� beszél hozzád.

HEGY�(Li) Micsoda? Hiszen maga 

egy öregember!

TÓ�(a Mester) Próbáld csak megütni 

ezt az �sz öregembert!

HEGY�Li tétovázott – miért ütné meg 

ezt a vézna, szinte teljesen ko-

pasz és fogatlan öregembert? –, 

de amaz er�sködött. Ekkor, csak 

hogy örömet szerezzen neki, Li 

egy apró fricskát akart adni az 

öregembernek. De ujjai nem érin-

tették a Mestert. Li hallotta, hogy 

süvít a leveg� körülötte, és érezte, 

hogy lába elhagyja a talajt. Majd 

amikor ismét a földön találta ma-

gát, bal karja és csíp�je er�sen 

fájt. Az öregember mosolyogva 

nézett le rá.

TÓ�(a  Mester) Egy öregember is vi-

selheti a Sárkány álarcát. S�t, még 

egy n� is viselhetné – persze ez 

tilos.

HEGY�(Li) Miért?

TÓ�(a Mester) Mert a n�k nem létez-

nek! A n� csak kapocs az apa és 

a fi ú között! Mire lenne jó bármit 

is tanítani annak, aki nem létezik?

HEGY�Beléptél az én verziómba, kö-

szönöm. Elkövettél ugyan néhány 

apró hibát, de ez természetes, 

egyébként pedig te vagy a legjobb 

mesemondó, akivel valaha is talál-

koztam.

TÓ�Én nem hiszek a te elbeszélés-

módodban. De kész vagyok elis-

merni, hogy kit�n� mesemondó 

vagy. Emlékszel az els� találkozá-

sunkra?

HEGY�Én hétéves voltam. És te?

TÓ�Kilenc, tíz vagy tizenegy, már 

nem tudom. Mi nem szoktuk meg-

jegyezni a dátumot, amikor szü-

lettünk.

HEGY�Féltem t�led. Azt mondták, az 

Ezer Tó Országából való mese-

mondóval fogok megmérk�zni. Azt 

is mondták, te máris híres vagy, 

és hogy minden egyes szó, amit 

kimondasz, száz újabb néz�t vonz.

TÓ�Én meg állandóan téged néz-

telek. Olyan szép voltál, olyan jól 

öltözött. Fekete gyöngysor volt a 

nyakadban. Selyemruhát viseltél, 

és a fáklyák fénye meg-megcsillant 

rajta… Én durva darócruhát visel-

tem. Szegénynek éreztem magam.

HEGY�Melyik történetet is kellett a 

versenyen elmondanunk?

TÓ�A Sárkány álarcát
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HEGY�Akkor is?…

TÓ�Akkor is.

HEGY�Miért azt a történetet?

TÓ�Mert n�k vagyunk. Mert az egy n� 

története, aki megtanul harcolni. 

Mert a háború keményebben sújt 

bennünket, mint a férfi akat. A fér-

fi ak hisznek a gy�löletben, a bosz-

szúban. Ha megölik a gyereküket, 

�k megölik az ellenség gyerekét. 

Mi n�k nem ilyenek vagyunk. Ha 

megölik a gyerekünket, mi azt 

akarjuk, hogy soha többé egyetlen 

gyereket se öljenek meg. Mi nem 

háborúzunk. Csak elviseljük.

HEGY�Borzalmas dolgokat láttam. 

Láttam anyákat, akik saját gyer-

meküket ölték meg, hogy az ellen-

ség ne kínozza �ket. Láttam n�ket 

fegyvert fogni és gyilkolni. Láttam 

emberi lényeket karvallyá és kígyó-

vá válni. Láttam, amint elborítják a 

földet a halottak. Láttam, amint 

patakokban ömlik a vér… Igen, 

szánalmas dolog történeteket el-

beszélni… Amikor gyerek voltam 

és az elbeszélés m�vészetét tanul-

tam, azt hittem, a történetek a leg-

fontosabbak a világon. Azt hittem, 

egy történet, a megfelel� történet 

el tudná pusztítani a világot. És azt 

hittem, egy másik történet pedig 

meg tudná azt menteni.

TÓ�Számomra a történetek – luxus. 

Mint az alkohol, a zene vagy a vaj.

HEGY�Az embereknek szükségük van 

történetekre, mint ahogy szüksé-

gük van kenyérre vagy alvásra!

TÓ�Igazán nem vagyunk nélkülözhe-

tetlenek…

HEGY�Aki nem álmodik, megbolon-

dul! Aki nem hallgat történeteket, 

nem tudja elmesélni a saját törté-

netét! Nem tudja elmondani: ezen 

és ezen a helyen születtem, ez és 

ez voltak a szüleim, ez és ez az 

esemény történt velem. Aki nem 

hallgat történeteket, az úgy él, 

mint egy állat!

TÓ�A  te országodban könnyen le-

hetnek mesemondók: gazdagok 

vagytok, van id�tök… De nálunk a 

mesemondás, az áldozathozatal… 

Sok ember szerint fölösleges áldo-

zathozatal… Az iskolában a taná-

rok pálcával vertek bennünket, és 

azt mondogatták: ti luxus vagytok! 

Gy�znötök kell! Amikor els� íz-

ben találkoztunk egy versenyen, ki 

gy�zött? Te vagy én?

HEGY�Te, azt hiszem. De nem va-

gyok benne biztos. Sok versenyen 

vettünk részt, mindketten több-

ször is gy�ztünk és veszítettünk. 

Gy�löltük egymást.

TÓ�Én gy�löltelek és csodáltalak.

HEGY�Én pedig féltem t�led.

TÓ�És most?

HEGY�Most? Most már ismerlek… 

Azok a versenyek talán csak el�-

készítették azt, hogy most ketten 

elmesélhessük a Sárkány álarcát.

TÓ�Ellenségek voltunk! Azért mond-

tuk el a történeteinket, hogy dia-

dalt arassunk a másik fölött!

HEGY�Küzdelem volt, de a küzde-

lem nem háború. A  küzdelemhez 

nem kell gy�lölni az ellenfelet. 

Ellenkez�leg. A küzdelem egyfajta 

kapcsolat.

TÓ�(a  Mester) A  küzdelem egyfajta 

kapcsolat.

HEGY�(Li) Kapcsolat?

TÓ�(a  Mester) Nem kell gy�lölni az 

ellenfelet ahhoz, hogy legy�zzük. 

Én például nagyon kedvellek té-

ged. Esténként szép történeteket 

mesélsz nekem, hogy elaltass. De 

le akarlak gy�zni.

HEGY�(Li) Miért?

TÓ�(a Mester) Hogy tanulj.

És a Mester Li vállára ütött. Az ütés 

tompa zajt keltett.



HETEDHÉT

5050

HEGY�(Li) De hát ez fáj!

TÓ�(a  Mester) Fájnia kell! Különben 

soha nem tanulsz!

 És folytatta az ütlegelést. Lement 

a nap. A csillagok közt felbukkant 

a hold. A Mester még mindig mér-

te az ütéseket. Li megpróbált ki-

térni el�lük, de nem sikerült neki. 

Teste csupa kék folt lett.

 (a Mester) Nem tudsz kitérni! Tedd 

fel a Gazella álarcát!

HEGY�(Li) Micsoda?

TÓ�(a Mester) Tedd fel a Gazella álar-

cát! Amikor egy ragadozó üldöz�-

be veszi a gazellát, hogy szétmar-

cangolja, a  gazellának többnyire 

semmi esélye nincs kitérni el�le. 

De abban a pillanatban, amikor 

a ragadozó épp el akarja kapni, 

a gazella hirtelen irányt vált. A ra-

gadozó olyan gyors, hogy egyene-

sen folytatja útját.

 De Linek nem sikerült kitérnie. 

Leszállt az éj. Sötétkék volt az 

égbolt. A  Mester abbahagyta az 

ütlegelést.

 (a Mester) Ez nem ér semmit. Nem 

félsz t�lem eléggé, én pedig nem 

merek elég nagyot ütni rád. Ahhoz, 

hogy megtanuld viselni a Gazella 

álarcát, halálfélelmet kell érezned. 

A gazella tudja, hogy ha nem tér ki 

el�le, a ragadozó széttépi…

HEGY�Ez a baja ennek a történetnek: 

túlságosan ismétl�d�. A  Gazella 

álarca, aztán a Tigris álarca, majd 

a Medve álarca és végül A Sárkány 

álarca… Ez az itteni embereknek 

nem fog tetszeni.

TÓ�Az otthoniaknak pontosan ez tet-

szett!

HEGY�Nálunk volt idejük az embe-

reknek! Itt gyorsan járnak, gyorsan 

esznek, és úgy beszélnek, hogy 

átugorják a mássalhangzókat!

TÓ�És ha „kifelejtenénk” egy-két ál-

arcot?

HEGY�Azt nem tehetjük!

TÓ�Miért nem?

HEGY�Mert négy álarc van! Mindig is 

négy álarc volt!

TÓ�Nem.

HEGY�Nem?

TÓ�Korábban öt volt.

HEGY�Hogyhogy öt?

TÓ�Néhány régi verzióban a Tükör 

álarca is benne volt. A  vége felé, 

épp a Sárkány álarca el�tt.

HEGY�Biztos vagy benne?

TÓ�Nem hallottál róla? Nálunk min-

denki ismerte.

HEGY�Milyen volt a Tükör álarca?

TÓ�Csak homályosan emlékszem…

Azt hiszem, addig kellett utánozni 

az ellenfél minden mozdulatát, 

amíg nem tudtuk el�bb megtenni, 

mint �… De aztán hamar rájöttek 

az emberek, hogy négy álarc ép-

pen elég.

HEGY�Hogy tudsz ilyet mondani, 

hogy „éppen elég”? A  legcseké-

lyebb tisztelet nélkül beszélsz a 

történetekr�l!

TÓ�Hisz ezek csak történetek!

HEGY�Ha mi valaha is elmulasztottuk 

megadni a tiszteletet egy törté-

netnek, a  mesemondástanárunk 

véresre vert bennünket!

TÓ�Minket pedig olyan gyakran vert 

a mesemondás tanárunk ok nél-

kül, hogy tulajdonképpen már 

nem is éreztük az ütéseket… De 

nagyon jó mesemondástanár volt. 

Ha hibáztunk, emlékszem, úgy 

sírt, mint egy gyerek… És az sok-

kal jobban fájt, mint az ütések.

HEGY�A  mi mesemondásmesterünk 

magas, sovány férfi  volt. Mindig 

nyugodt volt, lassú, kiszámított 

mozdulatokkal. Egy verseny utáni 

este láttam, hogy dühös, arca vö-

rös volt, keze reszketett. Így szólt 

hozzám: „Nincs már mit tanítanom 

neked.” Megértettem, hogy jobb 
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mesemondó lettem, mint �, és ezt 

nem sikerült elfogadnia…

TÓ�A  mi mesemondásmesterünk 

alacsony, kövér ember volt. Örök-

ké tántorgott: annyi alkoholt ivott 

életében, hogy képtelen volt ki-

józanodni… Egy este, verseny 

után, láttam, hogy mosolyog. El�-

ször láttam mosolyogni. Letérdelt 

elém, és így szólt: „Most már te 

vagy a mester, és én a tanítvány.”

HEGY�Li megtanulta a Gazella ál-

arcát. A  Mester mögött ment az 

erd�ben, ahol éjszaka a fákon lév� 

gyümölcsök felgyulladtak, és úgy 

világítottak, mintha csak nappal 

lett volna. A Mester Li vállára tette 

a kezét:

TÓ�(a Mester) Nézd!

HEGY�Li egy tisztáson legelész� fe-

hér lovat látott. Majd észrevette, 

hogy nem is ló az: egy csavart 

szarv volt a homlokán. Nem, nem 

ló volt, hanem unikornis! A Mester 

ezt dünnyögte:

TÓ�(a  Mester) Emlékszel a Tigris 

álarcára?

HEGY�(Li) Igen. Mozdulatlanul kell 

maradni. Ki kell várni a megfelel� 

pillanatot. És csak akkor, de akkor 

a lehet� leggyorsabb és leghe-

vesebb támadást kell intézni az 

ellenfél ellen!

TÓ�(a  Mester) Akkor hát rajta! Tá-

madd meg az egyszarvút!

HEGY�(Li) De hát felnyársalhat!

TÓ�(a  Mester) Igen. De ha a Gazel-

la álarcát viseled, akkor nem: az 

egyszarvú támadni fog, de nem ér 

el, és egy id� után érezni fogod, 

eljött a perc, hogy feltedd a Tigris 

álarcát… és támadj!

HEGY�Li félt, de mivel hercegn� volt, 

tudott rangjához ill�en viselkedni. 

Félelmér�l megfeledkezve belé-

pett a tisztásra. Az egyszarvú fel-

emelte a fejét és Lire nézett. Tür-

kiz szín� szeme volt. Orrlyukaiból 

vérvörös g�z áradt. Van még egy 

probléma.

TÓ�Már megint micsoda?

HEGY�Ebben a történetben, a  Sár-

kány álarcában… A Sárkány álarca 

a cím, de egyben egy harcm�vé-

szet neve is, és e harcm�vészet 

egyik szakasza is. Az itteni embe-

rek össze fogják keverni.

TÓ�Nem bízol a történetedben. Ha 

sokáig vizsgáljuk és elemezzük, 

minden történetnek vannak hibái. 

De több ezerszer elmondtuk a 

Sárkány álarcát! Tudjuk, hogy az 

emberek meghallgatják!

HEGY�Itt nem! Itt most fogjuk el�-

ször elmondani!

TÓ�Mindig van egy els� alkalom! Ak-

kor mindig fennáll a veszély!

HEGY�De itt túlságosan nagy a ve-

szély. Máris megvetnek bennün-

ket, mert menekültek vagyunk. 

Miért kockáztassuk meg még a 

megaláztatást is?

TÓ�Mit tettél a háború ellen?

HEGY�Az én mondataimat mondod!

TÓ�Most te kezdesz gyengévé válni! 

Most te kételkedsz!

HEGY�Hogy is ne kételkednék? Az it-

teni emberek nem értik a nyelvün-

ket! Nem értik a mozdulatainkat, 

sem az arckifejezésünket!

TÓ�Mi is hús-vér emberek vagyunk. 

Eszünk, alszunk. Sírunk. Nem va-

gyunk olyan nagyon mások, mint 

�k!

HEGY�Lepusztult épületekbe zsúfol-

nak össze bennünket! Hónapokig 

várakoztatnak! Gy�lölnek minket!

TÓ��k nem tudják, de szükségük 

van ránk. Szükségük van a törté-

neteinkre. �k is megismerhetnék 

a háborút. Olyan nap volt, mint 

a többi. A  falvakban az emberek 

teát ittak a tereken. Az asszonyok 

fehérnem�t mostak a folyóparton. 
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A  gyerekek szaladgáltak… Nem 

hittem volna, hogy másnap reggel 

kitör a háború. Itt béke van, az 

emberek nyugodtak, de a háború 

egyszer az � életüket is feldúlhat-

ja. �k ezt nem is sejtik. Az asszo-

nyok elveszíthetik gyermekeiket. 

És még csak nem is sejtik. A fi úk, 

akik most az iskolákban tanulnak, 

vérszomjas gyilkosokká válhatnak. 

De még csak nem is sejtik… Küz-

denünk kell a háború ellen. Akár 

egy kaviccsal is. Még ha ez naiv, 

nevetséges gondolat is. Még ha 

el is bátortalanodunk. Normális 

dolog, ha az ember elbátortala-

nodik. A  mi verziónkban, a  Ta-

vakéban, nem egy egyszarvúval 

szembekerülve tanulja meg Li a 

Tigris álarcát. Hanem egy kerít�vel 

verekedve egy bordélyházban! Li 

belépett a szobába a prostituálttal. 

Megpróbálta elkerülni ezt a hely-

zetet, de a Mester er�sködött:

 (a  Mester) Én magam fi zetek! De 

hát mi van a nadrágodban, fi atal-

ember? Nudli? Li nem tudta, ho-

gyan utasítsa vissza anélkül, hogy 

felfedné: � n�. Most itt áll szemben 

ezzel az apró termet� fi atal lány-

nyal, aki mesterkélten nevetgélve 

vetk�zik. Linek hányingere támad: 

néhány héttel korábban � ugyanígy 

nevetgélt, miközben olyan férfi ak 

el�tt vetk�zött, akikt�l undorodott. 

A fi atal lány most közeledik feléje. 

Li látja a ráncait a smink alatt. Mit 

tegyen? Dermedten áll egy hely-

ben. A  lány még közelebb lép, 

mindjárt megpróbálja levetk�ztetni 

Lit, és rájön, hogy Li – n�… Hirte-

len kiáltás hangzott. Li futva távo-

zott a helyiségb�l. A bels� udvaron 

a Mester egy fi atal férfi val vereke-

dett. A  fi atalember minden ujján 

rozsdavörös gy�r�t viselt: � volt a 

kerít� az intézményben. Egy kis 

t�rt tartott a kezében. Megpróbálta 

megérinteni vele a Mestert, de a 

Mester higgadtan, a  nyugtalanság 

legkisebb jele nélkül kitért el�le. 

A kerít� Li felé fordult:

HEGY�(Kerít�) Ebbe ne avatkozzon 

bele, utas. Ez a vén bolond majd-

nem megfojtotta az egyik alkal-

mazottamat. Meg akarom tanítani 

a „fájdalom” szó különböz� jelen-

téseire.

TÓ�(Li) � az én Mesterem. Meg kell 

védenem �t.

 És a Mester egy kis mosollyal így 

szólt:

HEGY�(a  Mester) Emlékezz: a  Tigris 

álarca…

TÓ�A  kerít� most Lit vette célba 

kardjával. De habozott. Tekintetét 

a Mesterre vetette. Li tudta, hogy 

itt az id�, a megfelel� pillanat, az, 

ami soha többé nem tér vissza. 

A  kerít�re vetette magát és egy, 

a  halántékára mért ökölcsapással 

megölte…

HEGY�…A fogadó hirtelen sötét bar-

langgá változott, s az utazók és a 

fogadósok arca, akik néhány pil-

lanattal azel�tt még felszolgáltak, 

ettek, beszélgettek, ezek az arcok 

most megnyúltak és hirtelen sz�r 

borította �ket!

TÓ�(Li) Mi történik?

HEGY�(a  Mester) Csapdába estünk! 

Ezek rókaemberek! Fel akarnak 

bennünket falni!

TÓ�(Li) Rókaemberek? Azt hittem, 

azok csak a mesében vannak!

HEGY�(a  Mester) Én is. De most, 

hogy körülvesznek bennünket, le 

kell �ket gy�znünk. A  rókaembe-

rek szemfogukat kivillantva, kar-

maikat mutogatva közelednek, 

olyan mély torokhangon morogva, 

mint a vadállatok.

TÓ�(Li) Több mint húszan vannak! Mi 

pedig csak ketten!
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HEGY�(a Mester) Felejtsd el, hogy töb-

ben vannak. Csak egy ellenség áll 

el�tted, egyetlenegy. Épp csak sok 

karja és sok lába van. Figyelj mind-

egyik karra és mindegyik lábra, ami-

kor támad! Vedd fel a Medve álarcát!

 Ebben a pillanatban a rókaem-

berek hirtelen Lire és a Mesterre 

vetették magukat. De �k a Medve 

álarcát viselték.

TÓ�Kés�bb, miután órákig gyalogol-

tak egy erd�ben, megálltak egy 

tisztáson, hogy megpihenjenek. Li 

megkérdezte a Mestert�l:

 (Li) Amikor el�ször találkoztam 

Önnel a három bandita elleni küz-

delemben, Ön ugye úgy tett, mint-

ha részeg lett volna?

HEGY�(a Mester) Megittam el�tte egy 

üveg rizsalkoholt, teljesen részeg 

voltam.

TÓ�(Li) De hát akkor hogyan tudott 

verekedni?

HEGY�(a  Mester) A  Sárkány álarcát 

viseltem. Ez az utolsó szakasza 

ennek a harcm�vészetnek. Amikor 

a Sárkány álarcát viseled, a  világ 

összes állatává és összes embe-

révé válsz, az egész világ leszel! 

Ugyanakkor mindezt saját magad-

ban találod meg.

TÓ�(Li) Nem értem.

HEGY�(a  Mester) Van nyugaton egy 

m�vészet. Nem harcm�vészet, 

egyfajta szórakozás. Az emberek 

összegy�lnek valahol, és néhá-

nyan együtt elmesélnek egy törté-

netet a többieknek.

TÓ�(Li) Többen is? Miért? Egyetlen 

mesemondó nem elég?

HEGY�(a Mester) Mindegyikük a tör-

ténet egy-egy szerepl�jévé válik. 

De ugyanakkor, önmaga marad.

TÓ�(Li) Még mindig nem értem.

HEGY�(a Mester) Mert még nem vagy 

kész a Sárkány álarcának viselésére.

TÓ�Most hová mész?

HEGY�Elmegyek.

TÓ�Feladod?

HEGY�Ez nem fog menni. Én is lát-

tam egy el�adásukat. Bementem 

az egyik moziba, láttam egy fi lmet, 

amelyben óriási, háromméteres 

arcok voltak! Egy ilyen el�adás 

után az érzékek eltompulnak! 

Hogy tudnának meghallgatni egy 

történetet? Egyszer�en, csak úgy, 

meghallgatni egy történetet?

TÓ�És az álmaid?

HEGY�Mi van az álmaimmal?

TÓ�Azt mondtad, az álmaid tarta-

nak meg! Az álmaid vezetnek! Az 

álmaid adnak er�t és bátorságot!

HEGY�Az álmaimat megtartom ma-

gamnak.

TÓ�El�ször akartunk együtt dolgoz-

ni, annyi év után!

HEGY�Azok alatt az évek alatt gy�löl-

tük egymást! És most a népeink 

harcban állnak egymással! A fi vé-

rem talán megölte a te fi véredet!

TÓ�A háborút gy�löljük.

HEGY�Számomra te vagy a háború!

TÓ�És mit tettél a háború ellen?

HEGY�Egy történet még soha nem 

változtatta meg a világot. És mi 

egyáltalán nem ugyanazt a törté-

netet meséljük el.

TÓ�Dehogyisnem, ugyanazt a törté-

netet… Ugyanannak a történetnek 

a két különböz� verzióját…

HEGY�Tudod jól, hogy nem. Tudod 

jól, hogy nem a történet váza a 

fontos. Hanem a húsa!

TÓ�Ugyanúgy végz�dik mind a két 

verzió.

HEGY�Nem ugyanúgy! A  ti verziótok 

szerint a Mester abból jön rá, hogy 

Li n�, hogy Li nem hajlandó min-

tákat pisilni a hóba! Ez gyerekes 

ostobaság! Tiszta hülyeség!

TÓ�Jó, jó, de aztán? Aztán a Mester 

megérti, hogy Li n�. A Mester dü-

hös, azt mondja Linek:
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HEGY�(a Mester) Megtanítalak a Sár-

kány álarcára.

TÓ�(Li) Meg akar ölni?

HEGY�A Mester szó nélkül Li térdére 

üt. Li elesik. A Mester így szól:

TÓ�(a  Mester) A  Sárkány álarcát vi-

selni annyit jelent, mint a világ 

összes állatává, összes emberévé 

válni, vagyis az egész világgá.

HEGY�Li megpróbál kúszva elszökni. 

A  Mester egy ütést mér a vállára, 

a csíp�jére.

TÓ�(a  Mester) Amikor a Sárkány ál-

arcát viselem, én vagyok a ku-

tya, amely ugat, a  vadászgörény, 

amely harap, a  ragadozó, amely 

lecsap zsákmányára.

HEGY�Li er�sen vérzik. Próbál véde-

kezni, de nem sikerül neki.

TÓ�(a Mester) Amikor a Sárkány álar-

cát viselem, én vagyok a paraszt, 

aki szánt, az iszákos, aki dülöngél, 

a király, aki parancsol.

HEGY�Li várja, hogy a Mester meg-

adja neki a kegyelemdöfést. Ám az 

leguggol mellé, és mint egy gyer-

meknek, megsimogatja a fejét:

TÓ�(a Mester) Amikor a Sárkány álar-

cát viselem, el�ször saját magam-

ból merítek. Az egész világ vagyok, 

de el�ször is saját magam. Azt 

használom fel, amim van. Ha ré-

szeg vagyok, a részegségemet for-

dítom hasznomra, ha vak vagyok, 

a  vakságomat. Ha �rült vagyok, 

az �rültségemet, ha rokkant, az 

egyensúlyhiányomat. Ha sebesült 

vagyok, a fájdalmamat. És ha sze-

rencsétlenségemre n�vé válnék, 

az ölemet, a méhemet, az epémet, 

a romlottságomat használnám fel.

HEGY�A Mester felállt.

TÓ�(a Mester) Csalódtam. Nem értet-

ted meg a Sárkány álarcát. Megöl-

lek, némber!

HEGY�És lesújt a kard… De Li elke-

rüli, feláll. Sántítva lép. Gy�lölettel 

néz a Mesterre. Lesújt kardjával és 

üvölt:

TÓ�(Li) Én vagyok a n�, aki sír! A n�, 

aki szül! A n�, akit megvernek!

HEGY�És mindegyik kardcsapás elta-

lálja a Mestert.

TÓ�(Li) Én vagyok a n�, akit meg-

er�szakolnak, akinek elvágják a 

torkát, én vagyok a n�, aki koldul!

HEGY�És mindegyik kardcsapás elta-

lálja a Mestert.

TÓ�(Li) Én vagyok az öreg, elhagyott 

n�. Én vagyok a Gyermekasszony, 

akit megvetnek.

HEGY�És mindegyik kardcsapás elta-

lálja a Mestert.

TÓ�(Li) Én vagyok a szolgálólány, 

a  hercegn�, a  prostituált! A  vén 

matróna, az eladón�, a rabszolga!

HEGY�És mindegyik kardcsapás elta-

lálja a Mestert.

TÓ�(Li) Én vagyok az angyalcsináló! 

És én vagyok, aki elvetélt!

HEGY�És mindegyik kardcsapás elta-

lálja a Mestert.

TÓ�(Li) Én vagyok a n�, aki védeke-

zik! Aki harcol! Aki üt! AKI ÖL!!!

HEGY�És a tarkóján halálos csapás 

éri a Mestert.

TÓ�(a  Mester) Most már ismered a 

Sárkány álarcát. Nincs már mire 

tanítsalak. Különös dolog rájönni, 

hogy az volt a végzetem, hogy egy 

n�t tanítok meg a Sárkány álarcá-

ra, én, aki mindig is gy�löltem a 

n�ket!

HEGY�A Mester lehunyta a szemét és 

meghalt.

TÓ�Nem, egy történet nem jó sem-

mire…

HEGY�Egy történet nem más, mint 

szavak…

TÓ�Egy történet soha nem változta-

tott meg semmit…

HEGY�Mi itt idegenek és kiszolgálta-

tottak vagyunk…

TÓ�Nekik itt mindenük megvan…
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HEGY�Van televíziójuk, parabola-

antennájuk, számítógépük inter-

net-el�fi zetéssel…

TÓ�Kik vagyunk mi, hogy története-

ket merjünk nekik mesélni?

HEGY�Mindig így van. Az ember azon 

gondolkodik, hogy hagyni kellene 

az egészet. Ne tartsuk meg az el�-

adást, ne csináljunk semmit. Men-

jünk haza, vagy menjünk el egy ven-

dégl�be és együnk valamit, miköz-

ben ostobaságokról beszélgetünk. 

Csináljunk bármit, csak ne menjünk 

fel a színpadra történetet mesélni…

TÓ�Csakhogy már kés�.

HEGY�Igen. Itt vannak. Itt ülnek el�t-

tünk.

TÓ�Kialudt a fény! Nem fogjuk látni 

az arcukat!

HEGY�Hallani fogjuk �ket. Érezni 

fogjuk �ket… Akkor mit tegyünk?

TÓ�Tegyük a dolgunkat…

HEGY�Rendben…

TÓ�(idegen akcentussal) Hölgyeim 

és uraim…

HEGY�Mi elmesélni…

TÓ�mi ketten…

HEGY�egy történetet:

TÓ�a Sárkány álarcát!

HEGY�Igen. A Sárkány álarcát.

TÓ�Li dehzasha doub. (Li hercegn� 

volt.)

HEGY�Li dedjen doub. (Li prostituált 

volt.)

TÓ�Tandase ham tado na. (Két tör-

ténetünk van.) Rad tandase nam, 

Li djedene. (Az én történetemben 

Li prostituált.) Liva rad tandase 

nemourah, Li dezasha doub. (De 

a másik hölgy történetében Li 

hercegn�.)

HEGY�Am key standa nidam, liva od 

rondj neshtagof. (Egy történetünk 

van, de kétféleképpen mesélik.)

TÓ�Mounziara or raïmmi ab mah 

guimbé. (Együtt akarjuk elmesél-

ni a történeteinket.)

HEGY�Ab mah. (Együtt.)

A szín lassan elsötétül.
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