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Paul Emond

Nyakast normalizálják
Belépnek sz�k kis lakásomba, és azt 

mondják, épp csak normalizálni fog-

nak.

– Nem zavarjuk sokáig, Nyakas úr, 

meglátja, hamar készen leszünk.

Én, Nyakas látom a tükörben, 

amint nagy, szabálytalan alakú sze-

mem nyugtalansággal telik meg.

– Kezdjük az elején. Vannak eset-

leg afrikai �sei? Mert tudja, ön egy 

kissé barna b�r�nek t�nik.

Egy szempillantás alatt depigmen-

tálják a b�römet.

– Ha közelebbr�l megvizsgáljuk, az 

arckifejezésében van valami homályo-

san arab. Talán onnan is származnak 

felmen�i? Nézze, a biztonság kedvéért 

dezarabizálást is végzünk, hogy egy 

füst alatt minden meglegyen.

– Ejnye, ez az agy! De hát min töri 

a fejét egész nap? Lássuk csak… Ta-

lán értelmiségi családból származik? 

Esetleg rendkívül hosszú tanulmányo-

kat folytatott? Vagy egész egyszer�en 

arról van szó, hogy túl sokat gondol-

kodik? Még szerencse, hogy megtalál-

tuk magát! Egy jó kis dezintellektuali-

zálás, és a dolog el van intézve.

– Meg aztán ez a túlzott, s�t szél-

s�séges érzékenység! Egy kifejezetten 

m�vészekb�l álló rokonsági ág? Hát 

ez nem túl jó, s�t nagyon is veszélyes 

dolog. Legf�bb ideje, hogy itt is meg-

történjen a normalizálás.

Hipp-hopp, egy szempillantás alatt 

mindent elrendeznek.

– Na lássuk. Így már sokkal jobb! 

De mondja csak, maga soha nem néz 

tévét? Ha valami nem normális, hát 

akkor ez az. Ezt is rendbe hozzuk, 

ugyanazért az árért.

A szót tett követi, tévésítenek.

– Nézzük csak az ön jelenlegi fo-

gyasztási szintjét. Micsoda? Mindösz-

sze ennyit fogyaszt? Maga, barátocs-

kám, igazi iskolapélda! Mondhatom, 

nem mindennap találkozik az ember 

olyannal, mint maga!

Így hát fogyasztósítanak.

– És tessék, most már nagyszer� 

állampolgár lett! Szó se róla, jó mun-

kát végeztünk. Gyerünk, indulnunk 

kell, más ügyfelek is várnak bennün-

ket. De nem megyünk el úgy, hogy át 

ne adnánk a szokásos ajándékokat: 

egy csinos kis munkanélküli-igazol-

ványt arra az esetre, ha elveszítené 

az állását; a  legújabb divatos, har-

minchat részes teleregény minden 

képzeletet felülmúló, teljes kiadását; 

egy pompás kis zászlót, melyet majd 

lobogtathat, ha legközelebb jön egy 

miniszter megtekinteni a városnegye-

düket; és last but not least, egy jó 

nagy doboz nyugtatót.

És én, Nyakas látom a tükörben, 

amint nagy, szabálytalan alakú sze-

mem könnyezni kezd.
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Nyakas elveszti az árnyékát
A nap miatt volt, aznap túl er�sen sü-

tött a nap.

Valami letaglózó intenzitással.

Láttam, hogy az árnyékom ezt ne-

hezen viseli.

Szemmel láthatóan egyre rövi-

debb, egyre keskenyebb lett.

Én, Nyakas megpróbáltam lelket 

önteni belé.

– Tarts ki – mondtam neki –, a nap 

után jön az es�, és a nyár után jön a tél.

De ami az árnyékomból megma-

radt, egyszerre csak reszketni kezdett.

Minél jobban reszketett, annál át-

tetsz�bbé vált, és aztán hirtelen, huss! 

elpárolgott, nem volt többé sehol.

Én, Nyakas elvesztettem az árnyé-

komat.

Ott álltam, mint egy hülye.

Amúgy sem vagyok egy szép látvány, 

de így, hogy még árnyékom se volt!

Egyszer�en mintha meztelen let-

tem volna.

A  karommal megpróbáltam elta-

karni az árnyékot, aminek ott kellett 

volna lennie, de hogy takarhattam 

volna el azt, hogy nincsen árnyékom?

És tessék, a  járdán egy zsaru fel-

fi gyelt rám, amint közeledtem feléje.

– Maga ott! Mit jelent ez? Hol van 

az árnyéka?

– Az árnyékom – feleltem –, az 

árnyékom, ööö… Hát ott van, ahol 

lennie kell, láthatja.

– Szórakozik velem? Ahol lennie 

kellene, ott nincs több árnyék, mint 

amennyi haj az én fejemen van!

Levette a sapkáját és megmutatta 

tar koponyáját.

– Esküszöm pedig, hogy alig egy 

pillanattal ezel�tt még ott volt.

– Mindenesetre, most már nincs 

ott. Magának annyi – tette hozzá ko-

moly hangon.

Majd a hang megenyhült:

– Szerencsés napja van, derék 

zsaruba botlott. Az emberek folyton 

a rend�rséget szidják, azt mondják, 

minden rend�r aljas szemét, de én 

vagyok a kivétel.

Ekkor én, Nyakas mélyen megha-

joltam, hogy megköszönjem.

– Várjon – mondta a rend�r –, még 

nem is tud semmit. Látja az árnyéko-

mat?

És megmutatta az árnyékát, 

amely méltóságteljesen terült szét 

a járdán.

– Nos – szólt –, van egy másik, tar-

talék árnyékom is.

És kivett a zsebéb�l egy második 

árnyékot.

– Ezt nagylelk�en magának adom, 

nem kell újra mélyen meghajolva 

megköszönnie, ez lesz a mai jó csele-

kedetem. Jó utat, állampolgár!

És fütyörészve elindult, második 

árnyéka pedig azon nyomban mellém 

szeg�dött, és méltóságteljesen szétte-

rült a járdán.

Meg vagyok mentve!

Ekkor én, Nyakas azt gondoltam, 

gyertyát kellene gyújtanom a rend�r-

ség véd�szentjének tiszteletére.
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Nyakas megtalálja az árnyékát
Én, Nyakas olyan árnyékkal sétálok, 

amelyet egy zsaru adott nekem.

Emlékeznek? Az egyik el�z� rész-

ben történt.

Az ajándék épp kapóra jött, mivel 

a saját árnyékomat elvesztettem.

Csak éppen amint a zsaru elt�nt, 

három lépést se tettem, összeakadtak 

a lábaim, és puff, elestem.

A járókel�k jót nevettek rajtam.

Felkeltem, ismét tettem három 

lépést, és puff, újra elestem.

A járókel�k ismét jót derültek.

Megint felálltam, és mit kellett 

látnom?

Hogy a zsaru árnyéka, amely az 

enyém lett, még jobban szórakozik, 

mint a járókel�k.

– Hogy merészeled ezt tenni ve-

lem? – kérdeztem t�le.

– Nem tetszel nekem, haver, és mert 

nem tetszel, úgy intézem, hogy elbotolj.

– És miért nem tetszem neked?

– Olyan aszociális képed van, és 

én az aszociális alakokat még képen 

se bírom nézni.

Nekem, Nyakasnak hagynom kel-

lene, hogy egy zsaru árnyéka elgán-

csoljon?

Nem, nem kell hagynom, hogy egy 

zsaru árnyéka elgáncsoljon.

Jól bele akarok rúgni, de puff, is-

mét a földön találom magam.

A  járókel�k megint nevetnek, 

a zsaru árnyéka még náluk is jobban.

Felállok, de nem merek mozdulni.

Mély depresszióba esem.

Hirtelen érzem, hogy a zsebem 

mocorogni kezd.

Megkockáztatok egy pillantást a 

zsebemre, és mit látok?

Az árnyékom, az igazi árnyékom, 

az, amely elpárolgott, dugja ki a fejét 

a zsebemb�l.

– Mit keresel a zsebemben? – kér-

dezem t�le.

– Elfoglalták a helyemet, így hát 

tartalékban vagyok – válaszolja.

– Jobban vagy? – kérdezem.

– Megvagyok – feleli.

– Örülök, hogy látlak – mondom.

– Én is – válaszolja –, de kissé 

bosszantó tartalékban lenni.

Azonnal megszólítom a zsaru ár-

nyékát, amely az enyém lett.

– Nem akarod átadni a helyet?

– Lám, ilyenek az aszociális em-

berek! Itt vagyok, és itt is maradok, 

haver, meg kell hogy neveljelek.

– Hallod ezt? – kérdezem a valódi 

árnyékomat. – Ha péppé vernéd ezt a 

zsaruárnyékot?

– Még túl er�tlennek érzem ma-

gam – feleli.

Mély depresszióba esem.

Ekkor váratlan fordulat történik: 

egy zsebtolvaj t�nik fel az utcasarkon, 

lábát nyaka közé kapva iszkol.

Egy vérbeli, hivatásos rabló, aki-

ben minden megvan, ami egy zseb-

tolvajban csak lehet, és aki épp most 

rabolt ki egy kövér pénzeszsákot.

– Psszt! – mondom neki.

Alig áll meg, nyugtalan arccal néz 

rám.

– Kit�n� alkalmi vétel önnek, egy 

zsaru árnyéka, aranyat ér, nem kell 

mélyen meghajolva megköszönnie, ez 

lesz a mai jó cselekedetem.

A  zsebtolvaj nem mondatja ma-

gának kétszer, hóna alatt a zsaru 

árnyékával elt�nik az utca másik 

végén.

Én, Nyakas ennek nagyon meg-

örülök, és hívom az árnyékomat, hogy 

foglalja el a helyét.

Károly Judit fordításai


