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1. IULIA 
Egyik cipője sarka letörve, mezítláb, ziláltan. 

Azt hiszem, meg kellene köszönnöm neked. 
Köszönöm! 
Szörnyeteg vagyok. 
Nem, nem vagyok szörnyeteg. 
Köszönöm! 
Azt sem tudom, hogy hívnak téged. 
De köszönöm neked. 
Köszönöm! 

Persze megint rossz pillanatot választottam. Harminc éve, mióta házasok vagyunk, majdnem 
minden nap elismétli nekem, hogy nem vagyok képes eltalálni a megfelelő pillanatot. Számára 
sosem megfelelő a pillanat. 

Úgyhogy mindegy volt. Megfelelő vagy sem, az én pillanatom volt. Most lesz harminc éve. 
Három nap múlva. Csakhogy ünnepség helyett temetés lesz. És ha örökké égni fogok a pokol 
tüzén azért, amit most érzek, akkor is megéri! Nem lehet rosszabb, mint az elmúlt harminc év. 

Hogy mindennap érezzem őt, 
bár rá sem nézek, 
hogy mindennap szagoljam őt, 
bár hozzá sem érek, 
hogy naponta többször 
akaratlanul is rá gondoljak, 
hogy lefeküdjek vele 
átlag havi háromszor, 
anélkül, hogy rá gondolnék. 
Eleinte hetente négyszer, 
majd kétszer, 
végül egyszer sem. 

Aztán, ha még csináltuk, 
azt főként illemből tettük, 
mivel a látszatot fenn kell tartani, 
ha netán valaki rákérdez, 
valamelyik haver egy bulin 
vagy egy vadabb partin.

Különben, ami azt illeti, 
szexuális életünknek 
volt némi haszna is. 

Négy gyerekünk van. 
Személyi számuk egyessel kezdődik, 
és emiatt úgy érzik, 
felsőbbrendűek. 
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Igazuk van. 
A matek itt nem számít – 
a valóságban 
az egy nagyobb, mint a kettő. 

A legidősebb számítógépes szaki, 
jól keres. 
Éjjel-nappal dolgozik, 
gyorskaját eszik, 
csak kólát iszik, 
azt mondja, a kávé egészségtelen – 
úgy kell neki, ha karrierre vágyik. 
A második értékesítési vezető egy mobilcégnél, 
szereti a netes pornót, 
és főleg otthonról dolgozik, 
a szomszéd falra néző garzonlakásából. 
A harmadik dísz- és egzotikus növényekkel 
kereskedik − 
sok időt tölt a gondozásukkal, 
úgyhogy nagyon ritkán látom. 
Végül a legkisebb, az én büszkeségem – 
mindig ő volt a család okoskája – 
házakat épít Kanadában, 
minden évben elmegyünk hozzá, 
külön – 
egyik évben én, 
másik évben ő, 
hosszú utazás ez, 
a világ másik végébe. 

És ezalatt azt mondom magamnak: 
a kötelességemet megtettem. 

Az életem egész mostanáig 
nem volt egyéb, mint egyfajta kölcsön, 
amit bőségesen, kamatostul 
törlesztettem, 
a férjem, személyre szabott bankom ugyanis 
rendszeresen kiköveteli a neki járó törlesztőrészleteket, 
a „bármivanénaférjedvagyok” részletet, 
a „márnemérdekelatested” részletet, 
az „agyerekekjólvannak-ésezmindenamiszámít” részletet, 
a „különbensemvagyjósemmire” részletet, 
de legfőképpen a napi 
„szájonváglakhanemkussolsz” részletet 
meg a heti 
„pofabebüdöskurva” részletet 
és a havi 
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„leestemaszékről-amikorraktamfel-afüggönyt” részletet 
és néhány komoly 
„azönfelesége-sokkotkapott” éves részletet 
vagy 
„neaggódjon-háromnapmúlvahazaküldjük-deagipszet-egyhónapmúlvavesszükle” részletet. 

Mindezeket a törlesztőrészleteket, a többivel együtt, 
Kifizettem bőségesen. 

És mindez idő alatt csupán egyszer csaltam meg. Tegnapelőtt. 

Nagyon fiatal volt 
És eléggé részeg. 
Pénzt akart kivenni 
a bank előterében levő automatából, 
de nem volt a számláján semmi. 
És akkor felajánlotta a szolgálatait. 
Fizetség ellenében. 
Miért is ne, végül is 
fizetésnap volt. 
A dolgozók mosdójában csináltuk. 
Ünnepelnem kellett valahogy, 
ez volt az a nap, amikor lejártak a részleteim. 

Eljött a pillanat. 

Vezetés közben nem tudsz egyszerre két kézzel ütni, 
és két lábbal rúgni, 
munkából jöttünk – ő az ő bankjától, 
én az én bankomtól, 
így jövünk, majdnem harminc éve, együtt, 

először egy 1300-as Daciánk volt, 
majd egy Dacia Solenzánk, 
később vettünk egy Logant, 
most pedig Dusterünk van – természetesen ez is Dacia, 
harminc éve ő visz haza a munkából, 
ő, és csakis ő. 
Azt hihetnénk, ez a szerelem. 
Talán így is van. 
Szerelem az, amikor vigyázol rá, 
nehogy megálljon útközben 
kicsit szórakozni 
nézni a felhőket, az eget, 
vagy nehogy felcsípje egy férfi, 
hiszen ő felcsíphető, 
mint ruha a szárítókötélre, 
vagy olyan, mint egy kóbor kutya, 
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azé, aki magához veszi, 
és én az övé voltam. 

Csendben ültünk, 
mint minden nap az elmúlt harminc évben, 
teljes csendben ültünk, 
csupán a fogai közt sziszegett szavak, 
nézd, hogy áll ki az a kretén, 
menj már odébb, anyádba, te fasz 
na, ez is hogy parkolt oda, 
mint az apjánál az istállóba, 
ez meg – nézz oda – hát nyilván: 
csak egy szőke picsa vezet így, 
menj már gyorsabban, kurva anyád − 
indexelj, hülye tyúk, 
a halál keres otthon, tata, 
húzzál le jobbra. 
De ma másképp volt, 
ma megmondtam neki, 
a legnagyobb csúcsforgalomban, 
amikor a legjobban káromkodott, 
egész egyszerűen megmondtam neki. 

Elhagylak. 
Erre ő – semmi válasz. 
Elhagylak, hallod? 
Erre ő, mi a fenét csinálsz, 
hé, húzzál vissza a konyhába, 
és hosszan dudál. 
Elhagylak, mondom neki újra, 
jóval hangosabban, 
hogy túlordítsam a nőt, 
aki leereszti az ablakot és ezt üvölti neki: 
Kurva anyád, 
hülye pöcs, 
hol vetted a hajtásit? 
ELHAGYLAK!!! üvöltöm, 
és ő fékez, én meg lefejelem a szélvédőt, 
ő meg visszakézből pofon vág, csak úgy, vaktában, 
egyszerre vezet és üt – 
majd kettesbe vált, 
kuss legyen, hallod, 
pont most kell hisztizni? 
Nem látsz, hülye tehén? 
Nem látod, hogy elém vágtál? 
Körforgalomban voltunk. 
A nő meg, 
ha már vak vagy, dácsia bácsi, legalább fogd be a pofád, 
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mire ő, szopjál le, 
mire a nő, inkább te szopd le magad, 
mire ő, te szopjál, szopós kurva, 
elhagylakelhagylakelhagylakelhagylak – 
Odasóz még egyet, nagyobbat, a számra, 
vér spriccel az alsó ajkamból, 
a felső meg rögtön feldagad. 
Elhagylak, 
mondom neki újra és újra, most már erőlködve, 
elhagylakelhagylakelhagylak, 
ez volt az utolsó csepp. 
És ő megáll, 
én megdermedek, 
meg fog ölni, el kéne futnom, 
hívnom kéne a rendőrséget, vagy valami – 
csakhogy ő kiszáll, 
vörös, mint a rák, 
a nő terepjárója kétszer akkora, mint a miénk, 
de nem tud elhajtani, 
megáll ő is, 
pont az átjáró közepén. 
Valaki visít, 
De én nem látok semmit, 
a könnyek miatt, 
és közben nyelem a vért, ami az ajkamból folyik, 
azt hiszem, lenyeltem egy fogamat is, 
mit számít, 
segít az emésztésben. Próbálok kiszállni az autóból, 
nem akarok mást, csak elfutni, 
többé nem megyek haza, 
soha, soha, soha, 
majd magyarázkodhat 
a szomszédoknak, a gyerekeknek, a barátoknak, 
kész, vége. 
Itt maradok az út mellett, 
stoppolni fogok 
bármerre, 
valahol találok én is egy helyet magamnak, 
ahol senki sem ismer, 
mosogatok, gyerekekre vigyázok, 
kurva leszek, 
miért is ne, 
hisz megszoktam. 
Csak többé ne, 
ne 
ne 
ne fájjon többé, 
harminc fájdalmas év, 
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strand nélkül, rövid szoknyák nélkül, 
ujjatlan ruhák nélkül. 
Harminc éven át szemlélni, 
hogyan vált át a bőr színe lilából sárgásba, barnába, 
és a végén már semmi sem látszik, 
mintha semmi sem történt volna. 
De újra és újra megtörténik, 
módszeresen, nincs nap fájdalom nélkül, 
várom már azt a napot 
amikor megnyomom az ujjammal, 
és nem fáj. 

A nő autójának ajtaját rángatja, 
nagy, fekete, nikkelezett ajtó, 
a lábával rugdossa, 
üvölt – emlékszem azokra a szavakra, 
jól hallottam őket, 
én itt vagyok, 
de ő a nőnek mondja – 
talán az a nő is a felesége, 
én meg nem tudok semmiről, 
lehet, több felesége van, 
mint Kékszakállnak, 
igen, ő Kékszakáll, 
én pedig anélkül, hogy észrevettem volna, 
a tiltott szoba ajtajához érkeztem. 

Most nem néz ide, 
most van itt az idő! 
De a nő – a nő rám néz. 
És látja, hogyan csöpög a vérem a szoknyámra, 
és hogyan állok talpra, mert rosszul léptem, és kitört a cipőm sarka, 
francba ezzel a cipővel, 
mezítláb gyorsabban futok. 
De mindezek előtt 
a nő rám néz, 
engem néz. 
Harminc év óta először, 
valaki lát engem. 

Vajon kiléptem a láthatatlanságból? 

És akkor eldördül a lövés. 
A férjem arcának kellős közepébe. 

Ne keressenek. 
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Kösz, jól vagyok itt, Kékszakáll szobájában. 
Ünnepelek. 
Minden tartozásomat leróttam. 
Köszönöm! 

2. PIP 
Egy pisztollyal. 

Mondtam neki, hogy gyűlölöm a fegyvereket, 
és akkor a ház mögé vitt. 
Egy pisztolyt nyomott a halántékomhoz. 
Érzed a félelmet? – kérdezte. Szeretnéd kézben tartani? 
Ezután megtanított lőni. 
Egyáltalán nem volt nehéz, 
sokkal jobb, mint a vetkőzős biliárd, 
amit együtt játszunk, 
hosszú éjszakákon át, amikor nem tud aludni, 
és megiszik egy-egy üveg Chivas Regalt, csakis azt. 
Semmi baj, reggel felé majd 
a karjaimban fog sírni. 
Sokat megtanultam 
a vezetés művészetéről. 
Egyenesen a forrástól. 

Tudom, hány kormányrendelet jár 
egy koalícióért cserébe, 
hogyan épül egy autópálya, 
mit ér egy aranybánya, 
mennyiért lehet egy üzemet, 
vegyit vagy bármilyet eladni, 
és azt is megtudtam, 
hogyan kell odaszólni telefonon 
kora este, 
vagy mit jelent az a szó: „protokoll”: 

azt jelenti, hogy 
finom bőrüléses fekete autók 
személyi repülőgépek, 25 év alatti légikisasszonyokkal, 
hetvenszobás szolgálati lakások, 
lenge öltözetű lányok, szobánként kettő, 
és azt is jelenti, hogy 
temérdek bor lezúdítva a garaton, 
több száz hulla pörkölődése a pázsiton, 
a holdfényben, 
vaddisznóhullák, 
nyulak, 
őzek, mind karóba húzva, 
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ezért is nevezik őt bizonyos körökben 
Vladnak, pedig nem így hívják, 
nem árulom el, hogyan, 
titok. Államtitok. 

Á, a szemetekből látom, 
hogy nektek egész mást jelent a „protokoll”. 

Azt jelenti, hogy a fizetési egyenleg 
napi lekérdezése, 
a gyerekruhácskák beütemezése: 
megkapod, ha sorra kerülsz, 
és egy szót se halljak többé arról a számítógépes 
játékról, 
a számítógép butít. 
És különben is, 
mondtam már: megkapod szülinapodra 
vagy Karácsonyra, 
nagyapádtól. 
Jelent 
kuporgatást 
olcsó bulgáriai szabadságra, 
vagy moldovai kolostorlátogató körútra. 
És még azt is jelenti, 
hogy képtelen vagy nagyobb házat venni, 
meg a hitelkártyádat is jelenti, 
meg az autó részleteit, 
a ház részleteit, 
a személyi szükségletekre felvett hitel részletét, 
emlékszel, akkor csináltuk, amikor Răducut szültem, 
egy hetet ültem 
azon a magánklinikán, a szülészet mellett − 
a lehető legjobbat akartam akkor, 
őssejtlevételt, 
és olyan orvosokat, akik nem vesznek el kenőpénzt, 
asszisztensnőket, akik ügyelnek rád, 
anélkül, hogy megaláznának, 
így tehát, felvettük azt a kölcsönt, 
jó volt, 
voltak gyógyszereim, 
volt tartalékom, 
nem szenvedtem, 
embernek éreztem magam. 
De mindenért fizetni kell. 

És azért a hétért addig fizetek, 
amíg a gyerek iskolás nem lesz. 
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Látjátok, hogy tudom? 
Megvannak a magam forrásai. 

A protokoll még jelenti 
a 70 órás munkahetet, 
a feszültséget és a megkönnyebbülést, 
amikor folynak a leépítések, 
átcsoportosítások, átalakítások. 

Azt, hogy azon töröd a fejed, mi lesz holnap, 
milyen ötletei születnek 
a protokollfőnöknőnek? 

Protokollfőnöknő – ez igen, 
fontos egy beosztás. 
Mit szóltok, 
ha így rám néztek, 
szerintetek megérdemeltem-e, 
hogy protokollfőnöknőjévé neveztek ki, 
csak mert mindig mellette vagyok, 
megértem a nehézségeket, melyekben az ország vergődik, 
és én is pont úgy vergődöm. 

Úgyhogy most lelépek, 
elnézést, hogy nem tudok tovább csevegni, 
fontos ügyek várnak rám, 
protokollárisak, 
és beülök a kocsiba, 
abba a cuki Infinitybe, amelyik csak úgy áll ott, 
és eléggé akadályozza a forgalmat. 
Szépecske, ugye, 
azokkal a nikkelezett mütyürkékkel? 
látnád csak belülről! 
Ő vette nekem. Egy hétvégén, 
amikor nem értem el időben a gyűlésre, 
Szinajára – 
megállított a rendőrség gyorshajtás miatt – 
egy bogárhátúm volt, és próbáltam átsurranni 
a sebességmérő alatt, 
de nem jött össze. 
Amíg elmagyaráztam nekik, ki vagyok, 
és hova igyekszem, 
egy óra is eltelt. 
Erre ő, a franc essen belé, te Pip – ez én vagyok, 
Petronela Ioana Popescu, 
röviden Pip – 
azt mondja: itt vannak a kulcsok, mostantól fogva 
ez a te autód, 
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175 alá ne engedd, 
és ha hívlak, 
soha többé ne várakoztass meg. 
Csak arra vigyázz, nehogy balesetezz, 
mert akkor megint főhet a fejünk, 
mint amikor a fiam elütötte azt a kislányt, 
pont az átjárón, 
ahogy jött ki az iskolából, 
hű, milyen felhajtást csináltak a szülők – 
csak egy gyerek, fiatalok vagytok, 
csináltok másikat, 
de ők, nem és nem. 
Ezért meg fog fizetni, üvöltött az a nő, 
megfizet, nem ússza meg, 
de amikor tényleg fizetni akartam, 
még hangosabban üvöltöttek, 
fenyegetőztek, 
cirkuszoltak... 
Hát, nem szép dolog, 
azt se tudják, mit akarnak, 
nem is csodálkozom, hogy olyan hülyén szavaznak. 
Az volt a szerencsém, hogy 
az a nő totál bekattant, 
gyilkos, gyilkos, üvöltötte, 
be is zárták a bolondokházába, 
nem jött helyre soha. 
Hát, szabad ilyet? 
Hogy ne tudd türtőztetni magad, 
hogy ne tudd kontrollálni magad, 
hogy az érzelmek felülkerekedjenek rajtad? 

Aztán a férfit elintéztem, 
hamar kiszedtem a depresszióból, 
egy olyan technikával, amit még akkor tanultam, 
amikor szabadúszóként dolgoztam, 
még nem voltam közalkalmazott, 
egy csajocskával, valamilyen Neluţa, 
igazi bombázó, 
senki nem tud ellenállni neki. 

Velem nem történhet ilyesmi, 
én nem balesetezek, 
viszont elvárom, hogy tiszteljenek, 
megadják az elsőbbséget, 
elvégre nekem dolgom van, 
nem vásárolni megyek, 
és nem csak furikázom összevissza. 
És, legfőképpen, a durvaságot mellőzzük. 
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Csak semmi trágárság, 
káromkodás vagy sértegetés, 
erre nagyon kényes vagyok, 
életemben annyi csúnya szót nem hallottam 
egy helyen, 
gyors egymásutánban. 
Visított, mint egy herélt kutya, 
mutáló hangon és hörögve, 
felismerem ezt a fajta üvöltést, 
egy ideig egy állatorvos barátnőmnél laktam, 
éppen a kutyamenhely mellett. 
Hallottam, hogyan siratják 
az elvesztett heréjüket, 
a fájdalomcsillapító drága, 
hamar kifogynak belőle, 
és egyszerűbb is anélkül, 
meg különben is, csak kóbor kutyák, 
ha elpusztulnak, arról nem tehet senki. 

Viszont a pasi nem volt herélt, 
esküszöm, 
mellette ült a felesége, 
csakis feleség lehetett, 
ezt is azonnal felismerem, 
abból, ahogy a fejét tartja, 
nem felemelve, 
hanem kissé jobbra dőltve, 
mintha védekezne. 

Láttam a nőt, láttam és 
felismertem a félelmét. 
Mindenféle félelmeket látok, százfélét naponta. 

Láttam a férfi félelmét is. 
Minden reggel látom, 
hallom éjjelenként, 
a protokollszobánkból, 
ahol a tudta nélkül aludni szoktam, 
mindig zárva van, 
senkinek sem szabad belépni, 
mert minden áthallatszik a hálószobájából, 
de én 
minden éjjel hallgatom, ahogy lélegzik, 
és így vagyunk, éjjeleken át, közöttünk csak egy válaszfal, 

hallgatom, hogyan lélegzik, hallgatom, mit beszél álmában, 
hallgatom, mit mond magában, 
amikor felébred, és azt hiszi, senki sem hallja, 
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hogy senki sem látja, 
de nekem látnom kell őt, nem? 

Mindent tudnom kell, ami vele történik, 
hiszen a főnöknője vagyok, 
a protokollfőnöknője. 

Nincs neki más, csak én. 
És ő. 

Én és a félelem 
vagyunk a barátnői, 
ő Hatalomnak hívja, 
de van egy titkos neve, 
hosszabb, 
bonyolultabb, 

úgy hívják, 
önnön képedtől való félelem, 
melytől betörnek a tükrök, 

úgy hívják, 
önmagadba nézéstől való félelem, 
melytől tankönyvek kerülnek nyomdába, 

úgy hívják, 
gondolkodástól való félelem, 
mely törvényeket szavaz meg, 

és még úgy is hívják, hogy 
félelem az elfogadástól, 
ami ütésre késztet, 
és félelem a szeretettől, 
ami gyűlöletre késztet, 
és legfőképpen úgy hívják, hogy 
félelem az élettől, 
ami élni késztet. 

A legjobb barátnők vagyunk, 
mi ketten, 
és állandóan vele kell lennünk, 
én − bármiért, bármire készen, 
ő − szétrombolhatatlanul, 
mélyen, édesen 
és gyilkosan. 

Mondtam neki, hogy nem szeretem a fegyvereket, 
kivált a tűzfegyvereket, 
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gyűlölöm az erőszakot. 
De a félelme betette a pisztolyt a kesztyűtartóba. 
Véletlenül találtam rá, 
a mobilomat kerestem, 
azt, amelyikről őt szoktam hívni, 
egy titkos telefon, 
nem lehet lekövetni, 
nem hagy nyomot, 
kizárólag neki van fenntartva. 

Fel akartam hívni, 
hogy megmondjam, késni fogok. 
De megoldottam a dolgot, 
valahogy le kellett állítanom a pasast, 
hiszen feltartóztatott. 

Nekem meg el kell jutnom valahova, 
mindig el kell jutnom valahova, 
ni, már hív is, 
gondolom, máris tudja, mi történt, 
és dühös, hogy ilyen sokáig tartott megoldani a problémát, 
köszönöm a beszélgetést, 
régóta nem beszélgettem senkivel, 
de most sürgősen mennem kell, 
hiszen, tudják, 
utál várakozni. 

3. IOANA 
Elejt egy nehéz zacskót. Nem mozdul. 

Hülye barom! Majdnem megállt a szívem! 
S ha elüt?! 
Bunkó! 
Szőke volt, igaz? Naná. Ezek a szőkék… 
Nem lehet átkelni az úton anélkül, hogy rád ne dudálna egy. 
Azt az embert ott az a nő ütötte el? 
Uramisten! 
Még jó, hogy túléltem! 
És csak úgy simán elhajt? 
Hol a rendőrség, hol a mentő? 
És az a haldokló az útkereszteződésben − valaki segítsen neki! 
Mondjuk ti, mert nekem eszemben sincs közelebb menni. 
Tessék, hogy nézek ki, az összes tojásom összetört! 

Jaj, Istenem, most mi lesz? 
Enélkül is van elég dolgom. 
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Viszlát, Virginica néne, 
anyám kedvenc tortája, 
amit gyakran elkészít, főleg születésnapomon – 
ma az ő születésnapja van, és meg akartam neki sütni ezt a tortát, 
drága, de megéri: 
csokikrémes, 
és ennek van a világon a legjobb lapja. 
Csak kétszázötven gramm őrölt dió kell hozzá, 
van is nekem ennyi, karácsonyról maradt, 
meg liszt, amennyit felvesz, egy csomag vaj − itt a táskámban, 
az a pénztáros lány betette egy zacskóba, 
hogy ne olvadjon rá a jegyzőtől kapott papírjaimra − 
és tíz tojás. 

Csak ez hiányzott, a tojásoknak annyi, 
így aztán sütemény nélkül maradunk, 
az ünnepi lakomán. 
Annyit kínlódtam − 
elkészíteni azt a sokféle ételt, 
előételek meg bonyolultabb fogások, 
nem kolozsvári káposzta 
padlizsánsaláta 
vagy flekken savanyúsággal, 
az olyan banális − 
nem, ők olyan ételeket akarnak, 
mint a tévében: 
túrós pástétomok, 
töltött lazac, 
narancsos kacsa, 
avokádószósz, 
flambírozott palacsinta, 

Csakhogy nincs tojás. 
Időm sincs, hogy újakat vegyek. 
Majd rendelek tortát, valahonnan. 
Minek kínlódni tovább? 

Köszönöm, Istenem, ma vége lesz! 
Végre elmennek, 
többé ne is lássam őket. 
Egy hete csak főzök, súrolok és takarítok, 
a munkából elkérezkedtem, 
még jó, hogy rendes a főnök, 
különösebb huzavona nélkül elengedett, 
elvégre én: 
túlóráztam, 
leadtam a mérleget, 
megcsináltam a bérszámfejtést, 
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elvittem a bankba az összes dokumentumot, 
minden a helyén, 
vehetek ki szabadnapot? 
Most, év közben? 
Igen, megemlékező gyászmise lesz édesanyám halálának hetedik évfordulójára, 
és, végre-valahára – sikerült! 

Eladtam a házat. 

A ház régi, de jó helyen áll, 
pont a falu közepén, 
a templom mellett, 
az iskolával átellenben. 
Jó áron adtam el, 
egy szomszédnőnek – három évvel idősebb a lányomnál, 
de már férjnél van, van egy négyéves kislánya is, 
nagyon édes. 
Porca miseria, mondja, 
de drágán adja! 
Olaszországba telepedett ki 
és az ő Marcója imádja a pálinkánkat, 
grappa, ugyan már, a szilva szent – nevet, mint egy mascalzone, 
biztosan maffiózó, másképp honnan lenne ennyi pénzük? 
Édesanyám háza, mondom, 
az a ház, ahova minden héten hazajöttem 
a bentlakásból, 
ahol felnőttem, 
ahol a vakációimat töltöttem, 
én és a testvéreim, a gyerekeim, 
a gyerekeik, 
de el akarjuk adni, 
mert nyakunkon a bankkölcsön, 
és a gyerekeink egyetemre járnak. 
Kérem, ne bontsák le. 
Kérem. 
Persze, mondja a nő, így hagyjuk, 
ahogy van, ezekkel a zsalukkal 
olyan, mint egy toszkán ház, 
csak rondább – 
úgyis építünk elé egy másikat, tízszobásat, 
manzárddal, 
két garázs, 
hőközpont, 
ledöntjük a kerítést és a kaput, 
kivágjuk ezeket a törpe fákat, 
úgyis savanyú az almájuk, 
kikövezzük az udvart 
építtetünk egy szökőkutat 
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hattyúkkal, 
és lesz kaputelefon meg riasztó, 
egyenesen a polgármester irodájába bekötve. 
Úgyhogy eladtuk, 
jó kezekben van. 

És mind eljöttek: testvérek, komák, sógorok, 
unokatestvérek és unokaöcsök, 
jöttek az utolsó lakomára. 
Mindenhonnan jöttek, szerte a világból. 
Az ujjukat sem mozdították. 
A fivérem, Németországból, 
kikenve-fenve jelent meg, 
Hugo Boss öltönyben, 
látta volna, drága, hogy sétált fel-alá az udvaron 
zsebre tett kézzel – 
közben utasítgatott. 
A New York-i nővérem 
később jelent meg, 
ő, szegény, nincs jól, 
cukorbeteg, 
nehezen mozog, 
a memóriájával is bajok vannak, 
tőle nem is várom el, hogy segítsen. 
A testvéreim gyermekei bementek a gyümölcsösbe, 
a lányok sírtak, 
ölelkeztek, fényképeket néztek, 
a nővérem kis Marionja alig tud románul, 
Karina és Kurt még annyira sem, 
de mind tökéletesen 
beszélnek angolul. 

Mire Luci, a főnök titkárnője, kérdi okoskodva, mert ő ilyen – 
mi van, a sógorok nem segítenek? 
Francokat segítenek, 
egyikük el sem jött, 
a másiknak meg időnként 
vesekrízise van, 
és egész nap fetreng, 
a harmadikat 
meg látni sem akarom, 
süket és lusta, egy napba telik, 
míg elkészít egy krumplipürét. 
Jobb, ha nincsenek! 

Nézz már magadra, mondja Puiu, 
az uram, 
akkora vagy, mint a kisujjam, 
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mégis minden rád szakadt, 
a közjegyzőt is egyedül intézted, 
asztalt foglaltál – 
mert egyszer mégis vendéglőben ettünk, 
vasárnap, 
a mise után. 
Mindent te csináltál, 
mindent, de mindent... 

Én álltam a legközelebb anyámhoz, 
a karjaimban halt meg, 
én választottam ki a koporsóját, 
a ruhát, amiben eltemették, 
utána visszamentem a házba, 
ott ültem reggelig, 
egyedül, 
mint egy kínzókamrában, 
és vártam, hogy megvirradjon. 
Sírtam, aztán már nem is sírtam, 
kiabáltam, aztán már nem is kiabáltam. 
Mit tehettem volna – 
kérjek segítséget? 
Ki segíthetett volna? 
Egyedül voltam, 
életemben először, 
senki nem volt velem, 
csak a szánalom és a félelem, 
két éhes, sarokban kaparászó kiskutya, 
akik minden apróságon összekapnak. 
Verekednek a fülbevalókon és az aranymedálon, 
az eljegyzési gyűrűn, 
a 12 személyes, gyulafehérvári étkészleten, 
a Biedermeier bútoron, 
és 
a fűzfa hintaszéken, 
melyet apa készített abból a nagy fűzfából, a folyó kanyarulatából, 
ahol nyaranta halásztunk és fürödtünk. 

Én meg ott ültem, 
és nem tudtam másra gondolni, mint 
a nagyapám villájára. 
Hol lehet az a villa? 
Egész életében azzal evett, 
inoxból volt, 
a frontról hozta, 
a második világháborúból. 
Nálunk a faluban 
ez volt az első villa, 
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csodájára járt a nép, 
kezükbe vették, és próbálták kitalálni, hogyan működik, 
a végén nagymama és anya a vitrinbe akarták tenni, 
a porcelánok mellé, 
de nagypapa kivette és továbbra 
is azzal evett, 
pedig már nem volt a fronton. 
A háború is jó valamire, 
nevetett, 
erre nagyanyám: ember, 
ejsze szereted a háborút, 
hagyd a ráksulyba azt a villát 
ne is lássam többet. 
De ő nevetett és nem akarta odaadni, 
úgy hordta, mint egy kulcstartót, 
a nadrágján, 
nem ment sehova nélküle, 
inkább nagymamától vált volna meg, 
mint attól a villától. 

Apára hagyta, 
a párnája alól vette ki, 
a halálos ágyán – 
de amikor apa is elment, 
a fivéremnek nem kellett, 
mert addigra megjelentek a villák, 
bárki használhatta őket, 
és mindannyian kaptunk belőlük, 
sőt, késeket is kaptunk, 
hogy ne a kezünkkel vigyük az ételt a szánkhoz, 
hogy ne piszkoljuk be az ujjainkat, 
úgyhogy a fivéremnek már nem kellett az a villa, 
úgy, ahogy volt, meghajlítva, görbén, 
nem baj, nekem kell, 
de nekem nem adták ide, 
háborús villa volt, 
és a lányok nem mennek háborúba. 
Már senkinek sem kellett, 
anyám meg továbbra is kézzel evett, 
főleg, amikor azt hitte, nem látja senki, 
így szerette ő, 
és a villát egy fiókba hajították, 
ami tele volt kacattal. 

Egész éjszaka kerestem, 
hajnalig, 
de nem találtam sehol. 



20

Most is kerestem, 
felforgattam a múltat, 
a szerteszét települt családom 
tizennyolc tagjával egyetemben, 
a lányommal együtt kerestem, 
aki Spanyolországból jött erre az alkalomra. 
Barcelonában él, 
szappanoperákhoz ír forgatókönyveket, 
ért hozzá, gyerekkora óta nézi őket, 
megtanult spanyolul, 
jobban beszéli, mint a románt, 
itt nem kellett senkinek, 
ott viszont szerették őt, 
most boldog. 
Ott. 
A barátjával jöttek, 
rendes fiú, csendes – nem kényeskedik az asztalnál, 
mindhárman kerestük azt a villát, 
később mások is csatlakoztak, 
nevettek, kutakodtak, 
meg-megálltak, könnyeztek, különváltak, összetalálkoztak, beszélgettek, 
és akkor az jutott eszembe, 
hogy rendeznem kéne egy nagy lakomát, 
amire mindenki eljön, 
egy utolsó lakomát, 
úgy, ahogy anya szerette összecsődíteni a társaságot 
a születésnapja alkalmából, 
tízféle fogással, 
előételekkel, 
és végül azzal a tortával, 
Virginica nénével, 
és a lakoma alatt, 
talán előkerül az a villa. 

De most, vége, 
felnyitotta a szemem az a nő, 
a menő autójával, 
jó, hogy nem ütött el, 
valahogy semminek sincs értelme már, 
kész, nincs többé villa. 
Akkor, ne is legyen! 

Eldobom valahol ezt a zacskót a törött tojásokkal, 
és beülök egy taxiba, 
nem húzom tovább az időt, 
egyenesen a közjegyzőhöz megyek, 
hogy aláírjuk az iratokat, 
aztán összegyűlünk mindannyian nálunk, 
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rendelek pizzát a sarkiból, 
olasz a tulaj, jó a pizzájuk, 
és azt kézzel kell enni. 

Anya így is, úgy is halott. 
Bolond voltam, hogy idáig kínlódtam. 
De tudják meg, 
azt az embert eszemben sincs eltemetni. 
Tényleg senki nem akad, hogy segítsen rajta? 
Egyedül van, teljesen egyedül. 
Legalább meghalt rendesen? 

Egy orvos sem akad itt? 
Mégiscsak... az is egy ember... 
Én nem megyek közelebb, nem akarok bajt − de, talán, egy doktor – 
őket ezért fizetik, 
ez a mesterségük, nem? 
Sehol egy orvos? 

4. CARMEN 
Orvos, dohányzik. 

Halott. Nem látják? 

És ha nem is lenne az, én nem nyúlok hozzá. 
Csak egy cigire léptem ki, már megyek is vissza. 
Várnak a betegeim, van, aki három-négy napja vár. 

Nem tudnak meggyőzni. 
Ha meghalt, nem az én dolgom. 
Ha él, akkor még annyira sem. 
Hívjátok a rohammentőket. 
És akkor mi van, ha dugó van, jöjjenek a helikopterrel. 

Ha viszont még mozog, akkor jöjjön, jegyeztesse elő magát az asszisztensnővel, 
három-négy hét múlva talán megvizsgálom. 

Gőzöm sincs, miért lőtték le, de lefogadom, volt rá okuk. Ideje lenne hinnünk már az égi 
Gondviselésben, vagy mi volt az, amiben a görögök hittek. Párkák. Vagy Fúriák. 

Halott, jól látszik innen is. 
Nem kell hozzá orvosnak lenni, hogy megállapítsd. 

És egy szót se halljak a hippokratészi esküről – 
ki hisz manapság olyan eskükben, 
melyeket háromezer évvel ezelőtt talált ki valami naturista erdész, 
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aki egy meleg országban élt, gyökerekkel táplálkozott, 
és nem volt szüksége házra, autóra, divatos ruhákra? 

Véletlenül se érezzék úgy, hogy tartozom maguknak valamivel. 

Ismersz olyan szerelőt, aki ingyen javítja meg 
az autódat? 
Az ügyvéd vajon ingyen dolgozik? 
Tudsz olyan programozót, aki a közjóért dolgozik, 
olyan szakit, aki elmondja telefonon, 
hogyan javítsd meg magad, a hűtőszekrényedet 
vagy a tévédet? 
Létezik olyan pap vajon, aki ingyen temeti el 
a szüleidet vagy a szeretődet? 

Akkor miért várja el mindenki, hogy az orvos ugorjék segíteni 
a legkisebb jajgatásra, 
hogy az emberi szenvedés teljes történetét végighallgassa, 
anélkül, hogy zokogásban törne ki, 
egy lyukas zsákhoz hasonlatosan, amelyikbe mindenféle szemetet beledobhatsz, 
hogy mérgezze az agyát a páciensek fájdalmával, 
hogy orvosságokat, megoldásokat találjon, 
hogy mindent tudjon, mindent megcsináljon? 

Egy ideje már nem mondom senkinek, hogy orvos vagyok, 
a bulikon, vagy amikor a barátokkal kimegyek a városba, 
hogy ne kezdjen nekem minden jöttment gyónni, 
hogy elmondja, mitől szenved, 
hogy megmutassa a legintimebb testrészeit, 
mint valami kéregetők, akik az eltorzult, beteg 
testüket mutogatják, 
rimánkodó hanggal és űzöttállat-tekintettel. 

Nem akarom tudni, 
hogy fáj a feje időváltozáskor, 
hogy ég a gyomra bulik után, 
és, doktornő, mit szedjek, hogy elmúljon az aranyerem? 
Meg a csuklás, meg a szédülés, amikor felkelek az ágyból, 
zöld a vizeletem, 
fájnak az ízületeim, 
dagadnak a lábaim, 
amikor eszek, görcseim vannak, 
hogy eshetnék teherbe mesterségesen, 
meg tudja mondani, hol végeznek zsírleszívást, 
kérem, lyukassza ki a hat hónapos lányom fülét, 
ihatok xanaxra sört, 
a tetraciklint gyártják még? 
Tényleg káros a C-vitamin? 
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De néha megtréfál 
a képzelőerőm, 
beszélgetek valakivel, aki tetszik nekem, 
és hirtelen látni kezdem a körkörös izmát, 
a trombitásizmát, 
az orrháti izmát, 
utána lejjebb irányítom a tekintetem, 
a nagy mellizom felé, 
felkarközelítő izom, 
bicepsz, tricepsz, a csavaróizom, 
a nagy hátizom, 
a lapocka alatti izom, 
a nagy fűrészizom, majd még lejjebb, 
a szeméremdomb felé, csípőizom, 
és annál is lejjebb, 
és arra eszmélek, hogy számolom az izmokat, csontokat, szöveteket, 
és egyáltalán nem figyelek arra, amiről beszélek, 
nem látok már embereket, 
csupán izmokat, csontokat, szöveteket, 
szerveket, nedveket, 
húst. 

Nem, nem akarok már orvos lenni, csak a rendelőben, 
azon kívül 
azt mondom majd, színésznő vagyok, 
és akkor mindenki színházról beszél velem, 
vagy könyvekről, 
vagy filmekről. 
Milyen jó, hogy senki nem kér diagnózist 
remek alakításokról, 
lírai finomságokról, 
még a rendezői víziókról sem, 
nem kérdez meg senki, hogy a dikció, a gesztus, a testtartás 
helyes-e, vagy lehet-e még rajtuk javítani, 
az érzelmek szakértője vagyok, 
de senki nem akarja megtudni, hogy betegek-e az érzelmei, 
talán vírusosak-e, 
piros pörsenésekkel vannak-e tele, 
vagy kis, fekete-zöldes foltokkal. 

Ha akarnák, elmondhatnám nekik, 
hogy veszélyes érzelmeik és érzéseik vannak, 
amelyek egy halálos vírus sebességével 
terjednek szét a világban. 
Tudtunkon kívül 
fertőzzük egymást, 
közvetlenül, 
de más, például kommunikációs eszközökkel is, mint 
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irodalom, film, színház, televízió. 
Így terjednek a legszörnyűbb betegségek, 
melyek tömegesen gyilkolnak, 
tönkrevágnak és üressé, szegénnyé, meddővé tesznek: 
a közönyjárvány, 
a telítettséghullámok, a sugárzó kapzsiság, 
a krónikus önsanyargatás, 
az akut irigység, 
a kis, halálos szerelem, ami rózsaszínű, édes és rohadt, 
halk, csámcsogó hangot adva hull darabokra, 
amikor hozzáérnek, 
porrá zúzza az első ütés, 
annyira törékeny. 

De mind közül a leggyorsabb, 
ami minden erődtől megfoszt, 
lassan gyilkol és egészen megsemmisít, 
rosszabb a szklerózis multiplexnél, 
fájdalmasabb a végstádiumban levő ráknál, 
ragályosabb az influenzánál, 
minden emberi kapcsolatot beszennyez, 
megmérgez minden élőt, 
nem más, mint a szánalom herpesze. 

Óvakodnod kell, 
izolálnod kell magad, 
nehogy hozzáérj valaki máshoz, 
nehogy egy levegőt szívj 
másokkal, 
és semmiképp ne érezz szánalmat, 
mert abban a pillanatban elkapod a betegséget. 
Ne szánd az öregeket, 
a gyerekeket vagy a terhes nőket 
szánalom nélkül kezeld ezeket a testeket, 
nem másak, csupán csak testek, 
ficánkolnak, 
igyekeznek, ígérnek, megbánnak, 
összeszedik magukat, szárnyalnak, 
dolgoznak, táncolnak, közösülnek, szaporodnak, 
szülnek, vizelnek, székletet ürítenek, hánynak, 
iskolába járnak, politizálnak, 
harcolnak háborúkban, sztrájkokban, és korszakalkotó felfedezéseket tesznek, 
és beledöglenek abbéli igyekezetükbe, 
hogy életben maradjanak. 

A szánalom egy perverzió, 
szappanoperákba való, 
vagy templomokba, gyászmisékre, 
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de itt, az útkereszteződésben, 
nincs helye a szánalomnak, 
pont úgy, ahogy a gyógyászatban sincs, 
esetleg talán az állatgyógyászatban. 

Úgyhogy az ott, ha még nem halott, csak sajnálhatja. 

Nekem meg lejárt a cigiszünetem. 

5. DANA 
Mobilon beszél. 

Dana. Igen, én hívtalak. Az asztalodon hagytam, ott, a mappa alatt. Igen. Elmarad a jövő hét-
re. Csaó... Mit? Jó, jó. Mennyit? Nem, nem viszed túlzásba. Oké, neki is. Na, pá! (Felveszi) Dana. 
Igen, én. Úton vagyok, Corina. Dugó van. Igen, itt bolondulás van. Nem tudom, valakik lövöldöz-
tek. Nem, nem viccelek. Nem, ígérem, hogy nem kések. Volt egy sürgős ügyem, IGEN, Corina. 
Mondtam már, hogy nem kések. Jó, nem bízhatsz bennem. Igen, nálam van. És a dokumentáció 
is. Tíz százalékig. Sok, tudom. De ilyen a piac. Oké. Jó, azt mondtam, jó – olvasd át még egyszer. 
Ahogy akarod. (Hosszú szünet, bólint és iszik egy kávésbögréből.) Akkor hagyd, megbeszéljük 
útközben. Mindjárt, mondtam már! (Szünet, iszik.) Hogy innék kávét, vezetek, mondtam már! Jó, 
menj be és sétálgass a duty-free-ben. Oké. Nehogy már! Na, perc és ott vagyok. Pá! 

(Leteszi. A mobilba.) 

Hey, Axel. Sorry, I was talking to... it doesn’t matter. I look forward too. Oh, Axel...are you 
trying to ...hm, youknowwhat me? Ha-ha-ha... of course, a joke. Ok, now − seriously: is there 
anything I can do you for? Ha-ha! Absolutely. Tonight? Dinner? I don’t know…no, tell me. YOU 
tell me. Hold on a minute. (Vonalat vált.) 

Igen, Corina. Hogyhogy nem tudod, mit csinálj? Ja, unatkozol? Hát... menj be a Victoria’s 
Secretbe, és vegyél nekem egy rend fehérneműt, tudod te, melyikből. Nekem feketét. Vegyél 
magadnak is. Olyan Kikit. Jó, menj – szórakozz egy kicsit, én is most érkezem. Na, pá. (A mo-
bilba) 

Yes. Yes...Let me check my program. Yep. Great. Let’s do that. See you there. Sure, bye. 
(Csend. Iszik a kávéból. Sóhajt. Hívás.) 

Dana. Aha. Igen. Persze, hogy igen, hát épp odamegyek. Mit? Nem, nem... minden under 
control, nyugizzál. Igen, tudom. Igen. TUDOM. ...tényleg?! (Szünet) Igen, kávét iszom. Hogy ér-
ted, hogy feljavított? Nem, egyszerű fekete, cukor nélkül. Igen, elvégeztem azokat a jógagyakor-
latokat. Igen, anyu...!!! Minden nap elvégzem. Nem. Hidd el, nem! Kordában tartom a félelmemet. 
Nagyon jól kordában tartom. Jól vagyok, hallod? Kérlek, ne tarts fel, lekésem a gépet, és akkor 
oda a projekt. 

Igen, Corina már ott van. Még az alsóneműje is talál ehhez a projekthez. Annak az Axelnek 
bejön, láttam, hogy néz rá. Az összes aligazgató úgy néz rá, nice piece of ass. 

Bocs, tudom, nem állsz jól az angollal. Azt jelenti, hogy jó bőr. Igen, nagyon jó. (Szünet) Ked-
ves vagy. Jó, hagyjuk ezt. Hagyjuk ezt... (Felcsattan) Nem, TUDOD JÓL, hogy jó bőr. Ne tedd 
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itt az ártatlant. (Iszik) Kérlek, ne nézz hülyének. (Szünet) Te tényleg most akarsz beszélni erről? 
(Szünet) Telefonon? (Szünet) Nem, nem vádollak. Tudod mit, felejtsük el. (Szünet) Figyelj, vezetek, 
dugóban vagyok, és le fogom késni a repülőt, ha még sokáig feltartasz. (Szünet) Igen, igazad 
van, nem te tartasz fel, különben sem tudok továbbmenni. (Iszik) Jól van, beszéljünk. (Szünet) Tu-
dom. Egész egyszerűen tudom. (Szünet) A múltkor, amikor lekéstem a gépet. Nem mondtam... 
mert nem mondtam. Mindegy, te azt hitted, hogy Londonban vagyok, azon az igazgatói ülésen. 
De nem tudtam elmenni. Nem csupán a repülésiszonyom miatt. Születésnapom volt. Gondol-
tam, nem tragédia, hazamegyek, ő meg örülni fog nekem. De te nem voltál otthon, tudod? Falun 
voltál, a házikónkban, egyedül a svájci muskátlikkal és a kerti lámpások társaságában. Persze. 
Gondoltam én. Dehogy gúnyolódom. Hadd mondjam már el! (Szünet, kivesz a kézitáskájából egy 
lapos üveget, iszik.) Ott vagy még? 

Jól van. Úgyhogy odamentem, hogy meglepjelek. Nem is tudtad, ugye? (Iszik) Ez nem alko-
hol, hányszor mondjam még! Mit akarsz, alkoholszondás telefont? (Szünet) Nem, ÉN egyáltalán 
nem ellenőriztelek, csak meg akartalak lepni. Igen, pontosan három hónapja. Jó, hát elmondom 
most! Na, és képzeld, ki lepődött meg – beállok a garázsba, amilyen csendben csak tudok, és 
indulok be a konyhába, még szerencse, hogy van az a kisablak, és szerencse, hogy benéztem, 
mielőtt bementem volna. Úgy tűnt, valami különös hangokat hallok – mondom magamban, csak 
nem dugja a szakácsnőt a férjem, ha-ha! – és nem, nem a szakácsnő volt, hanem Corina. A va-
csora maradékai között, valami nyamvadt szendvicseken, még arra sem voltatok képesek, hogy 
rendeljetek egy pizzát vagy valamit. Várj, valaki hív. (Vonalat vált) 

Dana. És ezt most mondod? Gondolhatod, hogy nincs más választásom. Oké. Igen, értem. 
Jó, hagyd, elintézzük valahogy. Küldd át mailen. Igen, tudom. Tudom, mondtam, hogy tudom. 
Nem, ne félj, elboldogulok. Oké. Oké. JÓ. Cristina tudja? Nem? Megmondtam, hogy efelől nyu-
godt lehetsz. Tényleg lekésem a gépet. Azt hiszem, ma nem jutok ki innen. Figyelj, azt hiszem, itt 
hagyom a kocsit, megtennél valamit nekem? Oké, köszi... Küldj egy autót utánam a Revoluţiei-ra. 
Igen, oda – a régi Lenin, a korház mellett, mert gyalog megyek a megállóig – és küldj valakit, hogy 
ezt vigye el. Ott annál a körforgalomnál, az Ambasadornál. A másik oldalon. Oké, hívlak, amint 
odaértem. És jó lesz minden. Oké. Én is. See ya. (Leteszi) 

Még itt vagy? Jól van, mondom tovább. (Iszik) Úgy... és... ő nagyon jól csinálta. Ügyesen 
nyögdécselt, mint azokban az xxl-es filmekben, és ki-kihúzott innen-onnan magából egy-egy 
darab szalámit, egy-egy uborkát, egy-egy szelet citromot – és így láthattam, milyen jól néz ki a 
kislány, semmi cellulitisz, feszes bőr, a hasán semmi háj, kemény mellek, és tényleg kellemes 
volt nézni, milyen jól mozog. Szép volt, a barna combjaival és a keskeny csípőjével és abban a 
Victoria’s Secret-es fehérneműben. (Szünet) Persze, hogy igazat mondok, talán úgy tűnik, hazu-
dok? (Iszik) Igen. Valószínűleg. Bocsáss meg egy pillanatra... (Vonalat vált) 

Igen, Corina. Igen. Szájvizet, rágót, intravénás C-vitamint és egy erős kávét. Dorin küld utá-
nam egy kocsit. Úgy... öt perc múlva. Ott, igen. Igen. Azon iparkodom, hogy ne késsek el, amint 
ezt hallhatod is. Más kérdés? Corina, elég legyen már, mindjárt ott leszek! (Szünet) Hogyan? És 
te ezt tudtad? Elfelejtetted... Jó, megoldjuk. Igen, tudom, Corina! Tedd, amit mondtam. Oké, jól 
van – én is. (Vált) 

Igen. Hol tartottam? (Szünet) Úgy. Mit tehettem hát, újból kiálltam a garázsból a kocsival, és 
visszamentem a reptérre, mert van ott egy non-stop szolárium, masszázs és fitnesz, és egész 
éjjel nyomattam az endorfint. Aztán, amikor megjöttem „Londonból”, hoztam neked egy whiskyt, 
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úgymond a duty-free-ből, és te nagyon kedves voltál. Azóta Corina minden kiküldetésre velem 
jön. Gondolom, megérted, ugye? Úgyhogy nem vágyom meglepetésekre, nem késhetem le ezt 
a gépet. (Szünet) Persze, most meg én vagyok a perverz. Igen, ittam – na és? Nem vezettem. 
Tudod jól, hogy pánikrohamaim vannak a repülőn. (Szünet) Ne, tényleg...? Szamár vagy. (Léleg-
zetet vesz) Az van, hogy rosszul vagyok a repülőn. Nem alkoholista vagyok, csupán stresszes. 
Várj egy pillanatra. (Vonalat vált. Szünet, iszik, sóhajt. Nem beszél, nyilvánvalóan szüksége volt 
egy kis szünetre a beszélgetésben.) 

Bocs, Corina, a barátnőd volt a másik vonalon. Nem gúnyolódom. Mi bajod megint? Csak 
úgy mondtam. Ne, hagyd, ne erőlködj. Persze, szerintem is hülye téma. Fejezzük ezt be. Nem, 
nem haragudtam meg, miért haragudtam volna meg? Neked is. Na, pá! Van, van... jó, puszillak, 
jól van...! Igen, tudom. Én is téged. (Szünet, iszik. A mobilba.) 

Dana. Hey...sure, I’ll get it. Anything else? No, everythig is fine. I’ll be there. Sure, look forward 
to. We’ll have a great night. Bye, Axel. Take care. (Vonalat vált) Dana. Igen, Corina, hát menjél. 
Mindent megvettél? Számlákat is? Elszámolható, persze. Nem probléma. Leárazva? Nagyszerű! 
Hallod, ha nincs más dolgod, hívd fel te is Dorint, hogy ne felejtsen el a Fordom után küldeni 
valakit, nehogy elvontassák, ha újra elindul a forgalom. Hagyd, érkezem én is tíz percen belül. Ha 
mégsem, akkor van egy másik is vagy két óra múlva. Megoldod te, nincs para. Na jó, érkezem. 
Jól van, hívnak most, azt hiszem, a sofőr. (Vált) 

Dana. Hogyhogy nem tudtál megállni? Továbbhajtottál anélkül, hogy megálltál volna? Nem 
voltam ott? Hát persze, hogy nem voltam, nincsenek szárnyaim! Nem hiszem el... Milyen rendőr-
ség?! Hagyd a francba a rendőrséget – kifizetem én a büntetést. Fordulj vissza, de most! Hogyne 
tudnál! Betérsz jobbra az első utcába, és... Igen. Igen. Hogyhogy nem tudsz? Oké. Oké, nem 
kiabálok, bocsánat. Bo-csá-nat. Oké. Elértél a sarokig? Maradj ott. Hogyhogy nem tudsz? Kap-
csold be a vészvillogót. Hadd dudáljanak. Igen, és? Egyszerűen állj meg, és várj meg! És akkor 
mi van – én kifizetem a büntetést, nem megmondtam? Várj meg ott, ha mondom! Várj meg, amíg 
megérkezek! Úton vagyok. Úton vagyok. 

6. LELO 
Egy szuka. 

Csak át szeretnék menni az úton. 
Ez olyan nagy kérés? 
De ő csak áll az út közepén, 
és a jelzőlámpák nem működnek, 
én meg nem tudok egyedül átkelni, 
ennyi tekintettől körülvéve, 
azon gondolkodom, 
ki fogja rám dobni közületek az első követ? 

Csak át szeretnék jutni a túloldalra. 

Ennek érdekében utat kell keresnem, 
hogy közel kerüljek. 
Hozzátok. 
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Ki fog közületek a fülemtől fogva felakasztani, 
csüngő lábakkal fellógatni, 
késsel hasba szúrni, 
belém rúgni, 
azt üvölteni, hogy mars innen, te dög, te szopornyicás, te korcs, 
az aszfalthoz vágni 
nevetve, 
szöges drótot körém tekerni, 
és egy fára felakasztani, 
hogy egyre halkuló vonítással múljak ki, 
szűkölve, mint a kölykeim, akiket vízbe öltetek, 
megfojtottatok, 
még a szemük se nyílt ki, 
még sírni sem tudnak, 
gödörbe dobtátok őket, és földet hánytatok rájuk, 
mert az apjuk nem fajkutya volt, 
mert az anyjuk nem fajkutya volt. 
És mivel korcsoknak születtünk, 
megérdemeljük az eutanáziát. 

Mi, kutyák, körülbelül négyszáz szót ismerünk fel: 
Megyünk sétálni? 
Jó kutya – 
gyere enni – 
kérsz? 
Földre, földre, ha mondom, 
ül, 
fekszik, 
ügyes, 
édes, édeske, szépecske, 
gyönyörűcske, 
NEM, azt mondtam, NEM. 
Gyere ide. 
És felismerünk még pár dolgot: 
a jóságot, a szelídséget, az emberséget, 
a törvényt, az erkölcsöt. 
Az együttérzést. 

De az emberek – az emberek bonyolultak, 
ők nem ismerik fel ezeket a szavakat, 
amikor TÖRVÉNYES menhelyekre gyűjtenek össze bennünket, 
amikor lelőnek, megmérgeznek és kiéheztetnek ERKÖLCSÖSEN, 
és amikor krematóriumokban elégetnek bennünket, azt 
EUTANÁZIÁNAK nevezik. 

Ez igen, ez ismerősen hangzik, 
Felismeritek a szót, ugye? 
Éhes, zörgő csontú 
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kutyák ezrei, EGYÜTTÉRZÉSBŐL megölve 
és elégetve. 

Amelyiket pedig kóborgás közben kapják el, 
és nincs törzskönyvezve, 
azt ott helyben megölik a jóravaló emberek, 
akik csupán annyit szeretnének, hogy legyen az utca tiszta. 
Majd miután végeztek a gazdátlan ebekkel, 
a meszticekkel, a kóbor kutyákkal, át fogtok térni a gazdás kutyákra. 
Amelyek elszöknek otthonról, vagy elvesznek. 
Annak ellenére, hogy ők, a gazdás kutyák, általában tiszta fajkutyák. 
Genetikailag kiválasztottak. Árják, hogy úgy mondjam. 
Vigyázzatok a kutyáitokra − vagy inkább, ha megbetegszenek
vagy megöregszenek, és nyűggé válnak, 
engedjétek ki őket az utcára. 
A miskárolók majd rendet raknak 
ebben az országban. 

És miután megszabadultatok a kutyáktól, a kéregetőkön a sor. 
Ők is voltaképpen kóbor kutyák. 
Tele betegségekkel, hiányzó végtagokkal, a ravaszok! 
Az EGYÜTTÉRZÉSETEKRE akarnak hatni. 
Azt hiszik, vannak jogaik. 
Miért lenne, talán emberek ők? 
Nem − rosszabbak a kutyáknál. 

Mutassátok csak meg nekik, mi a valódi EGYÜTTÉRZÉS. 
Tanítsátok meg, mi az igazi EMBERSÉG. 
Gyűjtsétek össze menhelyekre, miskároljátok ki és tegyétek oda dolgozni őket. 
Elvégre azért szegények, mert hülyék. 
Nem dolgoznak. 
Meg kell nevelni őket, kicsitől nagyig, nőt, férfit, mind. 
Hogy dolgozzanak. 
És ha nem állnak be a sorba, akkor ez van. 
Ti megpróbáltátok. 
Második lépésben végre kitakarítjátok ezt az országot. 
Hogy nyugodtan kávézhassatok a teraszokon, 
és a purdé-korcsok ne kéregessenek aprót a szupermarketeknél, 
és ne lássatok a parkokban több szemetet. 
A közjó érdekében. 

Aztán áttértek a cigányokra. 
Mit romák, kinek hiszik magukat, maholnap azt kérik, hogy vikingeknek hívják őket. 
Mikor valójában csak kutyák. 
Akik megszöktek a rácsok mögül, és bekóborolják Európát, 
és románnak adják ki magukat, 
a pofátlanok, 
ők, akik nem Decebaltól és Traiantól származnak, 
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hanem a kutyáktól. 
Amolyan Gangesz-partiaktól. 
Mert szaporodni azt szaporodnak. Pont, mint a kutyák. 
Analfabéta kutyák, nem tartják be a szabályokat, 
nem hagyják, hogy a társadalom beidomítsa őket, 
gazdájuk sincs, veszélyesek, lopnak, 
a házaitok közelében vackolnak le, 
a szemétben kajtatnak. 
Veszélyes kutyák. 
Kutyák. 

És ha még nem került a parlament elé a törvény, 
nem számít, oda fog majd kerülni, elhihetitek. 
És szabad lesz nektek is kutyákat ölni,
mindenféle kutyát. 
Például homoszexuálisokat, nyomorék kölyköket, 
depressziósokat. 
Ők is egyféle kutyák. 

Tudjátok mit? Mégis el akarok árulni nektek egy titkot. 
A Föld összes faja közül egyik sem hasonlít jobban az emberhez, mint a kutya. 
Egyetlen más faj sem ilyen parázna. 
Nem bocsát meg ilyen könnyen, nem tér vissza ahhoz, aki megütötte, 
nem fut el otthonról, hogy aztán hazatérjen, 
nem eszik annyi szart, 
olyan jóízűen, 
nem dug ott, ahol éri, 
akivel éri, 
ami után felhengeredik, lábai a levegőben, 
ártatlanul, játékra készen. 
Ezen a világon egyetlen más faj sem 
olyan jó barátja az embernek, 
egyetlen más faj sem olyan kedves, 
olyan édes, olyan hazug. 

De az ember nem hasonlít a kutyához. 
Az ember a farkashoz hasonlít. 

Én csak át akarok menni az úton. 
Melyikőtök fog eutanáziát alkalmazni rajtam? 

7. NINA 
Rendőrnő. 

El tudná valaki mondani pontosan, mi történt itt? 
Ön? 
Nem látott semmit? 
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Itt volt, amikor történt? 
Nem tudja? 
Milyen autót vezetett? 
Melyik irányba távozott az az alak? 

Jó lenne, ha legalább egyikük kinyitná a száját. Volt-e valaki az áldozat mellett az autóban? 
Az az ő autója, ugye? Az a kék Duster, járó motorral, amit most emelnek fel a fiúk, ugye? Kérem, 
értsék meg, azt kérem, hogy legyenek őszinték, és mondjanak el mindent, amit csak tudnak, itt 
komoly nyomozásról van szó. 

Találnom kell legalább egy tanút, 
érkezett egy hívás az őrsre, 
névtelen, 
valahonnan egy irodából, 
valaki odacsengetett és azt mondta, 
takarítsatok fel, 

helyszíneljetek, azután 
térjen vissza minden a normális kerékvágásba, 
egy órája áll a forgalom, 
de a jelzőlámpán levő kamerákon nem látni semmit, 
ma sem működnek, 
szokás szerint. 
Küldjétek ki Ninát, 
mondta szórakozottan a főnök, 
a nagyfőnök – 
mi komoly ügyekkel vagyunk elfoglalva, 
menjen hát ő, 
úgysem tudunk semmilyen munkát adni neki. 
A közlekedésnél sem jó, 
mondta a másik főnök, 
egy kisebbik, 
azon a héten, amikor ő irányította a forgalmat, 
több koccanás volt, mint máskor egy évben. 
Nem én tehetek róla, mondom – 
és csak bámultak rám azok a férfiak, 
sőt, egyes nők is. 

A nők, mondja a főnök, 
a nagyfőnök − 
nem alkalmasak, 
se katonának, 
se rendőrnek, 
és mégis, milyen különös, mostanában egyre több helyet biztosítanak az akadémián, 
felsőbb utasítás, 
gondolom, velük is kell kezdeni valamit, 
szerencsétlenekkel. 
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Amíg fiatalok, 
még kiküldjük őket terepre, 
mindig férfi kísérővel, 
aki megmondja nekik, mit kell csinálni, 
hova nézzenek, 
hova parkoljanak, 
mit írjanak, 
a férfi mindig rangidős − 
végül is jó ez így, 
ilyenképpen 
munkahelyeket teremtettünk, 
tiszteknek, hogy a nőinket kísérgessék, 
hogy azoknak is meglegyen a maguk elégtétele: 
rendőrösdit játszhatnak.
De egy bizonyos kor után, 
mit lehet várni tőlük? 

De akkor nem értem, 
miért engem küldtök 
egy gyilkossághoz? 
Miért nem ülhetek az íróasztalnál, mint eddig, 
hogy hasznosnak bizonyuljak 
papírmunkát végezve, 
mint egy titkárnő, 
vagy az archívumban, 
vagy az iskolákban, 
hogy elmagyarázzam a fiataloknak, mi a helyzet a fiatalkori bűnözéssel? 

Mehetnék a megelőzéshez, az oktatáshoz − bárhova, ahol nem hibázok, 
Vagy ha igen, a hibáknak nincs következménye, 
elvégre a megelőzés lyukas garast ér, 
különben is, ki hisz már manapság az oktatásban? 

Mert itt szó sincs gyilkosságról, 
mondja a főnök, 
a nagyfőnök, 
úgy hallottam, kisanyám, szorgalmas vagy, 
karriert akarsz, 
na hallgass ide akkor, 
semmi dolgod, kisanyám, 
elmész ténymegállapítani, 
jön a törvényszéki orvos, elviszi az áldozatot, 
hívjuk a családot, 
balesetről van szó, 
halálos kimenetelű, 
cserbenhagyásos. 
Nem tudjuk, ki, 
nem tudjuk, hogy, 
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nem tudjuk, miért, 
nincs indítékunk, úgymond, 
tehát a nyomozást beszüntetjük. 
Na, nyomás ténymegállapítani, 
dossziét összeállítani, 
mert ez háromnapos meló, 
és nem állhatunk le! 

Hogyhogy, hisz valakit lelőttek, 
ez gyilkosság − 

eh, nagy dolog! tévedés volt, 
közlekedési baleset, 
mert közlekedés közben történt, 
meg ne halljam, hogy még egyszer azt mondod, „gyilkosság”, 
méghogy gyilkosság – miféle gyilkosság? 
Túl sok tévét nézel, 
azokat az amerikai filmeket, 
szexi nőkkel, akik pisztolyt hordanak 
és hadseregnyi férfit irányítanak − 
ugyan ki hiszi el? 

Ez egy kemény szakma, kisanyám, 
lábszagtól és spermaszagtól bűzlik, 
mi itt nem játszadozunk, 
kisanyám, 
mi nem hordunk kesztyűt, 
és főként, 
ez nem Amerika. 
Nálunk a nőket, ha rendőrnők, 
legtöbbször a drogelhárítási csoport használja, 
amikor egy-egy rajtaütéses akciót szervezünk, 
rövid szoknyába öltöztetjük őket, 
befújjuk őket az elkobzott parfümökkel, 
és szeretjük őket egyenruha nélkül látni, 
egyem a szívüket, 
mert némelyikük tényleg szép. 
Azonkívül az erkölcsrendészeten használjuk őket, 
amikor egy nagyobbacska stricit akarunk behálózni, 
és beépített ügynökként dolgoznak. 

És mondok még neked valamit, 
mondja a főnök, 
ha valaki ott azzal próbálkozna, 
bárki arra merészelne célozgatni, 
hogy egy nő lőtt, 
valamilyen pisztollyal, 
bejelentett vagy bejelentetlen lőfegyverrel, 
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röhögd szembe, 
és kérj tőle tanúvallomást, 
adja írásba, hogy is nézett ki pontosan az a nő, 
adja meg az autó márkáját, rendszámát és színét, 
a fegyver típusát, 
és ha valamit is elvét, az hatóság félrevezetése, 
amiért 3-tól 5 évig terjedő fegyház jár. 

Úgyhogy megkérdem önöktől, 
komolyan 
látott-e valaki valamit? 
Lőtt-e valaki bármilyen fegyverrel, 
vagy közlekedési baleset volt, 
kiszállt az alak az autóból, 
talán szívproblémái voltak, vagy hasonló, 
és összeesett a körforgalom kellős közepén,
ahol is halálos kimenetelű 
balesetet szenvedett. 
Minden bizonnyal így történt, 
de ha valaki jobban tudná, most szóljon. 

Ha nem, akkor kérem, itt írják alá − 
mindent pontosan úgy írtam le, ahogy történt. 

És most oszoljanak, kérem! 
Nincs itt semmi látnivaló. 
Nincs mit elmesélniük − 
persze a sajtó kiszínez majd mindent, 
tücsköt-bogarat össze fognak hordani, 
de ti láttátok: nincs itt semmi − semmi különös, 
egy hétköznapi esemény, egy egyszerű életesemény, 
mi másról beszéljünk, 
mi másról írjunk? 

Fordította: Székely Csaba


