
A szív hõ fo ká ról
Fel fõz tem a szí ve met, új ra. Ru tin sze rû en megy már, de még min dig él ve zet. Zu -

bo gó víz ben elõ ször ke mény, az tán pu hul ni kezd. Olyan kor ki ha lá szom, és né ze ge -
tem. Sze re tem a te nye rem ben tar ta ni, az ujj be gye im nek mint a ká sás hó, olyan, sze -
re tem a ha sa mat me le gí te ni ve le, a tér de met, a ka rom bel sõ haj la tát. Min dig tu dom,
hogy ki hûl, min dig tu dom, hogy meg ke mé nye dik új ra. Ha szét mor zso lom, mert bi -
zony könnyen tö rik, még for ró egy ide ig, de az tán új ra fõz ni kell.

A szí vem ugyan is me le gí tõ szív, egy ki ra ko dó vá sá ron vet tem tíz cen tért. Egy va -
sár nap dél elõtt fõz tem fel elõ ször, el sõ ta va szi va sár nap Turkuban, ül a szõ ke õ-
exvirtualitása élõ ben ve lem szem ben, gyöm bé res mu rok le vest ka na la zunk és köz ben
gyúr juk a szí ve met, hol én, hol õ, vic ces, mond ja, vic ces, mon dom, köz ben né zem a
szí ve met a ke zé ben, majd nem így tör ted össze an no, sze ren cse, hogy ész nél vol tam,
gon do lom, és hogy van a le gény, kér di, meg van, ejsze, messze.

Ha az em ber egy szer va la mi kor régesrég na gyon akart va la mit (akart, nem sze re -
tett vol na, mo hón, bu tus kán, csakazértis), és ak kor sem mi se hol, és eh hez a sem mi -
hez hoz zá szo kott, mert rá jött, hogy,

…azokkal a régesrégi aka rá sok kal mi lesz?

Ka kukk 

Messze va gyunk, fek szünk a szik lán. Szem ben a vá ros, két to rony, alat tunk a jég -
hi deg víz. A fe jem alatt a tás kám, a fe je alatt a ci põm ken dõ bõl pu hí tás sal, tür kiz vi -
rá gok ból zöld ko ro na. Csend van, csak a ma da rak. Né ha a kö vek hez csa pó dik a víz,
né ha gyöngy vi rág gal ke ve re dik a sem mi sza ga. Más hol es te len ne, itt süt a nap. Ész -
re ve szem, hogy néz. Ész re ve szi, hogy né zem. Ami kor meg szó lal, ket té sze li az ar cát
a fény su gár. Ami kor meg szó la lok, ár nyé kot tar tok a ke zem mel, hogy mély kék le gyen
a te kin te té ben az arany. 

Ha za fe lé hal lom a ka kuk kot. Ahány szor szól, annyi évet élsz még, mond ták egy -
szer. Ahány szor szól, annyi sze re tõm lesz idén nyá ron, mon dom én. 

Hosszú ös vé nyen já runk, kö rü löt tünk gyöngy vi rág és páf rány. 
Messzi re süt a nap, messze még az éj sza ka.

Kel té vel di csérd a... 

A reg ge lek pu ha ci ca test tel kez dõd nek, ab la kon be szû rõ dõ fénnyel, ro tyo gó víz -
zel, ká vé il lat tal, fo gak kö zött ro po gó pi rí tós sal, uj jak kö zött ro po gó új ság pa pír ral,
éles le ve gõ vel, hab zó fog krém mel, zip zár ba be aka dó gyap jú sál lal, villamoscsilin-
geléssel (bár nem az el sõ és nem fe léd), mo sollyal az egyik sar kon, kö szö nés sel a má -
si kon, busszal a lif tig, lift tel a ha to di kig, start gomb bal és gyors kat tin tás sal a vi lág fe -
lé, ki fe lé.

A reg ge lek ma da rak kal kez dõd nek, fog mo sás sal, tej me le gí tés sel, méz zel a ká vé -
ba, cse ve ré szés sel a jog hur tos tál fö lött, kar di gán nal a ru há ra, bi cik li csen ge tés sel, te -
ke rés sel a fo lyó par ton vé gig (át a hí don, át a sí ne ken), ne héz aj tók nyi to ga tá sá val, ke -
mény di ók tö rö ge té sé vel, csend del, fi gye lem mel, a pont hang ját vár va, ki fe lé.
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A reg ge lek gyors öl tö zés sel kez dõd nek, kép ze let be li haj si mo ga tás sal, gon dos be -
ta ka rás sal, zoknikereséssel a ru ha cso mó ból, lép csõ re cse gés sel, tág ra nyi tás sal, le ve -
gõ vel, szí nek kel, fé nyek kel, sza la dás sal a víz vagy (eset tõl és hely szín tõl füg gõ en)
ha za fe lé, nyir kos kö vek kel vagy macs ka kö vek kel, csú szó gu mi csiz mák kal, to pán -
kák kal, su ho gó nád dal, sün dör gõ ut cák kal, éb re de zõ hattyúk kal és lel ki is me ret tel,
ágak kal, bo gok kal, bo ga rak kal, friss víz zel vagy esõ vel az ar con, na pot ke res ve, fel -
hõ út ját für kész ve, fel fe lé, el fe lé.

Mi ért van az, hogy a reg ge le i met nem adom? 

Piripócs 

Pén tek volt, dél, és esett az esõ, én meg esõ csep pek be bur ko lóz va gu rul tam le
azon az ut cán, amely nek az al já ban la kunk. Pont a lép csõ há zunk be já ra ta mel lett
van egy szexshop. Egy sze rû bolt ként kezd te ta valy ilyen kor, de az tán ala kult, a be já -
rat fö lé csen gettyût sze rel tek, és az acél sze mû el adó mel lé al kal maz tak né hány
piripócsi magdolnát is, akik kö zül egyik a bolt elõtt szo kott ci ga ret táz ni, s aki re min -
dig vár nom kell, hogy fél re csúsz tas sa sá tán húz ta hosszú lá bát, ha bi cik li vel aka rok
be haj ta ni a ka pun. 

Pén tek volt, dél, s ahogy gu rul tam le fe le, szá gul doz ván ja gu ár ban ken dõm lo bog
vi se lek két ágú nad rá got mi ként go nosz lel kek sá tán gu rí tot ta au tó ban, lát tam, hogy a
bolt elõtt egy idõs bá csi áll, és na gyon ku kucs kál. A pro fil vál tás egyik je le pont az
volt, hogy ró zsa szín nel von ták be a ki ra ka tot, úgy hogy csak egy rés ma radt, amin be -
lát ni. Azon ke resz tül su nyí tott a bá csi is. 

Hogy mennyi idõ alatt lesz a magdolnából a re ti nán kép s a hang tól az idõs test -
ben moz gás, azt nem tu dom, de hogy a sem mi seperc alatt bi cik lis nõ vé ala kul hat,
azt leg job ban a bá csi tud ja: ami kor a há ta mö gé ér tem, hir te len össze rez zent, hát ra -
for dult, s né zett rám nagy le for ráz va. 

Ilyen bolt ba so ha nem men nék be – mond ja ne kem. Leg alább kí ván csi ság ból –
men tem he lyet te a mun dért, de vissza vág: Amíg ilyen fi a tal, szép nõk kel be szél get het
az ut cán az em ber, ad dig sem mi ér tel me.

É(sz)T-vágy 

Az észt bolt ba, amely min den bol tok al fá ja meg omegája, mert ott árul nak ott ho -
ni tej fölt és meggyes de re lyét és észt tú ró rudit, csü tör tök dél után be ro hant egy gye -
rek. Ne kem de ré kig ért és majd nem gu rult.

Se bes sé gé bõl ítél ve a hárs alatt gyor sul ha tott fel, még az ut cán, és elég egy ér tel -
mû volt, hogy ker ge tik. Egy pil la na tig úgy tûnt, egye ne sen ne ki ro han a be já rat tal
szem be ni polc nak, de az tán a nap ra for gó ma gok nál fé ke zett, a sa va nyú ubor kák elõtt
ügye sen be for dult bal ra, és ro hant. És ro hant, és ro hant. Jobb ra mö göt te le ma ra doz -
tak a sa va nyú sá gok és a csí põs pap ri kák, bal ra a Kalev-csokik és a kon den zált te jes
do bo zok. Jobb ról néz ve a wannabe-zakuszkánál le he tett, ami kor az aj tó ban meg je -
lent az any ja, meg állt a pe re cek elõtt, és egy na gyot or dí tott: Veeeeikkkko! A ká-hang-
ot vissza han goz ta a hal va, a ká posz tás le pény és a füs tölt sajt is a sa rok ban. De
Veikko nem hal lot ta, ren dü let le nül ha ladt vi sí toz va, az any ja pe dig uzs gyi utá na. A
tü zes te kin te tek tõl jobb ra ki lyu kadt a zab pe hely, forr ni kez dett a sa va nyú ká posz ta,
oda koz mált a pu ding por. Veikko hol vi sí tott, hol rö hö gött, és rö hög tem én is, majd
ki esett a ke zem bõl a te hén tú ró. Ez egy ál ta lán nem hu mo ros! – or dí tot ta a nõ, mi köz -
ben a haj di nák elõtt be vet te a ka nyart, még moz gás ban el kap ta a fi át, be csap ta a hó -
na alá, és nagy szitkolózások kö ze pet te ki ro hant.

Mind össze fél per cet tart ha tott a je le net, az tán be pa kol tam a zacs kó ba, ve tet tem
egy pil lan tást a pénz tár mel let ti új sá gos stand ra és ha za sé tál tam.
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Kér dem én: mit van mit ten ni, ó rozs ke nye rek és so vány te jek, ha ennyi év nyi
majd nem-ve ge ta ri a niz mu som után azt ál mo dom, hogy na gyot ha ra pok a sült sza lon -
ná ból egy belg rá di pad lá son, és íz lik ne kem? 

Rá adás 

Ül ve lem szem ben és két sze re sé re nõ a kék sze me:
Nin csen, mond ja – mond ja ne kem, ei ole. Vissza kér de zek: Niiin-cseeen? De Ol ga

sze rint nin csen – ei ole. 
Az orosz nyelv já rás ok megnemlétérõl me sél, nem a sza va kat fi gye lem, ha nem azt,

aho gyan fo lya ma to san nõ a sze me, mi köz ben pu hul a szá já ban az l, lá tom az arc iz -
ma in, ahogy ke re si az orosz ak cen tust, hogy be mu tas sa, ke re si a nyelv ben Olját, a
sa ját já ban a má sét, s köz ben pisolyog. Fo lya ma tos kis mo soly cir kál az or ra alatt,
mert or ra még van, de nem so ká ig, azt is fel fog ja fal ni a sze me, meg eszi a sze me az
or rát, ahogy õ fal ta fel elõbb a kek sze ket, és aho gyan fel fal ta a dél utá nom ból a bá na -
tot, mint pi ó ca a rossz vért, ahogy meg tisz tít ja a nap ja i mat az zal, hogy zöl dell az au -
tó ja az ab la kom alatt, és az zal, hogy ott van, ami kor ke lek, bár mennyi re is mély volt
az éj sza ka, az zal, ahogy meg mos sa a sa lá ta le ve le ket és szel az eper bõl és ki tesz a tá -
nyér já ra két szem man du lát, min dig ket tõt, min dig man du lát, és meg ke re si ne kem
az anya nyelv ében, ami ne kem nem is az, Olját, akit én nem is is me rek. 

Sze rel me tes Fin nor szá gom mal nem sza ba du lunk egy más tól.

Mel lé ke sen, hob bi ból 

Teg nap A. be je lent ke zett mos ni, és mi köz ben a gép csa var ta a zok ni kat, õ a fe jem
in tel li gen seb bik ré szét csa var ta ugyan olyan ha té kony ság gal.

A. jö võ re töl ti az öt ve net, eb bõl ti zen nyolc évet élt Fin nor szág ban, az utób bi ket -
tõt egy turkui fa ház ban, Port Arthurban. A.-nak van öt szom széd ja: egy har minc fö -
löt ti rocker lány nagy-nagy te to vá lá sok kal és egy nagy-nagy ku tyá val, egy öreg al ko -
ho lis ta, egy fi a ta labb al ko ho lis ta és egy kö zép ko rú há zas pár, aki nek a fia egy spa nyol
síedzõt vett fe le sé gül. A. sze rint õ, már mint A. az egyet len ér tel mi sé gi, aki rõl min -
den ki tud ja, hogy va la mit az egye te men csi nál, és ami kor ép pen nem, ak kor ba zsa -
li ko mot és rukkolát ter meszt (az öreg al ko ho lis ta ön tö zi nagy öröm mel min den es te),
ül dö gél az ud va ron, pö fé kel és ol vas. A. le he tõ-le he tet len finn re gé nye ket for dít
olasz ra, és eb bõl annyi pénzt ke res, hogy so ha ne es sék két ség be, ami kor idõ rõl idõ -
re a fõolasz, aki a fõ nö künk, ki kel ma gá ból és a nagy mu to ga tá sok alap ján va ló szí -
nû leg el kül di A.-t a sze me vi lá gá ba és a bü dös franc ba egy azon idõ ben. 

A. ugyan is mel les leg, tisz ta hob bi ból, na pi négy órát áll do gál a ká vé zó ban a
pénz tár gép mö gött és rö hög. Két év vel idõ sebb és két fej jel ma ga sabb a fõolasznál,
és annyi ban al-, hogy du dás nak du dás, de nem övé a csár da. Ami kor va la me lyik -
be (az áll do gá lás ba vagy a rö hö gés be) be le un, ki visz egy tör lõ ron gyot és egy ma -
rék nyi vil lát az ud var ra, áll nagy lan ga lé tán, fü työ ré szik és vil lá kat tö röl get a nap -
sü tés ben, hogy pa nasz ne ér je a há za tá ját. A. tel je sen ön tör vé nyû en dön ti el, hogy
mi mennyi be ke rül és ki nek, hogy mit eszik meg, mit visz ha za, hogy mi kor jön
dol goz ni. Ha be nõ zött, ak kor nem jön. Il let ve jön, és ké szít a nõ nek egy eszp -
resszót, és az tán ki ül ve le a nap sü tés be báj cse ve rész ni, és ugyan úgy rö hög, mint
pár nap pal elõt te a pénz tár gép mö gött vagy a vil lák fö lött, a nõ re is, a fõolaszra is,
és a mar ká ba is, ami ért íme.

A. meg je le né se elõtt nem volt nagy fo gal mam ar ról, mi lyen a má sik fér fi re irigy
fér fi te kin te te, most van. Bár igaz ami igaz, mi köz ben a fõolaszra az anyó sa mos, A.-
nak fel kell ke re ked nie, és la zán, mint egy mel lé ke sen, hob bi ból, na gyon jól kell szto -
riz nia, ha tisz ta zok ni kat akar jö võ hét re. 
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Erõs Pis ta Fin nor szág ban 

Fel hív A. és puffog. Hogy sze rin te ma zo chis tább nép, mint a fin nek, nincs ezen
a nagykerek vi lá gon. Hogy õk Eu ró pa leg na gyobb szem fény vesz tõi. Hogy sem mi jük
nincs, csak a nagyfene er dõk. Hogy a fe ne kük rög tön mell ma gas ság ban kez dõ dik, s
kb. ott van a kul tú ra szint jük is, ahol a fe ne kük. Hogy ja nu ár ban ké pe sek egész órás
rá dió mû sort ké szí te ni ar ról, hogy ho vá tûnt a bol tok ból a man da rin. Hogy a meg ma -
radt két kek szet be cso ma gol ják s vissza te szik a szek rény be. S hogy csak ak kor ta lál -
ko zik ve lem, ha haj lan dó va gyok an go lul be szél get ni, mert õ et tõl a szent perc tõl
kezd ve fin nül egy szót sem szól, és ha igen, ak kor az ká rom ko dás lesz. La bastarda. 

A. idõn ként meg sé tál tat a hal pi a con. Elõt tem vo nul be a bár ba, le se gí ti a ka bá to -
mat, meg di csé ri a fül be va ló mat, és ab ból a vö rös bor ból ren del, ami sze rin te hoz zám
leg in kább il lik. Õ köz ben sö rö zik. Vagy azt issza, amit évek kel ez elõtt a me xi kói, spa -
nyol, af ri kai, hot ten tot ta par ton (Tu dod, ak kor, ami kor...), vagy amit a pin cér ajánl. A
pin cé rek kel na gyon ud va ri a san be szél, min dent meg kö szön, kö szö ne tem Ön nek, ká -
bé így. A bor mel lé hoz ne kem vi zet, a ká vé mel lé csokikockát.

A. olyan fér fi, aki át ver he tet len nek tû nik, de A.-t min dig át ve rik. A.-t min dig
csak és ki zá ró lag finn nõk ve rik át. Ki rak ják a ru há it a lép csõ ház elé. Vesz nek ne ki
re pü lõ je gyet, egy da rab odautat Ola szor szág ba. Le mond ják a ran dit vagy fá rad tan ér -
kez nek a randira, az tán si et nek ha za. Be je len tik, hogy tar tal mi lag nem ér tik, amit A.
mond, sõt azt sem, ami re gon dol. El tûn nek, az tán új ra meg je len nek, az tán vég leg el -
tûn nek. Van, aki fél-, van, aki nyolc éven te.

A. ez út tal nem pa nasz ko dik, de nem is rö hög sa ját ma gán. Nya kal ja az Erõs Pis -
tát, amit épp tõ lem ka pott. An go lul be szé lünk, így szólt az egyezség. Strong Steve,
mon dom, s van olyan is, hogy Sweet An na. Nem vá la szol. Rend re meg for gat ja a hús -
gom bó co kat a pap ri ka ku pac ban és egész ben be kap ja õket. Na gyo kat fal és na gyo kat
kor tyol és na gyon bá mul a sem mi be. Az tán erõt gyûjt és meg kér di, hogy a finn la kó -
társ nõm ép pen el vált édes any ja va jon be töl töt te-e a negy ve net, és ha igen, ak kor tud-
e an go lul, hogy leg alább a bol dog ság il lú zi ó ja meg le gyen. Mert õ finn nõk kel, la bas-
tarda, most kb. jú ni u sig ejsze nem. 

Nyár ban ver he tet len 

Min den je ges ká vét és men ta fa gyit és nagy fe ne kû sünt, re bar ba rát és új krump -
lit, ké sõbb ep ret és mál nát, a gril le zett saj tot és ku ko ri cát, a P. fõz te ba rac kos gom bó -
co kat le szá mít va az el sõ nya rat vé gig szen ved tem.

A leg le he tet le nebb idõ pont ok ban kel tem és fe küd tem, öl töz tem és vet kõz tem,
in dul tam és tér tem vissza; né ha csak a sze me tet vit tem le, más kor a temp lo mig
men tem gya log vagy bi cik li vel, a ro mo kig gya log vagy bi cik li vel, a fo lyó par ton hol
a jobb, hol a bal ol da lon, a pos ta lá dá ig, hogy va jon meg jött-e az új ság, a strand ra
haj na li hat kor, hogy ne le gye nek so kan, a szik la te te jé re szom bat dél elõtt el len õriz -
ni az áfo nya ter mést, mint Csipike, éb resz te ni a vad mé he ket és mó res re ta ní ta ni a
légy ölõ ga ló cát.

Ret te ne tes Réz uram, gon dol tam én ak kor, a fény volt. A fény és az ál mat lan ság.
A fe hér éj sza kák. A ma gány. Hogy olyan nincs (és még is van), hogy ülsz a par ton és
ho má lyo sul a két sze med a gyö nyö rû ség tõl (mert elér zé ke nyül ni oly könnyen le het),
jön a hattyú és su sog a nád, és nincs, akit hát ba ve re get ni vagy aki vel össze ka csin -
ta ni leg alább, hogy lá tod-e, hogy te el hi szed-e, hogy itt va gyunk.

Nos, ahon nan ez most eszem be ju tott, az a múlt csü tör tök es te, két nyár nyi ra a
fent em lí tet tõl. So kan vol tunk, fe küd tünk a for ró kö vön és néz tük az eget. A fe jem
va la mi fû cso món, lent a ten ger, tá vol a ha jók. Kö röt tünk ki csi ba rá ta ink, a ve re bek,
ki csit tá vo labb na gyobb ba rá ta ink, a si rá lyok, aki ket át lag-na po kon nem sze re tek, de88
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akik re nyá ri éj sza ká kon ha ra gud ni le he tet len. És ha ra gud ni a szú nyo gok ra sem le -
het, pe dig utol ér tek, mi vel le kés tük a visszahajót, épp le me nõ ben volt a nap és
arany ban tom bol tak a túl só par ton a ház te tõk, és mi e lõtt csor ba esett vol na a tö ké le -
tes sé gen, M. so dort egy ci ga ret tát és szú nyog ta lan ra füs töl te a lég te ret.

Van egy finn dal sor, gyak ran du do rá szom: Elämä on, jot ta miettisimme, kenen
reppuun paketoimme manttelimme. Élet az, ami kor azon gon dol ko zunk, ki nek a
zsák já ba pa kol juk a ka bá to kat.

Élet az, ami kor. Aki vel.

Hold vi lá gos éj sza kán mi rõl ál mo dik a…

A finn nyár ak kor szép, ha az em ber kikapcs-képp egy ki csit eve zik, majd sza u -
ná zik, für dik a ten ger ben, eszik egy kis füs tölt ha lat, iszik va la mit, az tán éj fé lig ol -
vas gat a nap sü tés ben és köz ben csap kod ja a szúnyokat.

A finn nyár ban a bol dog ság az, ami kor két em ber kikapcs-képp egy ki csit eve zik,
majd sza u ná zik, für dik a ten ger ben, eszik egy kis füs tölt ha lat, iszik va la mit, az tán
éj fé lig ol vas gat a nap sü tés ben, és köz ben örül, hogy nincs egye dül, van még em ber
a gá ton, ki vel csap kod ja a szúnyokat.

A finn nyár ban nap szú rás az, ha az em ber úgy ér zi, csak szúny-ügyben nem
mind egy, hogy egy vagy ket tõ. 
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