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Ami kor a gön dör, szá raz  bõ rû, gõ gös, eg zo ti kus és 
még is kis sé kö zép sze rû Tamhra ág ról-vég rõl a gé sám
lett, ahogy az egy friss kap cso lat ele jén gyak ran meg-
esik, ko ráb bi ba rát nõ im rõl dis ku rál tunk. Én nem iga zán
for szí roz tam a dol got, ja va részt je len ték te len af fér nak 
lát tam az ese te ket. Ha rám tört a ma gány, csak az el sõ,
mi ti kus sze re lem tûnt fon tos nak: a Linna-trakutarabella.1

Tamhra épp Linnáról nem tu dott, így hát in kább hall gat-
tam, míg a ba rát nõ im mel kap cso la tos vé le mé nyét rész-
le tez te. Vé gül így szólt: „Ne ked na gyon szép ba rát nõ id 
vol tak!” Ha fér fi-so vi nisz ta va gyok, el önt a büsz ke ség, 
hisz az ol da la mon egy vá ros  szer te aj ná ro zott nõ bat  tyog, 
aki már „ezt-azt” meg tett ne kem; igaz, amit adott, nem 
szív bõl, in kább szu ve nír ként ad ta; és az is igaz, hogy én 
se jár tam tõ le a he te dik menny ben, mert ri deg ön ma gá ra 
zárt sá ga alap já ban vé ve ta szí tott, sõt tes ti leg is volt ben ne
va la mi íz lé sem tõl ide gen – ha lott. Mint ha nem csak szep-
lõs bõ re, ha nem egész lé nye vol na csont szá raz. Hórusszal 
kor zó zik, sze ret ke zik, kín ló dik a fér fi így, és míg a rend 
ked vé ért csó kol ja is, meg fojt ja az ala bást rom po ra. Még-
is, má sok örül tek vol na, ha lát hat ják úgy, amint én: gu mi-
gé sa ként; ha pár ba joz hat nak ve le úgy, aho gyan én, ha csak
rö vid csör té vel is. Ha egy ilyen ka no ni zált nõ el is me rõ en 
nyi lat ko zik ko ráb bi „nõ im rõl”, ak kor, fallokrataként, szét 
kell, hogy ves sen az ön bi za lom! Ha va gyok olyan hü lye, 
mint ami lyen nek Tamhra lát ja a „pa si kat”. 

Jól em lék szem: sé tá lunk es te a pla tá nok alat ti hosz-
 szú fél ho mály ban, a fér fi–nõ vi lág há bo rú foly ta tá sa 
Tamhrával né mi képp eny hí ti ak kor tájt cunamiszerû s 
még kis sé ka ma szos ma gá nyom, vol ta képp örül nöm kel-
le ne, de nem si ke rül! Tu dom, mi ért nem. Mert hi ba volt, 
hogy nem sze ret tem so ha csú nya nõt! Igen, min dig rend-
kí vül szép lá nyok ra csa va rod tam fel – biz ton sá gi öv nél-
kül, bõ ven száz fö lött! Fron tá li san. Ha lá lo san – in ten zív, 
kó ma, stá ci ók egy más után ja, míg az em ber egy kap cso lat 
pisz kos túl élõ je nem lesz. 

Kis fiú ként egy tel jes nyá ron át cso dál tam Esz tert, a 
má sod-uno ka test vé re met, a nap min den órá já ban, ki vált-
képp a nya kát, s csak évek kel ké sõbb döb ben tem rá, hogy 
Esz ter nya ka mi ért von ja ma gá ra a fi gyel met: mert pú pos!
És mint a ro ko nok tól meg tud tam, min dig is az volt! Íme 
a gyer me ki ár tat lan ság. Olyan sze rel mes vol tam még is, 
mint ha idolt ta lál tam vol na. De hisz’ én szép nek lát tam! 
Szép nek? Gyö nyö rû nek! El al vás elõtt egy kis ded ste ri li tá-
sá val gon dol tam a csi go lyá i ra, vol ta képp a púp ra, és ha 
rá gon dol tam, hat ha tó sabb volt, mint a leg szebb-leg hosz-
 szabb ima. 

Amúgy is kó ro san so kat töp reng tem azon, va jon 
nor má lis va gyok-e? Ami kor rá jöt tem, hogy sze rel mes 
vol tam egy pú pos lány ba, úgy érez tem, kár to vább té pe-
lõd ni. Nincs me se: õrült va gyok. Nosz tal gia se ma rad hat 
ben nem. Kö lyök ként is hü lye vol tam, és az is ma ra dok! 
Ma már tu dom: nem õrült ként sze ret tem. Esz ter fáj dal mas 
és vib rá ló, cso da szép be for dult sá ga va kí tott el an  nyi ra, 
hogy a fo gya té kát ne lás sam. Ké sõbb vi szont, ivar érett
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fér fi ként, a nõ szép sé ge, mág nes-ana tó mi á ja va kí tott el 
úgy, hogy az se tûn jön fel, ha be lül tök üres. 

Ha „csak ” üres?, kön  nyû meg úsz ni! De ha dé mon-ter-
mé sze te van? Ha kor pu szá ban õs szu ka la kik? Ha olyan, 
aki el vár ja, hogy a dió héj ból hul ló pond ró po rért is tönk-
re vág jam ma gam!? Éle te met Izsák ként, ál lat ál do zat ként 
ad jam oda ne ki, s von szol jam föl a Bál vány-hegy re; 
mé szá rol jam le ma gam ott ak kor is, ha õ csak né hány 
érin tést ad!? Az Úr ir gal maz zon an nak a „nempasinak”, 
akit ef fé le fú ria a kar ma kö zé vesz, és olyan se be sen vi szi 
a lel két, mint só lyom a ri gót!

De is mer tem olyan nõt is, aki szép sé gét hord ta úgy, 
amint Esz ter a sor sát vi szi. A ne ve Luna volt, s õt nem 
fo gya ték, csúf arc, tramp li ság vagy ron da bõ re zár ta el 
her me ti ku san a kül vi lág tól, épp el len ke zõ leg: le nyû gö-
zõ tö ké lye. Cso dál ta min den ki, de sen ki se sze ret te. Ez 
aláz ta meg an  nyi ra, hogy vé gül a hír hedt prá gai fes tõ,
Chumpelik bal sor sá hoz lán col ja ma gát.

To jás nõ-af fér ja i mon spó rol hat nék ta lán. Ki dek kol hat-
nám, hogy egy Luna-madonna ölé be hajt has sam a fe jem;
vagy vár hat nék: hát ha vis  sza tér még a fér fi-mi o cén, 
ka masz-ple isz to cén, a de von és obsz cén elõt ti, idil li kus, 
imá val bé lelt, plá tói ál la pot – az Esz ter-sze re lem. Ha tü rel-
mem nincs, fi gyel het nék job ban, hisz rend sze re sen ka pok 
je le ket – Chumpelik is az volt. A szo kat la nul szép nõk-
nek hó dolt õ is, de gyor sab ban fal ták fel a té ve dé sei, mint 
en gem. S míg en gem csak rész ben, õt egé szen.

Vad, vi zu á lis tí pus volt – mi más le het ne egy fes tõ? 
–, hisz’ ví zi ók, szí nek, for mák, fé nyek és ár nyé kok ins tal-
lá ci ó já nak lát ta a vi lá got. Az am fo ra-ala kú, hos  szú lá bú, 
vé kony uj jú, ár va lány ha jú mo del lek tõl ka pott láng ra, s e 
kap cso la tok ból min dig ös  sze ka sza bol va ke rült ki. Lük te-
tõ, fe le lõt len, pa ra no i ás al ka tá nak kö szön he tõ en gon dol-
ko dás nél kül emel te trón ra az el sõ út já ba ke rü lõ pú der cik-
lont, Bar bie-t, bár kit, aki esz té ti kai igé nye it ki elé gí tet te; 
az tán pe dig gon dol ko dás nél kül vág ta át a vé ná it, gyûr te 
be az al ta tó kat, ha a ko ro nát hoz zá vág ták („ha a csá szár nõ 
az inas sal hált”), azt is tud va: úgy se nyif fan ki, csak ten-
ni kell va la mi ször nyût, hogy meg nyu god jon. Né mi képp 
ha son lí tot tunk, de az õ ár nyé ká ban csak szak kör-pszi cho-
pa ta va gyok. 

Ami kor ös  sze fu tot tunk, éle tem el sõ trakutarabellája 
fe lé, Linnához ro bog tam ’91 ka rá cso nyán – míg a sze re-
lem ér zé se elõ ször cso dá la tos, majd bor zal mas álom vi lág-
ba re pí tett. Ki me rült vol tam, de fáj lal tam min den per cet, 
amit nem fan tá zi á lás ra for dí tok. Ezért, amint bees te le dett 
és az Apolisz-expressz hos  szú sze rel vé nye be sik lott a nyir-
kos El ba-völgy be, ami kor a ka bi no kat be töl töt te a hor tyo-
gás és kun co gás, a fo lyo só ra men tem ba góz ni; íz lel ni az 
uta zás álom sze rû sé gét; a gyö nyör rel te li vá ra ko zást, a 
ve le ké zen fog va já ró, sok szor ideg té põ en édes iz gal mat 
és sö tét fé lel met. Az ab lak ba kö nyö köl ve áb rán doz tam, 
és em lék nek va lót sze mez get tem – kis ál lo má so kat, ap ró 
ha jó kat, ki vi lá gí tott pan zi ó kat, ho mály ba tar tó hi da kat, 
hi deg il la to kat, észa ki szél ben im boly gó fé nye ket; és 

1 Trakutarabella = sikertelen szerelmi kísérlet.
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ott, a bru tá li san ro bo gó exp res  sz fo lyo só ján ta lál koz tam 
a ná lam va la me lyest ma ga sabb és so vá nyabb, né mi képp 
idõ sebb, és jó val õrül tebb ide gen nel: Chumpelikkel. 

Mel lém állt a hu zat ban, da gá lyos pré di ká ci ó kat tar tott 
min den fé lé rõl, majd né hány óra múl va át bal lag tunk az 
ét ke zõ ko csi ba, füs tölt piszt rán got va cso ráz tunk, sö röz-
tünk, ká véz tunk, ru moz tunk, és az ab lak pá rá já ba raj zol-
gat tunk. Õ fi ze tett min dent. Más nap, a ber li ni vesz teg lés 
ide je alatt már úgy tûnt, is mer jük egy mást ré gebb rõl is, 
bár a szó nok la ta i ból csak mik ro nok ju tot tak el a tu da-
to mig. Ér de kes volt, hogy va la ki mel lém sze gõ dik és 
sze re lem rõl, szép ség rõl, jó ság ról hos  szú  lé re eresz tett 
me sé ket mond, míg mé lyen ülõ, acél kék sze mé bõl ka o ti-
kus lel ke sült ség vi lá gít. De a gon do la ta im nem sza kad tak 
el Linnától. 

Egy hét tel ké sõbb, út ban ha za fe lé is mét ta lál koz tunk 
a Bal ti-ten ge ren, a Nord Scourge tat ján,
s mit ad Isten?, Trelleborgnál, ahol új ra
vo nat ra száll tunk, ös  sze ke rül tünk a 
ka bin ban is. Né hány hó nap múl va pe dig
át es tünk egy má son egy alul já ró ban. 
Ké sõbb ös  sze jár tunk, ab ban az idõ ben,
ami kor csak az ér de kelt: mi lesz ve lem és 
Linnával? Ezért to vább ra se fog tam fel a 
fes tõ szék fog la ló inak lé nye gét.

Chumpelik sze rint a fes té szet csu pán 
al le gó ria az el me hi bás mû kö dé sé rõl; a 
gon dol ko dás ról, ahol „olaj fes ték kel ta kar-
juk a vász nat”. Ahogy a nõ élénk pi ros ra 
fes ti aj kát, ne le gyen rom lott ka raj szür ke; 
má sok fa gyos ság gal lep le zik az ál la ti 
szen ve délyt, vagy trá gár ság gal pa lás tol-
ják irigy sé gü ket. Tamhra in do ko lat lan 
gõg gel a fel is me rést, hogy csak egy vesz-
 szõ vel kü lönb, szebb vagy oko sabb, mint 
a kö zép szer. 

Rö vi den: az em ber gon dol ko dá sát a 
ta ga dás, a ta kar ga tás, az ala kos ko dás, a 
KÉPmutatás jel lem zi. A gyá va ság, ami 
meg aka dá lyoz za, hogy vak me rõ en a tü kör-

be néz zen; amely gá tol ja a fér fit ab ban, hogy szem be sül jön 
egy szép nõ va ló sá gá val; azért is csi nál a nõ bõl árut (szaj-
hát), vagy cse lé det (as  szonyt); hisz’ az árut az em ber nem 
cso dál ja, csak meg vá sá rol ja; a cse lé det fel ve szi és dol goz-
tat ja – nem sze re ti. Így meg me ne kül at tól, hogy ki szol gál-
ta tot tá vál jon. 

Chumpelik sze rel mei erõs vá szon ra gyön ge mi nõ ség-
gel fes tett, por nog rá fi á tól és obsz ce ni tás tól sem men tes
élet ké pek vol tak. Ta lán ki seb bet vagy rit káb ban csa ló-
dott vol na mo dell je i ben, ha a pik tor ih le tett sé ge mel lé 
nem tár sul a res ta u rá to rok ko nok sá ga. Mert Chumpelik 
– mi helyt sze rel mes lett – a stré be rek ügy buz gal má val 
lá tott hoz zá, hogy az áhí tott nõ lakk ja alól ki ka par ja az 
al sóbb ré te ge ket; elõ hív ja on nan le tûnt ko rok sö tét mí to-
szát – egé szen a ko pár, pusz ta, ri deg és ál la ti vászonig!; 
hogy a nõt cson tok ra szed je. Elõbb-utóbb min den rõl bi zo-
nyí tot ta, hogy rep rint vagy ha mi sít vány; ta ga dás, póz és 
szín le lés! Lel ket len hús, rossz vér vagy rom lott lé lek. Ám 
a res ta u rá tor és a mû gyûj tõ tud ja: né mely ha mi sít vány 
jobb, tö ké le te sebb, mint az ere de ti! A ha mi sí tók és a pla-
gi zá to rok szá mot te võ ré sze va ló di mû vész; el is me ré sük 
csak azért ma rad el, mert nem tün dö köl nek az au ten ti kus 
al ko tók pó zá ban. No ha el nem is me ré sük kel együtt azt is 

meg kér dez het nénk: va jon nem ha mi sí tás-e min den mû vé-
szet? „De igen!” – vág ta rá a prá gai! – „Ha mi sí tás min den 
mû vé szet, csak a ze ne nem! Az em be ren kí vül nincs lény, 
mely fest, köny vet ír, szob rot vagy ver set fa rag; el len ben a 
ze ne ott zsong min de nütt, te tõ tõl tal pig a Natúrában; éj fél-
kor gre go ri ánt da lol a csa lo gány, az er dõk ora tó ri u mot 
zúg nak, a pa ta kok tru ba dúr da lo kat, még az Ûr is búg! 
Már pe dig a vi lág nak egyet len ha zug te remt mé nye van, az 
pe dig az em ber!” Ez bi zo nyí tást sem igény lõ axi ó ma volt 
Chumpelik szá má ra. Ami kor er rõl be szélt, antipátosz jár ta
át, még sem ijed tünk meg. Ál munk ban se gon dol tuk, hogy 
õrült kör mon da tai a nya ka kö ré te ke red nek, de egy ta va szi 
na pon Chumpeliket fog lyul ej tet ték a rög esz méi.

Az a ko per ni ku szi öt le te tá madt, hogy azért nem tud jól 
vá lasz ta ni, azért éri olyan sok csa pás, mert íté le te it meg-
za var ja a lá tás. Úgy akart sze re lem be es ni (ná la ez in kább
zu ha nás volt), hogy nem lát ja a nõt; nem hul lik erõt le nül 
ör vény lõ haj bom basz tok bû ve re jé be; nem kí mé let le nül 
hos  szú lá bak men tén ala kít ja ki vá gya it; nem a csí põ
ha ran go zá sa hív ja ágy ba. Ezért – mi u tán ala po san el it ta 
az agyát – azon a lan gyos ta va szi es tén, ami kor egy neo-
ro mán ko po nyá ban is hal vány, de lel kes imolák nyíl nak,
mi kor a leg sö té tebb szán dék is ki fe hé re dik, Chumpelik 
el mé jé re tá gas éj bo rult; míg má sok meg fe led kez ve nyo-
masz tó em lé ke ik rõl, trakutarabelláikról és ele ve el ren delt 
ma gá nyuk ról, ka cag va kor zóz tak a tö kig érõ de rû ben, 
ad dig az õ há za tá ján tel jes nap fo gyat ko zás állt be! De ki 
lá tott már ilyet? Taorminai rö vid po ha ra i ba nem ko nya kot 
töl tött, ha nem só sa vat. Be huny ta sze mét, a két po hár kát 
a szem go lyó ra lök te és pis lan tott! Elég volt egy pil la nat, 
hogy so ha töb bé ne lás sa a mo del le ket és meg sza ba dul jon 
a lá tás kín zó kö te les sé gé tõl. 

Ör dö gi tett volt. 
So kat be szél tünk „ezek rõl a dol gok ról”, de hogy 

Chumpelik a vég sõ kig megy!? Fel sem öt lött, hogy a 
tré cse lé sek ilyen konk rét, bru tá lis vir tus ban ér het nek 
vé get. Egy részt lel ki fur da lá sunk volt, mert so se ka par tuk 
le vász ná ról az amúgy jó mi nõ sé gû fes té ket. Más részt 
majd’ be szar tunk! Bár sze ret tünk vol na ve le ma rad ni, 
meg aka dá lyoz ni ab ban, hogy tév út ját foly tas sa, még is: a 
leg töb ben el sza kad tunk tõ le. Aka rat la nul is ma gá ra hagy-
tuk, an  nyi ra fél tünk at tól, mit fog most mon da ni? Va jon 
mit lá tott ab ban a ta vasz ban, a fák for ra dal mi zöld jé ben, 
az ég ult ra ma rin já ban, ami kor mi vég re fel lé le gez tünk, 
te ra szo kon va cso ráz tunk, kön  nyû rozékat it tunk me zít-
láb, az ok ta lan örö mö ket szin te in ha lál tuk, s át me ne ti leg 
szebb nek és jobb nak gon dol tuk ma gun kat?! Va jon mit lát 
most?, ha egy szer, amíg tény le ge sen lá tott, nem volt jobb 
öt le te, mint el dob ni a lá tás ké pes sé gét! 

Mi kor el sõ íz ben lá to gat hat tuk meg a Boa Vista neo-
klas  szi cis ta, or vos ság szag tól bûz lõ épü le té ben, az omi nó-
zus ön cson kí tást kö ve tõ el sõ ta lál ko zá sunk kor dé mo ni 
már tí rom ság gal azt kö zöl te: egy ál ta lán nincs sö tét ség ben, 
sõt!, élén kebb szí ne ket lát, mint ad dig. Ám is mer ve ka var-
gó szín spi rál ja it, az új szí nek el kép zel he tet le nek ma rad tak 
– egy fan taz ma gó ria fik tív szí nei. Egy õrült ti ran nus szí-
nei. Olyan ci án kék, ami be be le fagy mind egyi künk; olyan 
magenta-láng, ami ben elég nek a leg job bak is! Ko ráb ban 
– ha Chumpelik a „hû ség szí né rõl”, a kék rõl be szélt –, az 
íri szé bõl áradt meg fog ha tat lan, sze les, sar ki hi deg; meg-
va ku lá sa után vi szont a bõ ré bõl; egész kór há zi ágyon 
di der gõ, vég le te sen el ma gá nyo so dott tes té bõl; láz gör bé je 
ha vas hegy kon túr já nak tûnt; le pe dõ je hó me zõ nek, ágya 
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szán nak; ha zúz ma ra nö vi be az ágy kor lát ra akasz tott kór-
táb lát, és az agy gyó gyí tó lötty be le fagy a fe je fö lé akasz-
tott lom bik ba, nem cso dál ko zunk.

Jó val ké sõbb újabb nõ ér ke zett fél õrült fes tõnk éle té be. 
Nem tud ni, hon nan ke rült elõ. Nem a kö re ink bõl, az már 
biz tos. Luna, aki jól bír ta azt a hi de get, azt a di lu vi á lis 
hi deg le lést; a prá gai hi deg rá zá sa it, ve rej ték ro ha ma it, ha lál-
pá nik ja it; mi kor úgy ér zi, bo ga rak van nak a sze me he lyén,
az agyán ka pir gál nak; más kor nem tud nyel ni, a tor ká ban 
és az or rá ban is van „valami”!, gé ge-tu mor, orr bo gár, nem 
jön a le ve gõ, nyo mo rul tul fog el pusz tul ni, ver gõd ve, akár 
egy fel nyár salt állat!; negy ven fok kö rü li láz két he ten te, 
õr jön gés más na pon ként, gyer me ki zo ko gás majd’ min den 
es te. Mi ir tóz tunk mind et tõl, az egér arc szür ke sé gé tõl, 
túl ada go lá sok puf fa dá sá tól, az ét vágy ta lan ság okoz ta rán-
cok tól. Ak kor is, ha volt va la mi meg in dí tó an gyö nyö rû a 
már fé lig-med dig ös  sze om lott pik tor ban. De a nõ – Luna 
– tud ta, ho gyan kell mind ezt sze ret ni. Nem cso dál ni! Nem 
fél ni! Sze ret ni. Chumpelik pe dig ön fe led ten sze rel mes lett 
– mint min dig. Ami kor a le bé nult, ös  sze tö pö rö dött ba rá ti 
kör ben a sze re lem már olyan fo ga lom volt, mely csak is
hoz zá köt he tõ. 

A ro ha mok in ten zi tá sa alább ha gyott. A vak fes tõ új ra
szár nyalt! Ta ní tott, böl cselt, okí tott, és el vár ta, hogy lá to-
gas suk. Egy al ka lom mal így szólt: „Na ugye! Iga zam
volt! Ha lá tok, Lunát ész re se ve szem!” – és órá kig pa polt
ar ról, men  nyi vel ki is mer he tõbb egy em ber az érin té se, a 
hang ja vagy a me le ge alap ján, mint ak kor, ha lát juk is. 
Nem mond tuk, hogy Luna õs õrült gyö nyö rû ség; szebb, 
mint bár me lyik ko ráb bi nõ. Meg bor zong az em ber, ha 
ki bont ja hul lá mos, lágy, do hány bar na ha ját, ami bi zo-
nyos reg ge le ken még is a vad szõ ke ség ér ze tét kel ti; al ko-
nyat kor meg éj fe ke te, egy kár pit sú lyos sá gá val zu han a 
de re ká ig, és ilyen kor le he tet len il le del me sen át su han ni a 
csí põ lát vá nya fe lett. El idõ zik a te kin tet ott min den képp. 
Mi cso da – ígé ret tel te li – csí põ!

Va la hány szor a pik tor kö rül for go ló dott, úgy érez tem:
Luna meg ele ve ne dett em lék mû. Le het ne akár Chumpelik 
„nõ bõl fa ra gott” dom bor mû ve is. Nem vé let len, hogy 
épp a vak és bug  gyant prá gai mel lett kö tött ki, no ha bi zo-
nyá ra csi nál ha tott vol na jobb par tit is. Ba jos volt hin ni
ab ban, hogy Chumpelik va ló ban el ér te Luna mel lett,
ami re vá gyott, és va ló ban nem lát ja õt, hisz’ olyan szép 
volt, hogy aki ben csöpp nyi élet van, an nak mu száj lát nia
– va kon is! Egy szer az tán a spic ces Csumpi be val lot ta: 
már „lát ja” is! Jól tud ja, hogy Luna ész bon tó mo dell, nõ, 
idol; és már saj nál ja „a dol got” a taorminai po ha rak kal. 
„De spon gyát a múlt ra!”

Bol dog volt, mi pe dig kezd tük azt hin ni: még is „meg ér-
te”! „Nem az a fon tos – ma gya ráz ta Chumpelik ke zé ben 
tart va a kós to ló po ha rat –, hogy ne lás sak szí ne ket, for má-
kat. Eb ben ta lán té ved tem. A lé nyeg az, hogy ne csak a 
hús for mát lás sam, ha nem azo kat a spi ri tu á lis alak za to kat 
is, ami re té ve sen azt szok ták mon da ni: va la mi mö gött van-
nak. Sok kal töb bet lá tok már. Luna sok kal szebb, mint 
hi szi tek. Luna olyan, aki nincs is. Aki nek tes tét, lel két úgy 
kí vá nom, ahogy ta lán kí ván ni sem le het!” – mond ta, és mi 
tud tuk jól: iga za van. 

Luna tö ké lyét azért lát ta vak sá ga el le né re is, mert sze-
rel mes volt. Eszé be se ju tott, hogy Lunára más is vágy hat,
s ezért hit te, hogy kö zü lünk sen ki se lát ja. No ha azon kel-
lett vol na töp ren ge nie, mi ért csak õ tér de pel Luna zsá mo-
lyán? – mert ez iga zán kép te len el kép ze lés volt. Akad tak 

kö zöt tünk, akik nem val lot ták be ma guk nak se, még is épp 
olyan ma ga te he tet len ség gel áll tak Luna, mint je len ség, 
egy faj ta ter mé sze ti vagy ter mé szet fö löt ti cso da elõtt, akár 
Chumpelik; de volt olyan is, aki na gyon is tisz tán tud ta,
hogy a pik tor he lyén le het ne õ is.

Úgy tûnt te hát, hogy kész az új fel ál lás! Fel épül az 
õrült ség ál la po tá ból ki lá ba ló fes tõ kö rül az új au ra, mely-
ben egy vi lág ta lan meg egy só vár gást ger jesz tõ po zi tív 
dé mon, va gyis Chumpelik és Luna las sú ron dót jár, míg 
má sok mind ezt ret teg ve, irigy ked ve cso dál ják. Luna, 
mint a leg zse ni á li sabb il luszt rá ció, mint va la mi lá to más 
lan gyos lu fi ja ott le beg Chumpelik be teg ágya fe lett, míg 
a prá gai fe hér bot ja – akár a mu ta tó pál ca – ér tel me zi, 
ma gya ráz za, ana li zál ja Luna lé tét, kap cso la tuk ne gé des 
sors-szo mo rú sá gát. És mi? Akár a kis di ák ok, kör be ül jük 
õket; ki les sük, be is  szuk a Vi lág ta lan és a Ke rub hat  tyú tán-
cá nak, -nászának és -dalának ta nú sá ga it. 
Bár né ha kü lö nös nek tûnt, mi ként bé kül-
he tünk ki ez zel a sze rep pel; ho gyan ér he ti 
be en  nyi vel Luna? 

Ak ko ri ban kü lö nö sen fel tû nõ nek lát-
tam, ahogy Chumpelik kö rül el csön de sül 
min den; so kat mon dó an hall gat nak a ba rá-
tai; ko szo rúz zák, akár egy szob rot; po ha-
raz gat nak ve le, nem bó lo gat nak, hisz’ 
úgyse lát ná, csak ül nek az ágy vé gé ben 
szót la nul, a ké nyel mes fo te lok ban, meg 
a pi ros puf fo kon; Luna is csak jön-megy, 
hoz za a te át, ki vi szi a csé szé ket, aj tót 
nyit és aj tót csuk, ha mu tá lat ürít, szel-
lõz tet a ba gó zá sok szü ne te i ben, öl töz te ti 
és vet kõz te ti, aj ná roz za a na gyot-va kot; 
Chumpelik kö rül a tér és az idõ, mint egy 
tá gas me zõ, õ pe dig az egyet len vi rág zó 
dög vi rág; kör be ülik a ki ke ri csek, és sen-
ki nek sincs mer sze színt val la ni vagy il la-
toz ni; rég ki haj tott bim bók – mint zöld 
ök lök – szo rít ják szir ma i kat, s egy faj ta 
fe szült vá ra ko zás ala kul ki. Én leg alább is 
úgy gon dol tam: va la mi nek tör tén ni kell. 
Ha ma ro san. Chumpelik még azt a csen det hasz nál ja föl, 
ami a meg va ku lá sa kor az égig nõtt; s tán azon fe lül, amit 
az esz té ti ká ról, lá tás ról és kép mu ta tás ról mon dott, volt 
más szán dék is a taorminai po ha rak kal; ta lán ezt akar-
ta: ki vív ni a szûn ni nem aka ró ret te gést és cso dá la tot; 
az ágyá hoz lán col ni min ket. Tud tam: ez nem ma rad hat 
örök re így. Elõbb-utóbb va la ki meg tö ri a csen det; va la ki 
böl cse let tõl men tes, szen ve dély tõl fû tött han gon el szó lít ja 
Lunát on nan.

Ám mi e lõtt ez be kö vet ke zett vol na, Chumpelik vá rat-
la nul újabb „ma gas ság ba” kú szott, s on nan ug rott cuka-
harát, fej jel elõ re, vé dõ há ló és biz to sí tás nél kül. Ta lán 
„pre ven tív in téz ke dés” lett vol na ez, hogy ne tör tén hes sen 
sem mi, amit nem õ irá nyít?

Mi kor egy szer Luna dol goz ni ment, Chumpelik meg-
ló gott ott hon ról. Fo gal mam nincs, ho vá tar tott, örök 
ti tok ma rad. Min den eset re Null fok tól két száz mér föld re, 
egy ci rok csûr ben ta lál tak rá a tu laj do nos Bernsteinjei. A 
hü lye! Hor go ló tût dö fött a fü lé be! Meg sü ke tí tet te ma gát! 
Hal la ni is ré misz tõ. El kép zel ni, mek ko ra fáj da lom, ha a 
jég hi deg hor go ló tû át ha lad a for ró dob hár tyá kon; lúd bõr-
zik az em ber, sze der jes lesz a hír tõl, alud ni se tud. Foly-
vást vis  sza tér a kép: Chumpelik fel eme li a hor go ló tût, 
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ol dal ra hajt ja a fe jét, mint ha hall ga tóz na, az tán pe dig szúr. 
Va jon las san nyom ta a fü lé be vagy gyor san? Hogy te het te 
meg? Hon nan tud ta, med dig kell ön ma gá ba döf ni, a fe jé-
be, hogy tény leg csak a hal lá sát ve szít se el, és ne fú ród jon 
az agyáig?; és ha meg tet te az egyik fü lé vel, ak kor mi ként 
gyõz het te le azt a po ko li kínt, hogy meg te hes se a má sik-
kal is!!? Erõs nek, sö tét nek és rossz in du la tú nak érez tem 
õt. Ta lán csak azért ta lál ta ki az egé szet, hogy éj sza kán-
ként fel ri ad junk: az õ vér tõl csö pö gõ hor go ló tû it lát juk 
megint; a las sú és el szánt moz du la tot. 

So sem de rült ki, mi tör tént va ló já ban. Egye sek sze rint 
Chumpelik bûn tény ál do za ta lett. Egy biz tos: Luna nem 
tett sem mit, ami tõl ki bo rul ha tott vol na. Nem volt hoz zá
rossz. „Nem hált az ina sok kal”, s még hos  szú éve kig mel-
let te ma radt. Ám Chumpeliknek már nem volt szük sé ge 
sen ki re. Nem hal lott, nem lá tott, nem be szélt. Én vi szont
is mer tem õt – túl sá go san is. El vesz tet tem Linnát és nem-
csak Chumpeliket lá to gat tam, ha nem jó ko ra „ke rü lõ ket” 
is. Az évek kel ko ráb bi darvadások ro ko kó ja dur va tõ mon-
dat tá lé nye gült. Ku dar ca im, fa tá lis té ve dé se im meg ér lel-
tek ar ra, hogy át lás sak a prágain. Ezért úgy gon do lom, 
hogy ezért a ször nyû ön cson kí tás ért is, csak úgy, mint az 
el sõ ért, õ a fe le lõs. 

Tu dom, hogy mi tör tén he tett.
Egy reg gel fél álom ban alél az ágyon és hall gat ja a 

kony há ból ki szû rõ dõ za jo kat, ami kor Luna reg ge lit ké szít. 
Moz dul ni se mer, nem sze ret né, hogy Luna a kony há ból 
be ki ált son – „Jó reg gelt!” –, csak a za jo kat akar ja hal la ni. 
A kony ha fe lõl te ás kan na fü tyül és Chumpelikben a vas út-
ál lo más em lé ke de reng, egy vo nat no vem ber ben, ab la ka-
i ról víz cso rog, mar gó já ról hos  szan száll a gõz, a ka la uz 
int és fü tyül nek! Azu tán „lát ja” a kony há ban a te ás kan nát: 
a vi lág leg fu rább ma da ra, csõ ré bõl na rancs il lat sü vít; ha 
an nak ide jén ki hagy ta vol na a taorminai po ha ra kat, még 
az nap meg fes te né; har mat csep pek a csem pén; csi lin gel a 
ke nyér pi rí tó, üres vil la mos húz át a kép ze le tén, majd „lát-
ja” a rozs da bar na ke nyér sze le tet és a pó ru sok ba ol va dó, 
arany sár ga tea va jat; meg kon dul a tál ca, de jó is mer ni a 
han go kat! Chumpelik tud ja, hogy a jé nai tál hoz koc cant;
„lát ja” a kör te le vet és a las san úszó ge rez de ket; nyi kor dul 
a kony ha aj tó, a pán tok szá ra zak, „lát ja” a le pat tog zott fes-
ték és rozs da folt ja it! „Jön! Hoz za a reg ge lit! Ha ma ro san 
be bo rít a me le ge!” For ró ter mi ken ke ring ben ne a bol dog-
ság, egy re fel jebb. „Sze re tem õt! Bár meg hal nék ér te!” 
Hall ja, ahogy jön, a tál cán meg zör ren nek a kis ka na lak. 
„Ta lán lágy to jás lesz?” Ko pog nak Luna lép tei a fo lyo-
són, már fel is öl tö zött, a reg ge li után dol goz nia kell, mert 
el ad ták az utol só ké pe ket is, négy ha vi re zsi vel lóg nak, az 
áram ki kap cso lá son, Chumpelik dilibogyói is va gyont
emész te nek, több pénzt nem le het kér ni a ba rá tok tól se. 
Luna dol goz ni megy, hogy el tart sa õt, etes se-itas sa, de 
egy elõ re hoz zá jön, fe lé tart és 

vissz hang za nak azok a lép tek a fe jé ben!
És már LÁT JA is! A hol ló fe ke te pa tá kat a kén sár ga 

mû kõ  koc ká kon! „Kar csú és ma gas. Pa tá kon jön! Nem 
kép zel gés, min den két sé get ki zá ró an kecs ke lá bon!” 
Chumpelik nem moz dul, bo gár mo co rog a szem hé ja alatt. 
Luna így szól: „Itt a reg ge li, drá ga!” „Ez nem az õ hang ja!
Ez a hang go nosz! Ás pis hang ez!” – gon dol ja Chumpelik, 
és sír ni sze ret ne. „Hogy mi lyen ro hadt a vi lág!” Ret teg
már Lunától, ir tó zik et tõl a lény tõl, alig vár ja, hogy odébb-
áll jon. „Jaj, csak hoz zám ne ér jen!!” – s bor zong va már 

csak ar ra vár, hogy Luna, a dé mon lány el hagy ja a la kást, õ 
pe dig meg lóg has son ott hon ról – a hor go ló tûk kel. Mind ez 
azért, mert a hi deg re for du ló idõ el le né re is ra gasz ko dott 
ah hoz, hogy nyi tott ab lak nál alud ja nak, így sze gény Luna 
meg hûlt – és be re kedt.

Tud tom mal csak ket ten men tünk be. Bam bán ül dö gélt 
a ké sõ õszi nap sü tés ben. Sér tõ ön elé gült ség ült az ar cán és 
a vég sõ stá di um ba ju tott ci ni ku sok ir re ver zi bi lis bol dog-
sá ga. Hos  szú se lyem sál lo bo gott a nya kán és et tõl úgy 
tûnt – to ló szék kel együtt is –, mint ha száll na. Tán õ is 
azt gon dol ta, hogy re pül. Nem mond tam sem mit, úgy-se 
hal lot ta vol na. A fe jén nagy géz tur bán. Íme a prá gai ti a-
rá ja! Ke gyet len volt: nem szá mí tott ne ki sen ki és sem mi, 
csak a sa ját ba rom sá ga. A te ra szon ült, Luna pe dig a park 
vé gé ben, a hárs fa-log gi ák alatt. Mi u tán he te kig be szélt 
Chumpelikhez, bár tud ta, hogy sü ket; még is, hát ha meg-
érez va la mit „az zal a fe ne nagy ér zé keny sé gé vel”; si mo-
gat ta a ke zét, az tán már csak tar tot ta na pon ta né hány órá-
ig, ám Chumpelik meg se rez zent. Ke gyet len volt, vagy 
csak ugyan vak – leg be lül. Szív te len. Még ha volt is szí ve,
csak egy hor go ló tû állt ben ne – egy ro hadt nagy kony ha-
kés! Ha mást nem is, Luna il la tát érez nie kel lett vol na, de 
az a hü lye ta lán azt hit te, hogy az is a sa ját gõ ze.

Ha Luna il la tát be fog ha tom, akár egy lep két, ha lom bik-
ba tölt he tem, mint a füs töt, nagy nyo más alatt arany sár ga 
par füm mé saj tol hat tam, desz til lál hat tam vol na; én azt az 
es  szen ci át – a pá rás bõr, az ár tat lan ság és lap pan gó kéj-
vágy szub li má tu mát – ap ró üveg csék be tölt ve hal dok lók-
nak osz to ga tom, hogy õszin te szo mo rú ság gal, az ala kos-
ko dás kín zó kény sze re nél kül, bol do gan hal ja nak meg. 
Száz szor is meg gon do lom, hogy ma gam ra fe csé rel jem; 
az a mar ha pe dig üsz kös lá ba i ra, pisz kos pa tá i ra lo csol ta 
az egé szet!

Az volt az utol só ta lál ko zá som ve le és Lunával is, a 
Tethia-félsziget zú gó lomb fa lai kö zött; ahogy mond tam,
Luna a park vé gé ben ücsör gött; rám is mert õ is, fe lém
né zett, de nem állt fel a pad ról, ül ve ma radt, mint ha egy 
vol na a kert ré gi, rep kén  nyel ke re te zett szob rai kö zül, s 
én tud tam, hogy töb bé nem jö he tek, még ha akar nék,
még ha száz vad ál la ti-sö tét ösz tön és ki fi no mult szán dék 
együt te sen húz na-von na oda, ak kor sem. Mert ha még 
egy szer meg ál lok ott, a fe hér már vány kon zo lok kal kör-
be vett te ra szon, a pik tor élõ te te me elõtt, míg Luna is ott 
lo bog va la hol fél ár bo con s bá gyad tan, mint egy le ti port 
nép szo mo rú zász la ja, úgy ha gyom ott Tethián a prá ga-
it a tu da to san fel épí tett ön tu dat lan ság ál la po tá nak, hogy 
ugyan ak kor Lunát kimenekítem!; le té pem Chumpelik 
fe szü le té rõl; fel ka pom, akár egy ikont, s ma gam elõtt tart-
va, mint egy irány tût, ki ro ha nok ve le a temp lom ból, amit 
res ta u rá to rok aláz nak po rig – ka pa rók kal, spaklikkal, új 
fes té kek szí ne i vel gyúj to gat nak nap mint nap; el vi szem 
– til ta ko zás a el le né re is. Úgy érez het tem vol na ma gam, 
mint aki kép rom bo lók egy ügyû dü he elõl kegy tár gyat
me ne kít; ké sõbb vi szont a va rázs la tos ér zés szét fosz lik, 
mert a „kön  nye zõ ma don nát” én ma gam pisz ko lom ös  sze 
– mi vel foly ton meg érin te ni, sõt ölel ni aka rom; mi vel térd-
re esek elõt te; mert a kép imá dás bû né be esem. S míg igaz 
hit tel sza lad tam a lán go ló szen tély bõl, má gi kus ér zé sek, 
tar ka al le gó ri ák tör té ne te volt ket tõnk tör té ne te, az enyém 
és Lunáé; ám vé gül uná sig is mert, ba ná lis bal eset té al ja-
sul: a fes tõ sze re tõ jét el sze ret te egy jó ba rát – Luna vé gül
még is csak az inas sal hált.


