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KAPECZ ZSUZSA

A	pávák	kertje
Réges-régen,	amikor	a	Selyemút	tevekaravánjai	járták	

a	 sivatagot,	 az	 Arab-félszigetről	 portyázó	 hadak	 egyre	
többször	támadták	meg	a	környező	birodalmakat.	Végül	
a	perzsák	földjén	kalifák	és	nagyvezírek	uralkodtak,	mint	
megannyi	 fejedelem.	 Ilyen	 hatalmas	 úr	 volt	 Khoraszán	
kormányzója,	Bahír.

Már	gyerekkorában	mindent	megkapott,	amire	csak	vá- 
gyott.	Szolgák	és	 talpnyalók	serege	vette	körül,	akik	el-
hitették	vele,	hogy	a	Nap	és	a	Hold	az	ő	kedvéért	van	az	
égen,	s	a	csillagok	neki	ragyognak.	Ifjúvá	serdülvén	nem	
ismert	mértéket	semmiben.	Egyik	lovát	halálra	hajszolta,	
mert	kíváncsi	volt,	mennyit	bír	 egyvégtében,	a	kedvenc	
sólymát	 lenyilazta,	mert	 a	 fáradt	madár	 röptét	 lassúnak	
találta.	A	fekete	kutyát,	melyet	Egyiptomból	hoztak	aján-
dékba	az	apja	katonái,	sorsára	hagyta,	amikor	megvénült,	
pedig	a	kutya	hűségesen	kísérte	mindenhova,	éveken	át.	
A	színes	tollú	madarakat	kiráncigálta	a	kalitkából,	és	saját	
kezével	tekerte	ki	a	nyakukat,	ha	nem	trilláztak	édességes	
dallamokat.	Ennél	is	kegyetlenebbül	viselkedett	az	embe-
rekkel.	Amikor	kalifa	 lett,	a	katonákat	 lerugdalta	olykor	
a	 palota	 lépcsőjén,	 a	 táncosnőket	megkorbácsoltatta,	 ha	
elvétették	 a	 lépést,	 a	 szolgáknak	 pedig	megparancsolta,	
hogy	mindig	mosolyogjanak,	nevessenek	a	jelenlétében.	
Aki	könnyet	ejtett,	azt	nyomban	elűzte	maga	mellől.	

Nem	is	volt	más	a	palotában,	csak	folytonos	jókedv.	Ne-
vetett	mindenki,	 az	 istállóban	az	utolsó	 lovászfiú	ugyan- 
úgy,	mint	a	kincstárnok	és	a	fővezír.	Mosolyogtak	az	ajtón-
állók,	az	étekhordók,	a	hajcsárok	és	a	palotaőrök,	a	hárem-
ben	a	kalifa	feleségei,	de	a	legszebb	lány	sem	tudott	olyan	
tündöklően	mosolyogni,	hogy	a	főúr	is	jókedvre	derüljön.	
Hiába	kapott	meg	mindent	az	égiektől,	daliás	termetet,	erőt,	
ügyességet,	töméntelen	kincset	és	királylányok	szerelmét,	
a	kalifa	titokban	örökösen	mogorva	volt.	A	búskomorságtól	
soha,	egyetlen	pillanatra	se	szabadulhatott,	s	hiába	hazudott	
derűt,	látszott	az	arcán	a	boldogtalansága.

Így	teltek	az	évek,	egyik	a	másik	után.	A	fényűző	pa-
lotában	járt-kelt	úr	és	szolga,	mindegyik	Bahír	parancsát	
leste,	 s	míg	álságosan	mosolygott,	 alattomban	a	 félelem	
rágta,	olyanformán,	mint	ahogy	remekbe	készült	szőttest	
támad	meg	a	moly,	sokáig	semmi	sem	látszik,	aztán	egy-
szerre	összezuhan	a	szép	takaró,	nem	marad	belőle,	csak	
egy	marék	por.

Valamit	 sejtett	 azért	 a	 kalifa,	 érezte,	 hogy	 alattvalói	
szájában	megkeseredik	a	méz.	Gyanította,	de	nem	 törő-
dött	 vele.	 Élte	 a	 tékozló	 életet,	 amit	megszokott,	 vadá-
szott,	 tivornyázott,	 hajszolta	 az	 örömöket,	 mint	 ahogy	
régen	rogyásig	hajszolta	a	leggyorsabb	paripáját.

Bármilyen	nagy	hatalma	volt,	az	időt	mégsem	állíthatta	
meg.	Egy	reggel	ezüst	hajszálat	fedezett	fel	a	homlokába	
hulló	éjfekete	tincsben.	Pimaszul	tekeredő	ezüstkígyónak	
tűnt	az	a	hajszál,	Bahír	nyomban	kitépte.	Következőnek	
azt	 vette	 észre,	 hogy	 homályosabban	 látja	 reggelenként	
a	rózsákat	a	palotakertben.	Kitépette	hát	az	összes	viruló	
rózsát	a	szolgáival.	De	már	nem	volt	menekvés.	Nehezeb-
ben	kapott	levegőt,	amikor	versenyt	futott	a	katonákkal,	s	
nem	sikerült	a	nyílvesszővel	eltalálnia	a	leopárdot.	Most	
már	végképp	búskomorságba	esett.

Egyik	főembere,	a	kincstárnok,	naphosszat	törte	a	fe-
jét,	mivel	vidíthatná	fel	az	urát.	Ült	a	palota	legmagasabb	
tornyának	 szűk	 kémlelőnyílásánál,	 és	 az	 eget	 fürkész-
te,	mint	aki	a	felhőktől	várja	a	választ.	Nappal	a	poros,	
messzire	kanyargó	utat	figyelte,	éjjel	a	csillagokat	szám-
lálta.	Unatkozott	rettenetesen,	csak	az	vigasztalta,	hogy	
ilyenkor	nem	 látta	 a	kalifa,	 és	 így	nem	kellett	mosolyt	
erőltetnie	az	arcára.	

Egy	napon	a	kincstárnok	az	alkonyati	felhőket	bámulta,	
fűszeres	lepényt	majszolt	és	kivételesen	jól	érezte	magát.	
Nem	sokáig	tartott	az	öröme.	Egy	sötét	köpenyes	idegen	
lépkedett	a	szolgák	udvarán,	ahova	néha	vándorokat	is	be-
engedtek.	Poros	és	gyűrött	volt	a	ruhája,	de	nemes	anya-
gokból	készült.	A	kincstárnok	az	utolsó	falat	lepényt	meg	
sem	ette,	bosszúsan	leszaladt	a	lépcsőn,	s	egy	oszlop	mö-
gül	figyelte	a	 jövevényt.	Nem	tűnt	koldusnak,	akkor	pe-
dig	nem	lehetett	más,	mint	tudós,	művész	vagy	varázsló.	 
A	 kincstárnok	 feleslegesnek	 tartotta	 a	 tudományokat,	
megvetette	a	művészeteket	és	félt	a	mágusoktól.	A	keres-
kedőkben,	a	boltosokban,	a	piaci	árusokban	bízott	csupán,	
a	karavánoknak	és	a	kufároknak	mindig	örült,	azokat	az	
embereket	 látta	 szívesen,	akik	az	ő	nyelvén	beszéltek,	 a	
pénz	nyelvén.	Amikor	lement	a	városba,	nem	a	fürdőben	
időzött,	nem	a	pompás	kertekben	sétált,	hanem	a	bazár-
soron	és	a	pénzverők	utcájában,	ahol	még	egy	kis	szobát	
is	bérelt.	Ebben	a	szobácskában	nem	volt	más,	csak	egy	
dívány.	A	 kincstárnok	 órákon	 át	 pihent	 a	 díványon,	 és	
hallgatta,	ahogy	a	szomszédos	teremben	csengve-bongva	
készítik	és	számolják	a	fényes	drachmákat	és	dénárokat.

A	kalifa	testőrségének	parancsnoka,	akit	tisztsége	és	szi-
gora	okán	Hajcsárnak	hívtak	a	háta	mögött,	a	kincstárnok-
kal	egyszerre	figyelt	fel	a	vándorra.	Hajcsár	a	fegyverterem	
kapujában	állt,	és	a	katonákkal	beszélgetett,	amikor	szemet	
szúrt	neki	az	idegen.	Megfordult	a	fejében,	hogy	kidobatja	
az	őrökkel,	de	habozott.	Tudta,	hogy	a	sivatag	parancsa	úgy	
szól,	minden	fáradt	utazót	megillet	egy	szerény	vacsora,	és	
amikor	megette	a	mézes	kását,	felhajtotta	a	kupa	bort,	akkor	
kifaggathatja	a	parancsnok,	kicsoda,	honnan	jött	és	mihez	
ért.	Mert	 ha	 ért	 valamihez,	 varázsláshoz,	 gyógyfüvekhez,	
hangszerekhez	 vagy	 csillagfejtéshez,	 bármi	 hasznos	mes-
terséghez,	akkor	azonnal	a	kalifa	színe	elé	kell	bocsátani.

Amíg	 a	 főemberei	 nyugtalanul	 figyelték	 a	 messziről	
jött	vándort,	Bahír	a	legbenső	termeiben	mulatozott.	Sűrű	
függönyök	mögött,	 félhomályban	hevert	 a	díszes	párnák-
kal	borított	fekhelyén.	Sok	átvirrasztott	éjszaka	és	kimerítő	
dorbézolás	volt	már	mögötte.	Vacsorára	megevett	egy	főtt	
kakast,	s	megivott	hozzá	egy	kancsó	behűtött	bort.	Hallgatta	
a	zenét	és	gyönyörködött	a	táncban.	Sok	rabnője	közül	egy	
testvérpár	volt	a	legügyesebb,	Kellem	és	Dallam.	Az	egyik	
gyönyörűen	 hajladozott	 és	 forgott,	 a	 másik	 csodaszépen	
énekelt.	Sohasem	fogyott	el	a	mosoly	egyforma	arcukról.	
A	kalifa	nézte	őket	és	sóhajtozott.	Étkezés	után	amúgy	is	
mindig	nyugtalan	volt,	nem	bízott	a	kóstolókban,	félt,	hogy	
megmérgezik	valamilyen	főzettel	vagy	a	varjúszem	nedvé-
vel.	Minél	 szebben	 táncolt	Kellem,	minél	 szebben	 zenélt	
Dallam,	annál	 inkább	erőt	vett	 a	kalifán	a	mélabú.	Soká-
ig	tartott	a	mulatság,	de	éjféltájt	Bahír	hirtelen	elzavarta	a	
rabnőket,	egyedül	akart	maradni.	Forgolódott	a	kényelmes	
párnákon,	nem	jött	álom	a	szemére.	Felkelt,	nézte	a	szikrázó	
csillagokat,	ivott	még	egy	kis	bort,	aztán	visszafeküdt,	így	
kínlódott	folyvást.	Balzsamos	levegőt	hozott	a	szél	a	kert-
ből,	és	a	nehéz	illat	végképpen	elűzte	a	nagyúr	álmát.	Aho-
gyan	az	éjszaka	neszeit	figyelte,	azon	gondolkodott,	hány	
tevét	 és	 szolgát	 küldjön	 a	 hajnalban	 induló	 karavánnal,	 s	
mennyi	selymet	és	hennát	hozzanak	visszafelé	az	emberei,	
hogy	bőséges	haszonnal	zárják	az	utat.	A	szolgákról	eszébe	
jutott,	hogy	estefelé	jelentették	egy	vándor	érkezését.	Tüs-
tént	dologra	küldte	az	egyik	ajtónállót,	azzal,	hogy	vezessék	
elé	a	jövevényt,	ha	kell,	verjék	fel	a	legédesebb	álmából	is,	
mert	a	palota	ura	beszélni	kíván	vele.

Jött	 hamarosan	 a	 vendég	 a	 katonákkal,	 előttük	pedig	
Hajcsár	lihegett,	akit	ugyan	nem	hívatott	a	kalifa,	de	a	fő-
ember	úgy	gondolta,	neki	illik	az	ura	elé	vezetni	az	ide-
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gent.	Buzgalmában,	s	talán,	mert	az	álom	még	a	szemében	
volt,	átesett	egy	zsámolyon,	és	a	kalifa	nem	állhatta,	hogy	
meg	ne	jegyezze:

–	Kár	volt	kimásznod	a	takaród	alól!
A	testőrök	parancsnoka	megremegett,	nem	tetszett	neki	

a	kalifa	gúnyos	hangja,	de	tudta,	hogy	nem	mutathatja	ki	a	
sértettségét.	Meghajolt,	és	mosolygott.

–	Felséges	úr,	a	te	parancsod	éjnek	idején	is	örömteli.
Mosolygott	 bizony	 mindenki,	 Hajcsár,	 a	 testőrök,	 a	

szolgák,	a	legszélesebben	maga	a	kalifa.	Csupán	a	vándor	
maradt	egykedvű,	mintha	nem	is	lenne	köze	mindahhoz,	
ami	körülötte	 zajlik.	Észrevette	Bahír	nyomban,	hogy	a	
vendége	nem	vigad	a	többiekkel.

–	Nem	tudod,	hogy	az	én	palotámban	mindenkinek	jó-
kedve	van?

–	Hallottam	róla.
–	Akkor	miért	nem	örülsz?
–	Mert	én	nem	vagyok	a	szolgád	–	felelte	nyugodtan	

a vándor.
A	kalifának	nem	tetszett	ez	a	válasz,	nem	érzett	benne	

félelmet	és	alázatot,	ahogy	megszokta.
–	Tévedsz.	Amíg	itt	időzöl	nálam,	az	vagy!
–	Felséges	úr	vagy,	valóban.	Mégsem	szegheted	meg	

a	sivatag	 törvényét.	Szegény	vagyok,	de	szabadságomat	
nem veheted el.

A	kalifa	meghökkent.	Sohasem	mert	senki	ellenkezni	
vele. 

–	Hogy	hívnak?
–	Vándor.
–	De	mi	az	igazi	neved?
–	Honnan	tudhatnám?	Te	talán	tudod	a	tiédet?
Bahír hahotázott.
–	Még	 hogy	 tudom-e?	 Hallottátok,	 kutyák?	 Ki	 nem	

tudja	az	én	nevemet?	Van	valaki	a	kalifátusban,	aki	nem	
ismer	engem?	Vagy	az	egész	Napkeleten?

A	 testőrök	 és	 a	 szolgák	 versenyt	 hajbókoltak,	 élükön	
Hajcsárral,	és	megnyugtatták	a	kalifát,	hogy	még	az	utca-
gyerekek	is	az	ő	nevét	kiabálják.	Bahír	a	vándorhoz	fordult:

–	Látod?	Az	én	nevemet	mindenki	ismeri.	A	tetteimet	
mindenki	dicsőíti.	Vagy	talán	mindezt	kétségbe	vonod?

–	Dehogy	merném.	Csak	 annyit	mondtam,	hogy	van	
egy	igazi	neved,	amit	még	te	magad	sem	hallottál.

–	Bolondságokat	beszélsz.
–	Hamarosan	megtudod,	hogy	igazam	van	–	mondta	az	

idegen,	és	végre	elmosolyodott.	
Különös	volt	a	mosolya,	nem	volt	abban	semmi	meleg-

ség,	hanem	csak	szomorúság.	El	is	vette	a	kalifa	kedvét	a	
további	társalgástól.

–	Nem	szereted	a	táncot,	a	zenét?	–	kérdezte,	de	nem	
várta meg a választ. 

Visszaindult	a	hálóterembe,	s	intett	az	idegennek,	hogy	
menjen	vele.	

–	 Gyere	 csak,	 gyere!	Megmutatom	 neked	 a	 két	 leg-
szebb	 rabnőmet.	Te	 sok	helyen	megfordulsz,	vidd	hírét,	
hogy	 az	 én	 táncosaim	 és	 dalosaim	 a	 legkiválóbbak	 az	
egész	világon.	

Leültette	a	jövevényt,	puha	párnák	közé,	hozatott	neki	
bort,	gyümölcsöt.	

Aztán	 intett,	hogy	 jöjjenek	a	rabnők,	élükön	Kellem-
mel	és	Dallammal.	Szólt	a	citera,	zengett	a	dob,	hajladoz-
tak	a	táncosok.	Úgy	tűnt,	a	kalifa	remekül	mulat,	de	a	sze-
me	sarkából	egyre	azt	leste,	mit	szól	mindehhez	a	vendég.	
Nem	szólt	semmit,	csak	kortyolgatta	a	hűvös	bort.	Végül	
Bahír	megelégelte	a	némaságát,	s	rámordult:

–	Ejnye,	te	senkiházi!	Egy	szavad	sincsen?	Egy	neveté-
sed?	Micsoda	férfi	vagy	te?	Mit	tudsz	egyáltalán?	Mihez	
értesz?

–	Semmihez.
–	Úgy	látom,	titkolsz	valamit.	Olyan	nincs,	hogy	valaki	

semmihez	sem	ért.	Még	a	koldusok	is	értenek	a	kérege-
téshez.

–	Én	csak	a	vándorláshoz.
–	Igazán?	Akkor	különleges	ajándékban	lesz	részed.
Bahír	tapsolt,	hogy	a	rabnők	hagyják	abba	a	muzsikát	

és	 a	 táncot.	Egy	 intéssel	magához	 rendelte	Kellemet	 és	
Dallamot,	akik	meghajoltak	a	kalifa	előtt.

–	Nos	–	kérdezte	Bahír	a	vendéget	–,	melyikük	tetszik	
jobban?

–	Nem	tudok	választani	–	felelte	az	idegen.
–	 Nehéz,	 elismerem,	 hiszen	 nem	 csak	 testvérek,	 de	

együtt	 nevelődtek	 az	 anyjuk	méhében,	 s	 egyszerre	 szü-
lettek.	Nem	is	lehetne	őket	megkülönböztetni,	ha	Kellem	
homlokán	nem	látnád	azt	a	csillag	alakú	jelet.

Egy	tivornyán	odahajított	a	kalifa	a	táncosok	közé	egy	
tömör	 ezüstkupát,	 és	 a	 serleg	 éppen	Kellem	 arcán	 ütött	
vérző,	mély	sebet.	Örülhetett	a	lány,	hogy	csak	egy	kicsi	
heg maradt a szeme fölött. 

–	Választanod	kell!	–	sürgette	Bahír	a	vándort.	–	Úgy	
vettem	észre,	nem	sikerült	elkápráztatnom	téged	sem	a	pa-
lotámmal,	sem	az	étkekkel,	 italokkal.	Hajcsár,	a	fővezé-
rem	azt	mondja,	nem	érdekelnek	a	fegyverek,	és	a	kincs-
tárnokom	azt	mondja,	nem	érdekel	a	gazdagság.

–	Így	igaz.
–	Te	tudod.	Én	mégis	megajándékozlak.	Az	alattvaló-

im	tudják,	hogy	aki	ide	betér,	akár	egyetlen	éjszakára,	az	
messze	földön	híreszteli	a	fejedelmi	vendéglátást,	amiben	
része	volt.	Te	vagy	az	első,	aki	rosszul	érzi	magát	a	palo-
támban.

–	Tévedsz,	felséges	úr!	Hálával	tartozom	a	szállásért.
–	Nem	a	háládra	tartok	igényt,	hanem	a	csodálatodra.	

S	ezért	két	kedvenc	rabnőm	közül	neked	adom	az	egyiket.	
Bármelyik	 főemberem	boldog	 lenne,	ha	 ilyen	ajándékot	
kapna	tőlem.	

Kellem	és	Dallam	megrettenten	nézett	a	kalifára.	Ott	
nevelkedtek	Bahír	közelében	gyermeklány	koruktól,	meg-
szokták	a	főúr	szeszélyeit,	s	bármilyen	durván	bánt	velük	
néhanap,	mégis	szerették.	A	vándorról	azt	 se	 tudták,	ki-
csoda	valójában,	és	poros	ruhája,	elnyűtt	saruja	nem	ígért	
semmi	mást,	mint	hosszú	gyaloglásokat,	éhséget	és	szom-
júságot,	 végtelen	 nélkülözést.	 Egymáshoz	 is	 kötődtek	 a	
nővérek,	nem	akartak,	dehogy	akartak	örökre	elválni.

–	Válassz!	–	parancsolta	Bahír.
–	Túl	nagy	megtiszteltetés	ez	nekem,	felséges	úr.	Való-

ban,	inkább	a	fővezéredet	illene	megajándékoznod.
A	kalifa	felvonta	a	szemöldökét,	és	keményebben	foly-

tatta.
–	Azt	majd	én	eldöntöm,	te	kutya,	hogy	mit	adok	a	ve-

zírnek.	Kapott	már	eleget.	Nézd	meg	jól	ezt	a	két	lányt.	
Vagy	 rámutatsz	 tüstént	 az	 egyikre,	 vagy	mindkettejüket	
lelökik	a	szolgák	a	legmagasabb	toronyból.	

Az	idegen	megdöbbent,	aztán	halkan	felelt.
–	Az	jöjjön,	aki	velem	akar	jönni.
A	kalifa	úgy	nevetett,	hogy	az	összes	teremben	hallat-

szott.
–	Mit	mondasz,	te	szuka	kölyke,	te	koldusfajzat?	Hát	

minek	 tartod	magadat?	Miért	 akarna	 egy	 selyemhez	 és	
ámbrához	szokott,	puha	díványon	alvó,	jóllakott	szépség	
veled	tartani?	Végre	mondtál	valamit,	ami	igazán	a	ked-
vemre	való,	mert	megnevettetett.	Azért	megy	veled	vala-
melyik,	mert	úgy	parancsolom,	semmi	másért.

Az	 ikrek	 közül	mindig	Dallam	 gyámolította	 a	 félén-
kebb	 Kellemet,	 akit	 húgocskájának,	 kicsikéjének	 neve-
zett.	Hirtelen	előrelépett.

–	Én	elmegyek	a	koldussal.
A	kalifa	feldühödött.	
–	Micsoda?	Te	 szívesen	elmennél	 tőlem?	Ezzel	 a…?	

Aki	még	annyit	se	ér,	mint	egy	istállófiú	vagy	utcai	víz-
árus?	Talán	nem	volt	eddig	 jó	sorod	a	palotában?	Talán	
nem	kaptál	szép	ruhákat,	csillogó	függőket?

Intett	az	ajtónállóknak.
–	Vigyétek	és	taszítsátok	le!
Kellem	felsikoltott,	és	átölelte	a	nővérét.
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–	Uram,	kegyelmezz	neki!	
Belecsimpaszkodott	 a	nővérébe,	Hajcsárnak	úgy	kel-

lett	 odébb	 lökdösnie.	A	palotaőrök	elvezették	Dallamot,	
aki	engedelmesen	ment,	hátra	se	nézett.

–	Te	pedig	–	mondta	Kellemnek	a	kalifa	–,	elmész	ez-
zel	a	fanyalgóval.	Bizonyára	érdekes	életed	lesz	mellette.	
És	hogy	ne	vádolhass	azzal,	egy	szál	ruhában	dobtalak	ki	
innen,	adok	útravalót.

Egy	fényes	dénárt	dobott	a	 lány	elé,	aranypénzt,	me-
lyen	a	saját	képmása	díszlett.	

Kellem	felvette	a	dénárt,	és	tántorogva	tett	néhány	lé-
pést.	

Az	idegen	meghajolt	Bahír	előtt.
–	 Köszönöm	 a	 vendéglátást.	 Többet	 kaptam,	 mint	

amennyit	reméltem.	Bár	nem	kérsz	a	hálámból,	én	is	meg-
ajándékozlak.

A	főúr	a	térdét	csapkodta,	úgy	nevetett.
–	Na,	még	ez	is!	Nem	bírod	ki,	hogy	csak	én	adjak	ne-

ked	valamit?	S	mégis,	miféle	holmit	tudsz	elővarázsolni	a	
szakadt	gúnyádból?

–	Egy	képet.	Hamarosan	megkapod.	Majd	meglátod,	
milyen	hasznodra	lesz.

Bahír	ezen	is	harsányan	nevetett.	
–	Hiszem,	ha	látom!
A	vándor	kézen	fogta	Kellemet,	kivezette	a	palotából,	

eltűntek	a	kanyargó	úton.
A	 kalifa	 csakhamar	 megfeledkezett	 Dallamról,	 Kel-

lemről	és	a	furcsa	idegenről,	élte	tovább	a	vadászatokkal,	
lakomákkal,	más	 kedvtelésekkel	 tarkított	 életét.	Nem	 is	
lett	volna	semmi	baj,	de	egyre	sűrűbben	gyötörte	az	ál-
matlanság.	Előbb	csak	hajnalban	riadt	fel	a	kert	neszeire,	
a	madarak	csivitelésére,	és	hiába	szorított	sálat	a	 fülére,	
hiába	bástyázta	körül	magát	párnákkal,	akkor	is	meghal-
lotta	mindig	a	trillázó	dallamot.	Később	már	éjfélkor	arra	
ébredt,	hogy	odakint	a	szélben	hajladoznak	a	fák	és	a	bok-
rok,	mozgásuk	olyan	finom	és	kecses,	mint	a	táncosnők	
lépései.	Végül	már	nem	is	aludt,	csak	egy-két	órát,	utána	
ült	a	díszes	hálóteremben,	vagy	fel-alá	járkált	a	szökőkút-
nál,	fájó	fejét	fogta,	és	várta	a	virradatot.

Egy	éjszaka,	amikor	az	őrök	bóbiskoltak	a	folyosókon,	
csend	volt	a	palotában,	szokatlan,	súlyos	csend,	a	kert	halk	
hangjai	sem	szűrődtek	be	a	hálóterembe.	A	kalifa	egy	zsá-
molyon	ült,	és	kimerülten	bámulta	a	lámpásokban	a	mé-
csesek	egyre	fogyó	lángját,	egészen	addig,	amíg	már	csak	
egyetlenegy	pislákoló	fény	világított.	A	félhomályban	úgy	
tűnt,	mintha	nem	lenne	egyedül,	mintha	valaki	motozna	a	
sarokban.	Gyáva	sosem	volt	Bahír,	felkapta	a	lámpást,	és	
odaugrott,	 ahonnan	a	zajt	hallotta.	Nagy	csodálkozására	
az	idegent	találta	ott.

–	Te	vagy	az,	vándor?	Hogyan	kerültél	ide?	Lefejezte-
tem	az	őrséget,	mind	egy	szálig!

–	Ne	tedd,	uram!	–	felelte	amaz,	s	még	csak	meg	sem	
fordult,	folytatván,	amit	addig	csinált,	s	Bahír	most	látta,	
hogy	 szebbnél	 szebb	 színekkel	 egy	képet	 fest	 a	 falra	–,	
ne	 tedd	 semmiképp,	 hiszen	 az	 embereid	 vétlenek.	Nem	
láthattak	engem.

–	Miket	beszélsz!	A	palotát	magas	kerítés	védi,	a	kapu-
kat	pedig	az	íjászaim.

A	 vándor	 az	 utolsó	 ecsetvonás	 után	 gondosan	 meg-
szemlélte	a	művét,	csak	akkor	nézett	a	kalifára.

–	Fáradtnak	és	szomorúnak	talállak.	Nem	hiányoznak	
a	szép	rabnőid?

Bahír	méregbe	gurult.
–	 Én	 sohasem	 vagyok	 szomorú!	Annyi	 rabnőm	 van,	

amennyit	akarok.	Egész	városok	küldenek	lányokat	a	pa-
lotámba.

–	Ígértem	neked	egy	képet.	Íme,	itt	van.
A	kalifa	magasabbra	emelte	a	lámpást.	Gyönyörű	kert	

nyílt	meg	előtte,	sokkal	szebb,	mint	a	sajátja	a	palota	kö-
rül,	pedig	az	messze	 földön	híres	volt.	A	 festett	kertben	
soha	nem	látott,	különleges	virágok	sorakoztak,	pompás	

rózsaágyások	és	buja	bokrok	váltották	egymást.	A	lombok	
között	madarak	sétáltak,	 tarka	tollú,	kényes	léptű	mada-
rak,	s	azok	közül	is	legszebbek	a	pávák.	A	kert	közepén,	
a	szökőkutaknál	egy	lány	alakja	derengett.	Háttal	állt,	az	
arcát	még	 oldalról	 sem	mutatta.	Varázslatos	 volt	 a	 kép,	
mégis	furcsának	tűnt,	olyan	halványan	töltötte	be	a	falat,	
mintha	réges-régen	festették	volna.

–	Hm…nem	 is	 rossz…	csak	 nagyon	 homályosan	 lá-
tom	–	mormogta	Bahír.	–	Nincsen	tűz	a	rózsák	kelyhében.	
Nem	csillog	a	víz	a	kutaknál.	Halványak	a	pávák…	és	az	
a	lány!	Miért	nem	fordul	felém?

–	Örülök,	hogy	tetszik	a	munkám	–	felelte	udvariasan	
a vándor.

–	De	mondom,	hogy	túlságosan	fakó.	Fesd	át!
–	Hiába	festem	újra,	ugyanilyen	lesz.
–	Miért?
–	Csak	egy	módja	van	annak,	hogy	mindent	úgy	láss,	

olyan	élettelien,	ahogy	kívánod.
–	És	mi	az?	–	kérdezte	mohón	a	kalifa.
–	A	könnyeiden	át.
Bahír felnevetett.
–	Megbolondultál?	Én	sohasem	sírok.	
–	Rossz	lehet	neked.
A	kalifa	újra	méregbe	gurult,	fáradt	is	volt	a	szüntelen	

virrasztástól.	Felkapta	az	egyik	nehéz	serleget	az	ágy	mel-
lől,	 s	megdobta	az	 idegent,	 szakasztott	úgy,	mint	valaha	
Kellemet.	Ám	amikor	a	kupa	eltalálta	volna,	éppen	abban	
a	 pillanatban,	 az	 éjszakai	 vendég,	 olyan	 hirtelen,	 mint	
ahogy	felbukkant,	el	is	tűnt.	A	serleg	nagyot	koppant	a	fa-
lon,	és	egy	apró	gödröt	vájt	a	kép	szegélyének	ezüstjébe.

Reggel	a	kalifa	elfüggönyöztette	a	festményt.	Nem	mu-
tatta	meg	senkinek,	csak	ő	maga	nézegette	olykor,	titok-
ban.	És	folytatta	a	pazarló,	dorbézolós	életét.	Az	alattvalói	
jólétével	nem	törődött,	a	szegényeket	nem	gyámolította,	
a	 gazdagokat	 kiutálta	 a	 palotából.	A	kincstárnokon	 és	 a	
vezéren	kívül	nem	beszélgetett	senkivel,	velük	is	csak	a	
pénzről	és	a	katonákról.

Telt	az	idő.	Bahír	egyre	nehezebben	fogta	vágtára	a	lo-
vát,	 egyre	hamarabb	elfáradt	 a	vadászatokon.	Egyre	 több	
ezüst	hajszálat	fedezett	fel,	aztán	már	egész	tincseket,	végül	
a	szolgák	diólevélfőzetével	festették	sötétre	a	haját.	Az	ál-
matlanság	folytonosan	gyötörte,	de	nappal	harsányan	neve-
tett.	Senki	sem	tudta,	talán	csak	a	kedvenc	fia	sejtette,	hogy	
éjszakánként	szenved.	Beliánnak	hívták	ezt	a	fiút,	a	kalifa	
őt	szánta	utódául,	mert	ügyes	volt,	tanult,	szép	termetű	és	
sohasem	kérdezett,	csak	gyorsan	végrehajtotta,	amit	az	apja	
parancsolt.	A	kalifa	éjszakákon	át	ült,	nézte	a	fakó	tollú	pá-
vák	kertjét,	az	ellobbanó	mécsvilágot,	hallgatta	a	kert	nesze-
it,	és	egyre	többször	jutott	az	eszébe	Kellem	és	Dallam,	mert	
hiányzott	a	kedvességük	és	az	őszinte	vidámságuk.

Egy	napon	Hajcsár	kilovagolt	a	városba,	és	azzal	jött	
vissza,	hogy	egy	koldusasszony	megállította,	s	valami	kis	
batyut	tukmált	rá,	vinné	el	a	kalifának.	Hajcsár	meg	sem	
fogta	a	koszos	rongyot,	az	emberei	vették	ki,	ami	benne	
volt,	egy	aranypénzt	a	főúr	képmásával.	Régi,	nagyon	régi	
pénz	ez,	nevetett	Hajcsár,	azóta	már	háromszor	is	új	dé-
nárokat	készítettek	a	pénzverők,	nem	sokra	megy	Bahír	
ezzel	a	pénzecskével.

–	Ilyen	még	nem	volt,	mióta	világ	a	világ	–	nevetett	a	
kincstárnok	is.	–	Látod,	nagyuram,	az	alattvalóid	mennyi-
re	szeretnek!	A	koldus	nem	alamizsnát	kér	tőled,	hanem	
ajándékot	küld.

Bahír	összerezzent,	amikor	újabb	ajándékot	emlegettek	
előtte.	Elege	volt	belőlük,	főképpen	a	festményből,	melyet	
éjszakánként	 csodált,	 s	 bár	mindig	 utoljára	 akarta	meg-
nézni,	a	kép	bűvöletbe	ejtette,	a	foglyává	tette.	

–	Mutasd	csak!	–	szólt	a	kincstárnoknak,	és	a	szeméhez	
emelte	az	aranyat.	

A	dénár	olyan	vakítón	csillogott,	hogy	a	kalifa	lehunyta	
a	szemét.	S	akkor	hirtelen	eszébe	jutott	Kellem,	ahogy	a	
vándor	elvezeti	a	poros	országúton.
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–	Hozzátok	elém	a	koldusasszonyt!	–	kiabálta	a	kato-
náknak.	

Hajcsár	és	az	emberei	lóra	kaptak,	visszamentek	a	vá-
rosba,	késő	este	tértek	haza.

–	Mindenhol	megnéztük,	minden	 kaput	 kinyitottunk,	
minden	zugot	felforgattunk,	de	az	öregasszonyt	nem	talál-
juk	sehol	–	esküdöztek.

–	Majd	én	megtalálom,	hogy	apám	örüljön	–	mosoly-
gott	Belián,	és	ellovagolt	a	kíséretével.

Harmadnap	se	ért	vissza	a	palotába.	A	kalifa	 tombolt	
haragjában,	s	ő	maga	indult,	hogy	a	fia	nyomára	bukkan-
jon.	 Sikátorokon,	 nyomorúságos	 helyeken	 keresztül	 ve-
zetett	az	útja,	viskókat	és	 rozzant	 szekereket	kutattak	át	
a	katonái.	S	mikor	végre	ráleltek	Beliánra,	megtalálták	a	
koldusasszonyt	 is.	A	város	 szélén,	 egy	kis	 téren,	 halotti	
máglyán	feküdtek	mind	a	ketten.	A	kalifa	tehetetlenül	bá-
multa	a	lángokat.

–	A	vándor	a	bűnös!	Nem	viselte	gondját	az	asszonynak	
–	mondta	Hajcsár.	–	Megbetegedett	s	megfertőzte	a	fiadat.

A	 kalifa	 nem	 felelt	 semmit.	A	 palotába	 vezető	 úton	
se	szólt,	s	némán	ette	meg	a	kevéske	vacsoráját.	Éjjel	a	
pávák	 kertjét	 bámulta,	 s	 az	 egyre	 fogyatkozó	 mécsest.	
Egyszer	csak	úgy	tűnt,	hogy	a	kert	közepén	álló	lány	las-
san-lassan	megfordul.	Bahír	hunyorgott,	mert	 felismerte	
Kellemet	a	törékeny	alakban,	s	látni	akarta	a	megkülön-
böztető	sebhelyet	a	homlokán.	Hiába	erőlködött,	a	festék	
annyira	színtelen	volt,	hogy	a	 lány	arca	homályban	ma-
radt.	Vagy	mégis	inkább	Dallam	lenne	a	kertben?	A	kalifa	
addig	pislogott,	amíg	egy	csepp	esett	a	keze	fejére,	aztán	
még	egy,	még	egy.	Megnyalta	a	kezét,	sós	ízt	érzett.	Sí-
rok,	rettent	meg	saját	magától.	Minden	erejét	összeszedte,	
hogy	elapadjon	a	könnye,	de	már	késő	volt.	Ült	a	kép	előtt	

és	zokogott.	Minél	szaporábban	pergett	a	könnye,	annál	
élesebben	látta	a	színeket.	Nem	is	kép	ez,	gondolta,	ha-
nem	egy	valóságos	kert,	ahol	valaha	régen	járt,	aranytol-
lú,	tüzes	csőrű	pávák	között,	amilyeneket	azóta	se	látott.	
Közelebb	ment	a	falhoz,	és	hirtelen	ott	találta	magát	a	kert	
közepén.	Messzebb,	 a	 szökőkutaknál,	 a	 bokrok	mögött,	
lányok	kacagtak.	Talán	ott	van	Kellem	és	Dallam	is,	talán	
ott	van	Belián	is,	reménykedett	a	kalifa,	és	megindult	az	
ösvényen.	Folyt	a	könnye,	mint	a	zápor,	és	földöntúli	bol-
dogságot	érzett.

–	Reggel	a	palotában	a	kincstárnok	és	a	fővezír	a	fo-
lyosón	 álldogált,	 várták,	 mikor	 ér	 vissza	 a	 lovaglásból	
a	nagyúr.	Vártak,	vártak,	 aztán	 lementek	az	 istállókhoz,	
végigjárták	az	udvart,	a	palotakertet,	véges-végig	járták	a	
hatalmas,	szokatlanul	csendes	palotát.

–	Mitől	van	ilyen	csend?	–	kérdezte	Hajcsár.
–	Senki	sem	nevet	–	felelte	halkan	a	kincstárnok.
Mentek	tovább,	amíg	beléptek	a	hálóterembe,	ahol	rá-

találtak	a	kalifára.	Az	ágyán	 feküdt	mozdulatlanul.	Elő-
ször	 azt	 hitték,	 hogy	megfojtották,	 leszúrták	vagy	meg-
itatták		méreggel,	de	nem,	Bahír	békésen	mosolygott,	mint	
aki	 szépet	álmodik.	A	mosolya	 ráragadt	Hajcsárra,	mert	
eszébe	jutott,	hogy	nem	kell	többé	parancsra	vigadnia.	A	
kincstárnok	is	mosolygott,	mivel	rögvest	elképzelte	ma-
gát	kalifaként.	Látták	az	urak	jókedvét	a	katonák,	a	szol-
gák,	és	egyszerre	kibukott	belőlük	a	nevetés,	hullámzott	
végig	a	palotán,	mindenki	szaladt	örömében	az	udvarra,	
egymást	ölelgették	valahányan.	A	kalifa	pedig	feküdt	oda-
fenn,	elhagyottan.	S	a	falak	üresek	voltak	körülötte,	nem	
maradt	más	a	pávák	kertjéből,	csak	egy	aranyfolt,	csillo-
gott	 a	 reggeli	 napfényben,	 akkora	 volt	 éppen,	mint	 egy	
emberi	szív.
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