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1. Kereszthalál

michael A tizenhatodik születésnapomon apám felállított egy négyméteres keresztet a nap-
palinkban, annak ellenére, hogy a szoba alig két és fél méteres. Először csak egy 
lyukat akar ütni, de aztán rájön, hogy az úgy nem lenne elég drámai, szóval az egész 
plafonnak mennie kell, és akkor neki is esik ütvefúróval egy ügyes kis állvány tetején 
állva, a fenti lakásból szőnyegcafatok záporoznak, zuhog a vakolat, szitál a por. A 
keresztet hátulról vízszintes támasztékkal tartja meg, ezt a falba rögzíti, és máris úgy 
néz ki, mintha az egész szerkezet magától állna. Lenyűgöző a látvány, és talán csak 
egy kicsit rontanak rajta a csálén keretezett tűzhányós meg kölyökkutyás poszterek a 
hátsó falon, meg a fenti lakás döbbenetesen koszos tapétája.

 A lábtámasz majdnem két méter magasan van, apám meg imádja a hasát, és hát egy 
kövér állat. De valahogy csak feljut. Már csak ott kell maradnia, és ez nem olyan könnyű, 
ha egy kicsi és negyvenöt fokos szögben lejtő lábtámasszal van dolga az embernek, 
de mint mindig, apu, a gyakorlatias előre gondolkodott, és a törzs rögzítéséhez két 
bőrszíj várja. Becsatolja magát, meztelenül, aztán a bal csuklóját beszorítja egy olyan 
műanyag szíjba, amilyet az amerikai rendőrök is használnak bilincs helyett, és a bal 
karja máris mozdíthatatlanul a gerendára feszül. Aztán… Aztán meghúz egy kart, és 
a munkaállvány, az egész szerkezet legravaszabb része, lassan a helyére gördül. A 
másik kezét is becsúsztatja egy műanyag szíjba a túloldalon, és valahogy sikerül is 
szorosra húznia, bár nyilvánvalóan nem annyira, mint az előzőt.

 A munkaállvány. Ez az emelőkarok, csigák, kötelek, ragasztószalagok rengetegéből 
ravaszul megkomponált csodaszerkezet, minden törmeléktől, bútorszilánktól előző-
leg alaposan megtisztított nyomvonalú sínpáron gördül előre. Amint célhoz ér, megáll, 
még imbolyog egy kicsit, de már kész a nagy feladatra. Apám szájának magasságá-
ban négy színesre festett fapálcika áll ki belőle, egy kék, egy piros, egy sárga és egy 
zöld (később kiderült, hogy a festék ehető – azért ez megható). Eredetileg jégkrémpál-
cikák voltak, és ha megnézi az ember, alul még mindig kivehető rajtuk a vicces felirat. 
El azért már nem olvastam.
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 Elérkezett a pillanat. Apám, szorosan a remekművéhez erősítve, előrenyújtja a nyakát, 
és fogaival megragadja a kék pálcikát. Talán a kétely, talán a félelem pillanata ez, de 
megrántja a pálcikát végül. Karok kattannak, kötelek feszülnek, golyók gördülnek, 
kattognak a fogaskerekek, az apám bal tenyere előtt függő szögbelövő elsül, és egy 
húszcentis szöget üt át apám húsán, bele a keresztfába.

  Felüvölt.
 Bazmeg! Ez fájt, ez nagyon fájt! Képzeljék el a döbbenetet apám arcán, ahogy a 

fájdalom elönti az agyát. A húsa széthasad, a tenyér finom csontocskái szilánkokra 
forgácsolódva engednek utat a jégsikolyú acél istenkáromló behatolásának. Képzel-
jék el apámat, ahogy zihál, levegő után kapkod, magában motyog, zokog. Képzeljék 
el, amint megrántja a piros pálcikát – el tudják képzelni? Nem? Pedig megrántja, 
megrántja, és a jobb kezét is odaszögezi a kereszthez.

  Felüvölt.
 Na, most már elég volt. Nem gondolják, hogy elég volt? Ne, Apu, kérlek, ne csináld, 

a sárgát ne, Apa, Apu, kérlek, megijesztesz – Apu, ne! És de. Meghúzza, és hatalmas 
szög veri át mind a két lábfejét, odaszögezi a negyvenöt fokban lejtő támasztékra. 
Bevégeztetett. Most csend van. Csak apám zihál szabálytalanul és a vércseppek 
koppannak a padlón.

 Örökkévalóságnak tűnő pillanatok után apám összeszedi magát, és a zöld pálcikára 
összpontosít. Lassan előrehajol, megragadja a fogával, majd a maradék erejével meg-
rántja. Egy pecek meglazul, az állvány inog egy pillanatig, aztán egy nyikordulással, 
nagy porfelhőt csapva hátrazuhan.

  Szünet.
 Négy órával később kinyílik a nappali ajtaja, és besétálok. Se ajándékok, se fagyi, se 

gyümölcszselé, se vodka, se megnemértett pattanásos kamaszok, se happy birth-
dayt visító gyerekek, csak egy halom törmelék, az állvány, meg a haldokló apám a ke-
reszten. A tizenhatodik születésnapom. Nagykorúságom kapuja. Tétovázva átvágok 
a katasztrófa sújtotta területen, miközben apám egész valóját betöltő haláltusájából 
lassan felszínre bukkanva néz le rám. Nagyon sápadt. Szinte kék. Ragyogó fehér 
teste mintha nyers tésztából lenne. Beleinek tartalma korábban végigfröccsent hátul 
a lábán és alatta a gerendán. Sípolva, bugyborékolva lélegzik, a tüdeje telement folya-
dékkal, takony, izzadság és nyál csorog le püffedt arcán. A pénisze összezsugorodott 
az adrenalintól és a fájdalomtól; a súlyától mintha megnyúltak volna a lyukak a lábfején.

 Na most az öregem nem hülye. Gondoljanak bele, mit össze nem rakott, micsoda 
tökély, micsoda fogékonyság a legkisebb részletek iránt – gondoljanak csak a festék-
re! Pontosan tudja, mennyi időbe telik meghalni a kereszten. Pontosan tudja, mikor 
fogok besétálni az ajtón. Nem azt mondom, hogy segélykiáltás volt vagy egy rosszul 
elsült tréfa, vagy hogy vádolni akart, de állítom, hogy amikor belenéztem a szemébe, 
nem egy öngyilkos nézett vissza rám.

 Apám rám néz, és összeszedi minden maradék erejét. Ez az, elérkezett a pillanat, 
most felér a csúcsra, sikerülnie kell, muszáj, muszáj. Milliméterről milliméterre emeli 
a fejét, szólásra nyílik a szája, nyál és epe fröccsen a földre, és valahonnan ebből a 
testből megszólal egy ember, egy hang, egy mondat:

  „Én fiam, én fiam, miért hagytál el engem?”
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 És amint ezek a szavak semmivé foszlanak a levegőben, feje a mellkasára bukik. 
Ennyi. Véghez vitte. Vége. Most megpihenhet. Vége.

 De csak hiszi. Ránézek. Ilyen lett volna Jézus? A mi Urunkban biztos több volt az 
elegancia, több az ízlés, több a spiritusz. Apám szörnyen gusztustalanul fest a négy-
méteres keresztjén, a feje a másik lakásban, a lába a miénkben. Azt hiszi, ennyi volt. 
De nem.

  „Bocsáss meg nekem, atyám, mert nem tudom, mit cselekszem.”
 És ezzel finoman kihátrálok. Már majdnem az ajtóban vagyok, mire a szavaim értelme 

átszűrődik a fájdalmán. Nézem, ahogy beszivárog az agyába, és akkor hirtelen rám 
néz, dermedt rémülettel.

 Lassan kimegyek, becsukom magam után az ajtót.

2. Az utolsó csirke a földön

michelle Anyám az örömbe halt bele. A születésem napján, miközben én mintegy kocsonyá-
ban lebegve anyám folyadékában csücsültem hüvelykujjammal a számban, anyámon 
és apámon az öröm olyan erős hulláma söpört végig, hogy a bőrükön tajtékot vetve 
teljesen átmosta őket, és ők ösztönösen tudták, hogy ha nem kezdenek valamit ezzel 
a mindent elöntő forrósággal, akkor a felszabaduló óriási energia molekulákra bont-
ja szét testünk szövetét, és mindhárman meghalunk – szóval apám megsütött egy 
csirkét. Látott már ilyet a tévében. Csirkét sütő pasast. Az anyám hasában rejtőző 
csomagocska miatt kellett, igen, miattam, emiatt a húsból, csontból, bőrből, méhle-
pényből és isten szent adományából összegyúrt életkezdemény miatt, ami majd levá-
lik, és ott mászkál közöttük, örömet hoz és értelmet ad az életüknek. Ezt érezték. Ezt. 
Képzeljék el, ülnek idegesítően vigyorogva, a várakozás csendjében, mert a kromo-
szómák sokszorozódása mellett jelentőségüket vesztik a szavak, néha összeakad a 
tekintetük, gyöngyözően felkacagnak, apám már a konyhában szökdécsel, már ha egy 
százkilós, és minden bizonnyal síkrészeg pasasról mondhatjuk azt, hogy szökdécsel.

 Tényleg telitalálat volt a csirke. Ahogy a pasas a tévében sütötte azt a csirkét, abból 
látszott, hogy ez az ember tudja, mi az öröm, ez az ember maga az élet, ez az ember 
a csirkével, ez az ember, aki ismeri az örömöt, ez az ember a tévében a csirkével, aki 
ismeri az örömöt, ez a pasas, ez, ez maga az élet, és az apám tudta ezt, ezért sütött 
csirkét az anyámnak, ahogy a pasas is a tévében, az öröm miatt, és az öröm én vol-
tam, én voltam az öröm, értik, én voltam az öröm. Én. Én, az ő örömük.

 Apám úgy hozza be a csirkét, mint valami trófeát, magasan a feje fölé tartva, pont 
ahogy az ember a feje fölött egy csirkét tart, és lent, anyám májánál már érzem a vér-
áramon végiglüktető izgatottságot, hallom, ahogy anyám gyomrában, a fülem mellett, 
minden sejt izgatottan bizsereg, és nem tehetek róla, de engem is elkap az érzés, 
hogy a dolgok rendben lesznek, a szerencse ránk mosolyog, istenke nyalókát oszto-
gat: elvigyorgom magamat, még mindig a teljesen kifejlett hüvelykujjamat szopogatva, 
és játékosan rúgok egyet anyám lépe irányába. Nekilátnak a csirkének, ami, őszintén 
szólva, kissé száraz és meg is égett, de ők úgy eszik, mintha ez lenne az utolsó csirke 
a földön, zsíros szájjal vigyorognak egymásra, és néha odalöknek egy-egy félig lerá-
gott szárnyat a bátyámnak, aki a sarokban épp saját ürülékében tapicskol, bár tegyük 
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hozzá, velem ellentétben ő nem volt tervezett gyerek, csak becsúszott, és hát ka-
tasztrofálisan sült el az egész, úgyhogy igazán nem hibáztathatjuk a szüleimet, amiért 
elölről akarták kezdeni, szóval talán felejtsék is el, igen, felejtsék el, amit a bátyámról 
mondtam, ő nincs is ott.

 És akkor anyámnak a torkán akad egy csont, és anyám elkezd haldokolni. Köhint 
egyet, aztán nevetnek ezen a furcsa kis böffenésen, és még több csirkét lapátolnak 
magukba, apám nyel, anyám fullad. Kis fulladási roham, aztán megint nevetnek, bár 
anyám már egy cseppet bizonytalanabbul piszkálja le a húst a pici bordacsontról a bal 
felső metszőfogával. Aztán hadonászik, fullad, mutogat a hátára, a torkát markolja, 
közben szorongatja tovább a csirkét is, de levegőt már nem kap. Apám, még eltelve 
az örömtől, a háta mögé szökell és játékosan megütögeti a nyakát, de aztán látja, 
hogy elkékül anyám szája, és akkor kitör rajta a pánik, üvölt, visít, kétségbeesésében 
nyakszirten vágja anyámat, hátha felköhögi a falatot, közben engem is elkap a pánik, 
felfelé nyúlkálok a karommal, apám lendületből tarkón vágja anyámat és közben ordi-
bál az istennek, hogy a gyerekem, a gyerekem, a feleségem, a gyerekem.

 Anyám most úgy tántorog körbe a szobában, mint egy haldokló dinoszaurusz, ami 
mindjárt ráesik egy kocsira, és akkor hirtelen apámat megszállja az ihlet és eszébe 
jut a Heimlich-fogás: hátulról megragadja anyámat a derekánál, a karja úgy szorul a 
nyakam körül, mint egy csupaizom sál, felkészül, erőt gyűjt, lendületet vesz, éés...

  „NE!”
 Köhögi anyám utolsó lélegzetével, és kicsavarja magát a kezei közül, hogy szemtől 

szemben álljanak, a kezét védelmezőn odaszorítja, ahol a fejemet sejti, de valójában 
a hasnyálmirigye van. Merednek egymásra, és mindketten tudják. Megértik. Apámon 
eluralkodik a kétségbeesés, anyám próbálja nyugtatni a tekintetével, de közben szi-
várog el belőle a maradék élet, és végül valahogy az értésére adja, hogy választaniuk 
kellett, vagy ő, vagy én, és ők engem választottak, értik, engem, fájdalomban és kín-
ban és könnyek között és teljes kétségbeesésben, engem választottak, és az anyám 
az apám karjaiban halt meg, apám lelke meghasadt, és a tévé az ablaküveget áttörve 
négy emeletnyi zuhanás után szétrobbant a betonon.

 És ők engem választottak.
 Nagyon megható volt.
 Nagyon.
 Nagyon megható.
 Az volt.

3. Válás

michael Egy fiú… egy fiú a pizzázóban, akit az ablakon át néztem, néztem ezt a fiút az ablakon 
át, meredten néztem a fiút, ahogy ül szemben az öltönyössel, egy szót se szólnak, 
csak a fiú sorban átpöcköli az olajbogyókat a férfi pizzájára, a férfi megeszi az olaj-
bogyót, a férfi kiköpi a magokat a tenyerébe, a tenyér halk koppanással belehelyezi a 
magokat a fém hamutálba, ahol ezek a magok úgy ülnek, mint a gyerekek, tágra nyílt 
szemmel figyelik ezt a néma gyártósort, és várják, hogy valamelyik szülő mondjon már 
végre valamit, láttam… már ilyet. Hol? Hol láttam ilyet? Vártam és figyeltem. Követ-
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tem, követtem őket, amikor elindultak, követtem őket, de távolról, kanyargó utcákon, 
boltok mellett és sövények, növények, kőkerítések mellett, és sok-sok különböző ajtó 
mellett. A házba mentek, a házhoz, a házhoz mentek, a férfi megnyomta a berregőt, 
a fiú elővette a kulcsot, és az ajtó kinyílt, mielőtt a kulcs… mielőtt a fiú… a kulccsal a 
fiú… Egy nő volt, ki más, megölelte a fiút, a fiú bement, és akkor ők beszélgettek, a 
férfi és a nő, ingerült volt, azt hiszem, a nő egy kicsit ingerült volt, de aztán puszival 
köszöntek el, mint a nagynénik, és a férfi elment, hol láttam én már ilyet? Vártam. 
Figyeltem. Belestem az ablakon. Láttam, hogy a fiú tévét néz. Láttam, hogy az anya 
beszél, a telefonba beszél. Egy pohár bort láttam. Párolt zöldségeket láttam. A nő 
haját láttam. Házi feladatot láttam. Pizsamát láttam. Láttam, hogy a fiú beszél, a tele-
fonba beszél. Láttam, hogy a fiú a nőhöz beszél. Láttam. Láttam. És

 Láttam
 Hogy
 A fiú
 Az anya
 Ölébe
 Kucorodik.
 Én ezt már láttam valahol. A tévében láttam, a tévéboltok kirakatában a tévében lát-

tam, láttam már ilyet, így élnek, talán így élnek az emberek.
  Szünet.
 Bemásztam egy elég kicsi vécéablakon, ami magasan volt, de annyira nem, hogy ne 

érjem el; rögtön egy egészen más világba kerültem, a másmilyen emberek szaga, a 
tévé hangja, a levegő langyossága körülvett, és úgy cirógatta a bőrömet, mintha a 
nő haja lett volna. Óvatosan és csöndesen besurrantam a nappaliba, meghúztam 
magam az ajtó és a kanapé között, ők meg ott ültek, a fiú a nő ölébe hajtotta a fejét, 
a nő meg cirógatta, és közben nézték a tévét. Hallgattam a beszédüket. Magamba 
szívtam a nő sampon- és szappanillatát. Néztem a tévét, néhány centiméterre tőlük, a 
kanapé takarásában, hallgattam a beszédüket, a dorombolásukat, és mind a hárman 
boldogok voltunk, igen, mind, mind a hárman boldogok voltunk.

  Szünet.
 A sikoly úgy vájta magát a húsomba, mint egy pisztolyból kilőtt szög, és befúródott a 

belső fülem hallócsontocskáiba, úgyhogy ha koncentrálok, még ma is hallom. Egyet-
len aprócska végtelen töredékmásodpercre mind a hárman egymásra meredtünk, 
mintha attól félnénk, hogy ha megmozdulunk, a pillanat apró üvegszilánkokra hullik 
szét. Aztán a nő kipenderítette a fiát, a fiút, az ajtón, a konyhába, a konyhaajtón, a 
konyhába vezető ajtón, ahol a telefon volt, a konyhában volt egy telefon, és ő kilökte 
a fiát ezen az ajtón, aztán ment utána, én pedig megcéloztam a másikat, az elülsőt, 
a bejárati ajtót. Kirohantam az éjszakába, a dobhártyám majd beszakadt, a könny 
elvakított, a takonytól fulladtam, de futottam, futottam, rohantam minél messzebb, és 
sziréna szólt, mögöttem, mögöttem szólt egy sziréna, messzebbre, rohantam minél 
messzebbre, a sikoly a fülemben, a, a szívemben, rohantam, néztem jobbra, balra, 
hova rejtőzhetnék a nyomomban szirénázó sikoly elől, épületek közé rohantam, egy 
lakótelepre, de az autó még mindig a nyomomban volt, a telepen, egy lakótelepen 
voltam, vagy egy lakótelepben, rohantam, bevettem egy kanyart, a sziréna/sikoly min-
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denhová követett, befordultam még egy sarkon, ott egy nyitott ajtó, beugrottam, be 
a bűzbe, ilyen rossz szagú helyre, ahova az emberek a, ledobónyíláson az emberek 
a felesleges dolgaikat dobják, és ott bűzlik mind egy szemétkupacban, benne benne 
benne benne benne, a szemétkupacban, benne benne benne benne benne, a sze-
métkupacban, benne. 

  Szünet.
 Körülbelül fél óra telt el, amikor a szemét közt megmoccant valami.

4. Ókusbácsi

 Michael fojtogatja Michelle-t, aki a padlón térdel egyre vörösebb, majd lila, végül kékü-
lő fejjel. Nagy erőfeszítésbe kerül ez Michaelnek, és küzd egy darabig. Lassan felnéz, 
és még mindig minden erejével húga megfojtásán ügyködve, összeszorított foggal 
beszélni kezd.

michael A húgomat megölni nagyjából lehetetlennek bizonyult, annyira szívósan kapaszkodott 
az életbe.

 Hirtelen elengedi Michelle nyakát, teljesen kimerült. Michelle a földre csuklik, levegő 
után kapkod, köhög, a nyakát dörzsölgeti. Michael, mintha megégette volna őket, a 
hóna alá csapja két kézfejét. Hosszú csönd. Michael megrázza és megfújkálja a kezét, 
aztán visszateszi a hóna alá.

 A picsába!
michelle (rekedten) Csúnyán beszéltél.
michael Mi van?
michelle Nem szabad így beszélni.
michael Bocs.
  Hosszú szünet.
 Fáj a kezem.

Michelle lassan, bizonytalanul talpra áll, köhög. Odamegy a bátyjához, a két 
tenyere közé fogja a kezét, és dörzsölgetni kezdi. Michael összerezzen.

michelle Ne legyél már dedós.
Michael minden büszkeségétől megfosztva hagyja, hogy húga újra életet lehel-
jen a kezébe. Már jobban van.

 Csak te tehetsz róla.
michael Meg kell öljelek.
michelle Dehogy kell.
michael De igen.
michelle Ki mondta?
michael Kettőnket nem visz haza.
michelle (a közönségnek) Ez nem igaz.
 (Michaelnek) Ez nem igaz.
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michael (Michelle-nek) De igaz!
 (a közönségnek) De igaz!
michelle Tudják, az volt a baj, hogy kicsit kiborultam, amikor Ókusbácsi –
michael Aki igazából nem is a bácsikánk.
michelle Jobb, mint egy nagybácsi.
michael Sokkal jobb, mint egy nagybácsi.
michelle – elrabolt minket.
michael Megmentett minket.
michelle Jó, akkor megmentett. De ez természetes.
michael Inkább visszamennél?
michelle Baszódj meg!
  Mind a ketten megdöbbennek. Szünet.
michael Úgy picsogtál, mint valami dedós.
michelle Fáztam. Meg féltem. Tizennégy órája ültünk kint a Koronás Libához címzett kocsma 

előtt, és csak egy zacskó Pom-bär volt nálunk meg egy-egy limonádé.
michael Végre megjelent Apa.
michelle Ókusbácsival karöltve.
michael Úgy össze volt hányva az inge, mintha elmetszették volna a torkát.
michelle Miután apa megtért és hívő katolikus lett, jelentkezett nála a szokásos Jézus-fixáció, 

és nem ivott mást, csak vizet és bort.
michael De inkább csak bort.
michelle Ránk néztek, és akkor Ókusbácsi azt mondta:
michael Tieid?
michelle Apu, aki soha nem volt a szavak embere, válaszul fingott egy nagyot, aztán elvágó-

dott, pofával a sárban.
michael Sze’encsés flótás vagy, ba’átom.
michelle Mondta Ókusbácsi, de Apu ekkorra már rendesen húzta a lóbőrt.
 Hány évesek vagytok?
michael Tizenkettő, mondtam.
michelle Kilenc és háromnegyed.
michael Mondta a húgom, nehogy akár egyetlen hónap is kárba menjen. Ókusbácsi hosszan 

és keményen nézett minket.
michelle Helyes gye’ekek vagytok.
michael És akkor Ókusbácsi hirtelen –
michelle Azért előbb elrakta Apa pénztárcáját.
michael Hogy legyen miből benzint venni, azt mondta.
michelle – megragadott minket, betuszkolt a kocsijába, és elhajtott a hideg decemberi éjsza-

kában.
michael Na ekkor kezdtél el picsogni.
michelle Mire Ókusbácsi oldalba bökte, dőlt belőle a Johnnywalker-cigi-fokhagyma-gáz-bűz, 

és azt mondta:
michael Lányok… Nem jók azok semmi’e.
michelle De ez nem jelenti azt, hogy meg kell öljél!
michael Tudsz jobbat? Inkább visszamennél a Koronás Libához?
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michelle De mi lesz a Zsákosmanussal?
michael Nem fogsz kelleni neki.
michelle Nem fair!
michael Sajnálom.
michelle Én is Zsákosmanussal akarok lakni! Nagy házat akarok és fagyit és szolgákat és pezsgőt.
michael Azt sem tudod, mi az a pezsgő.

Michelle leül duzzogni. A következő mondatok alatt Michael elmegy egy pohá-
rért, és odaviszi a húgához.

 És bőgött tovább. De azt nem láthatta, milyen pillantást küldött felém Ókusbácsi, 
amikor a kocsiban a lányokról beszélt. Hiába nézett ki förtelmesen a pecsétes tweed 
zakójában meg a rombuszmintás kardigánjában, hiába nyáladzott és volt húgyszaga, 
tudtam, hogy rendes ember – különben miért mentett volna meg minket? Egy aljas 
ember tekintetében ezek az érzelmek talán mohóságnak, kapzsiságnak, torkos kéj-
sóvárságnak tűnnének, de amikor ez a kedves, szent ember rám pillantott, tudtam, 
hogy azon aggódik, minden jószándéka dugába dől, mert Michelle lány.

  Átadja Michelle-nek a poharat, aki a nyakát dörzsölgeti.
michelle Kösz.
  Belekortyol, de azonnal ki is köpi. Köhögni kezd és levegőért kapkod.
michael Idd meg, jót fog tenni.
michelle Mi ez?
michael Clorox.
michelle Clorox?
michael Aha. Meghalsz tőle.
michelle (eldobja a poharat) Nem akarok meghalni!
  Hosszú szünet.
 És akkor vártunk. Biztos voltam benne, hogy nincs igaza, különben miért hozott volna 

el engem is Ókusbácsi? Miért nem hagyott ott Apuval, hogy várjam, mikor kúszik a 
nap a Koronás Liba fölé, mint a macskajaj? Szegény magányos Zsákosmanusnak 
biztos egy kisfiúra és egy kislányra is szüksége van.

michael Nem akarok visszamenni.
michelle Én sem.
michael Ez maga a valóra vált álom. Mint amikor az ember valami olyat kap karácsonyra, amire 

tényleg vágyott.
michelle Régen arról álmodoztam, hogy elrabolnak az ufók.
michael Hogy megfertőz egy ritka és szörnyen ragályos betegség.
michelle Hogy örökbe fogadnak.
michael Vagy állami gondozásba vesznek.
  Szünet.
 Ha bá’ki ké’dezné…
michelle Mondta Ókusbácsi.
michael Én csak a ’Ókus bácsi vagyok.
michelle Ami tökhülyeség, mert persze, hogy az.
michael És ku’vá’a azt csináljátok, amit mondok!
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michelle Ókusbácsi hangja megváltozott, ahogy kiszálltunk a kocsiból és egy elhagyatott nyo-
mornegyed felé tartottunk.

michael A rá nehezedő nyomás miatt. Szegény.
michelle Aztán bezárt minket egy szobába.
michael Most telefonálnom kell néhányat.
michelle Mondta, és eltűnt. És akkor vártunk.
  Szünet. Várnak.
 Ókusbácsi berobban az ajtón, be van rúgva, liheg, izgatott, és bűzlik, mint a vasúti 

klozet. Ajkai egészen elválnak az ínyétől, előtűnnek rohadófélben levő fogai, és elő-
ször végigfut a hátunkon a hideg, de aztán lassan ráeszmélünk. Mosolyog.

michael Újság van, csodálatos, nagysze’ű hí’ek! Megé’kezett. Itt van a fé’fi, akit annyi’a vá’-
tunk, maga a megtestesült tökély, személyesen! És most legyetek szófogadó kis 
angyalkák, és vegyétek elő a legszebb mosolyotokat, me’t ha nem…! (újra elmoso-
lyodik) Tudjátok, nagy ház. Fagyi. Szolgák és pezsgő. És a legfontosabb: látjátok az 
öklömet? Ha valamelyikőtök nyivákolni kezd nekem…

 (saját magaként) Tudtam, hogy ki kellett volna nyírnom.
 … alaposan megfizet é’te. Na, gondoljatok valami szép’e, gye’ekek, és tegyétek össze 

a kezeteket, me’t íme a legendás, bámulatos, előkelő, kikú’t-kibaszott gazdag…
együtt (lenyűgözve a belépő férfi láttán) Zsákosmanus!

5. Dzsuva

michael Sokáig azt hittem, hogy a kisbabát egresbokor alatt találják a szülei. Azt is mondták, 
hogy a gólya hozza kis pihepuha fehér batyuban, és óvatosan lepottyantja a kémé-
nyen keresztül. Valamikor még azt is elhittem, hogy a fogantatás, terhesség és szülés 
csodájának révén jövünk erre a világra, de most már tudom, hogy ez nem igaz. Mint 
a gomba, a kisbaba a szeméten nő. Falevelek meg üdítős dobozok, fecskendők és 
üres Pom-bäres zacskók rothadó maradványaiból építi fel a testét, aztán várja, hogy 
leendő szülei rátaláljanak. Tudom, hogy ez az igazság. Mert találtam egyet.

 Mellettem mocorog, mocorog mellettem, a sötétben, büdösben mocorog a, még 
mindig izzadtam, meglapultam, és mellettem mocorog a, a sötétben, és akkor lené-
zek, és egy fénycsíkban, ami beszűrődött az utcáról az ajtó résén, résnyire ki kellett 
nyissam az ajtót, hogy egy csíkban beszűrődhessen az utcai fény, hogy lássak, végig-
vetült a szeméttengeren, és megpihent egy, egy kézen, egy apró kis kézen. Egy apró 
kis kéz. Egy apró kisbaba. Egy apró kisbaba volt a szemét között.

 A halomba túrok, a kezem, a kezem a szemétbe túr, arrébb kotrom a mosóporos do-
bozokat meg a női harisnyákat, és kiemelek egy apró kisbabát, zöld trutymó tapad a 
fejéhez, barna trutymó borítja a kezeit, kiemelek egy apró kisbabát, és a magasba tar-
tom, egy apró csupasz hideg kisbabát, egy fiút, egy kisfiút, kiemelek egy apró hideg 
csupasz kisfiút, a fiamat, a fiamat, kiemelem a szemétből a fiamat. És ekkor valahol 
belül, a mellkasomban egy szerv feloldódott, kiszállt belőlem, belém, belőlem, hóvá 
kristályosodott, meleggé cseppfolyósodott, aranyló véráramként robogott végig az 
ereimen, és lángra lobbantotta az elmémet, lángoló üvöltéssé változtatta a testemet 
vagy nevetéssé robbant, nem tudom, mi történt – fellángolt az ösztön legbelül, elön-
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tötte a testemet, mint az adrenalin, a gin, végigégette a testemet és egy másodperc, 
egy szempillantás alatt felemésztette az elmémet, beleégette az árnyékát koponyám 
belsejébe, és a helyére tett valami mást, valami újat, egy eddig ismeretlen, egy új, egy 
új…

 Jéghideg volt. Haldoklott. Igen, haldoklott. Egy órán keresztül csak ültem, ott ültem, 
ültem egy órán keresztül más emberek szemetében, előre-hátra ringatózva egy hal-
dokló kisbabával a karjaimban, és boldog voltam, igen, boldog voltam. Ránéztem, a 
szája, ahogy tűnt el belőle az élet, olyan volt, mint két kis meztelencsiga, két vékony 
szürke meztelencsiga, fakuló ajkai gyengén mozogtak, két kis keze apró köröket raj-
zolt a levegőbe, ami körülvett, ami körülöttünk lebegett, két kis kalimpáló jégcsa-
pocska, jéghideg volt, ezért az ingemmel, kigomboltam az ingem, mert már kezdett 
rajtam eluralkodni a pánik, kezdtem igazán megijedni, mert az nem lehet, hogy épp 
csak megtaláltam, és máris elveszítem, ezért kigomboltam az ingem, és a testem-
hez szorítottam, körbeöleltem, körülfontam magammal, a szeretetemmel, ringattam, 
a szívem fölött, a körök egyre kisebbek lettek, ahogy fogyott az ereje, pedig egy kicsit 
már átmelegedett, lehet, hogy elkéstünk, az ajkai, kis meztelencsigák, elgyengültek, 
az éhség kiszívta belőle a hideget, átszivárgott belém, az élet szivárgott el belőle, 
mozgása csendesült, elcsitult, és én magamhoz szorítottam, és még gyorsabban 
ringattam, mert mi mást tehettem volna?

 És valahogyan… odatalált a mellbimbómhoz.

 Felsikít, amint a csecsemő beléharap. Levegő után kapkod kínzó fájdalmában, de 
továbbra is tartja a gyereket; gyötrődik, de nem akarja megzavarni. Nézi a kisbabát, 
és lassan kezd hozzászokni a fájdalomhoz.

 Megszoptattam. Nem tejjel, hanem a véremmel. Lassan annyi életet szívott ki apró 
mellbimbómon, amennyit csak tudott, szürke ajkai vörösre váltanak, a keze repkedni 
kezd, és én úgy érzem, kettészakadok ettől a rengeteg érzéstől, ami újra elönt, elönti 
a testemet, a lelkemet. Hát ez a szeretet. Igen. Ez a szeretet. Nézem, kisfiú, kisfiam, 
kis… kis… éhes kis… kis… zubog vissza belé az élet, egyetlen kis… kis… Szemét? 
Hulladék? Dzsuva. Igen, ez jó lesz. Jól hangzik. Ezzel még elegáns iskolákba is felve-
szik. Kis Dzsuva. Én Dzsuvám.

6. Nekroviviparizmus

michelle Nem…
 Anyám egy kijelentésbe halt bele. Valaki máséba. Lemondott arról, hogy túladagolás, 

gyilkosság, gázrobbanás, műtéti komplikáció, torokgyík, tífusz, késelés vagy öregkor 
végezzen vele, helyette a gyilkos közönyt választotta. Épp egy késő esti művészeti 
kerekasztal-beszélgetést hallgatott a tévében (nem szokása), és gyöngyhagymát rág-
csált (szokása), amikor elkapott egy megjegyzést:

  „Természetesen manapság már lehetetlen bármi újat létrehozni.”
 Megáll a szájában a falat, egyik kezében a következő hagyma, a másik kezét göm-

bölyödő hasára helyezi, és belegondol ebbe az állításba. Hiszen ő éppen valami ilyet 
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hoz most létre. Valami újat és eredetit a saját hasában. Hat hónapos, izgő-mozgó, 
rugdalózó, összegöngyölődött húsgömböc, azért ez mégis valami. De közben tud-
ja. Nem is annyira a kijelentés megkérdőjelezhetetlensége, hanem inkább az az értő 
bólogatás, amivel a többi értelmiségi meg művész fogadta, mintha ez az egész világ 
számára magától értetődne. Kivéve anyámnak.

 Az arca lassan elernyed, az állkapocs kilazul, az orcák beesnek, a szem izmai puhák 
lesznek, mint a zsír. Karja lehull és a gyöngyhagyma kiröpül, pattan egyet, még egyet, 
aztán a tévéhez gurul, mintha a pártjára állna, a kis gömbölyű rohadék.

 Anyám csak néz.
 Sokáig.
 Közben az adás egy kis ponttá zsugorodik, hangyás lesz a kép, aztán a következő 

reggel újra életre kap, és anyám még mindig csak néz. És amikor következő éjjel a 
kép megint gyöngyhagymává hervad, anyám lemond az életről, és holttestté sorvad, 
magára hagyva a szegény védtelen magzatot, azaz engem, boldoguljon, ahogy tud.

 Rövid gyászolás után apám lelöki anyut a kanapéról, és átkapcsol a focira. És én ott 
növekedek egy rothadó holttestbe zárva, anyám méhének védelmében, még három 
hónapnyi fejlődés vár rám, de inkább négyet maradok, mert látom, hogy segítség 
nélkül kell majd világra jönnöm. Ez volt a legnehezebb időszak, képzelhetik, ellensze-
gülni élet és halál törvényének, hogy egy nap elfoglalhassam egyáltalán nem újszerű 
helyemet ebben az egyáltalán nem újszerű világban.

 A méh elég jól bírja, de a vége felé már nem tud ellenállni a bakteriális fertőzésnek, 
ezért anyám más testrészeivel kell kifoltozni, egy kis léppel, egy adag májjal, sőt, még 
egy fura csipszes zacskóval is, amibe a padlón tapogatózva akad a kezem.

 Május elsején világra szakítom magam anyám lábai közül, és csökönyös rendíthetet-
lenséggel odaküzdöm magam a melléhez, de a táplálékforrás, amit ott találok, ma-
ximum egy növény számára lehet hasznosítható. Úgyhogy rátapasztom a számat az 
élettelen kocsonyára, és engedem, hogy ajkaim gyökeret eresszenek, hogy nyelvem 
gumóvá váljon, hogy így kivehessem a részem a földi jóból, ami születésemtől fogva 
megillet. A következő hónapokban levelet hajtok, amit persze később lehullatok, és 
ügyesen a nap felé törekszem velük, hogy minél hatékonyabb legyen a fotoszintézis, 
mivel a szám és az orrom már foglalt, és óriási szükségem van oxigénre. És közben 
végig szemezek a tévével. Mert tudom. Mert nem felejtettem el. Mert soha nem feled-
kezem meg róla.

 Szegény Anyu. Ő megfeledkezett róla, hogy a kis emberek nem valódiak, hogy ez 
csak egy varázsdoboz, és hogy a szavak csak egymásra torlódó hangokból összeálló 
egyre és egyre absztraktabb képződmények. A valóság a hasában volt, a valóság 
odabent növekedett, én voltam a valóság, a most gumónyelvvel halált szopó növény-
gyerek, az volt a valóság.

 Indákat növesztek minden irányba, hogy megerősödjek, apám persze, tudják, milyen 
gyengéd tud lenni, félresöpri őket, de azért a sarokban villogó doboz, esküdt ellensé-
gem felé törekszem velük. Fáradságos munka, majdnem egy évembe telik, de végre 
célhoz érek. Anyámból ekkorra már nem sok maradt, csak néhány koszos csont meg 
valami iszapos barna üledék, de a gyöngyhagyma egészen jól tartja magát a maláta-
ecetes pácban, a kövér apámtól biztonságban, a tévé lábának rejtekében. Közelebb 
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kúszom a dobozhoz, köré fonódom az indáimmal, kígyó vagyok, egy boa constrictor 
vagyok, egy kéz, tojás köré fonódó indaujjak, összeszorítom, most összeroppantom, 
vigyázz, kész… Hirtelen valami megmozdul mögöttem. Apám az. Rájött, mi készül, 
tévére fixált zsíragyában ebben a szörnyű pillanatban bekapcsolt a külvilág.

  „NE!”
 Üvölti apám.
 És én megállok.
 Ránézek.
 Arca eltorzul a fájdalomtól.
 Végtelen veszteség. Alig hallható szavak.
  „Csak a tévét ne!”
  Szünet. Michelle mérlegel.
 Tűz!
  Michelle felordít és összeesik.
 (Fejét felemelve) Fölkel. Körülnéz. Olyan, akár egy megszállott, aki megszabadult a 

démonaitól, és most vakítja a napfény. Meglátja anyánkat. Meglátja a halott anyánkat.
 Apámban aznap eltört valami.

7. Tévé

michael És a sötétben, ki a szemétbűzből, elindultam, hazamentem, hazaindultam vele, haza-
vittem Dzsuvát, a fiamat, a fiamat: Dzsuvát, és ezt az új érzést, végig az utcákon, vak-
sötétben, körülöttem semmi, semmi, csak ez a mellkasomhoz préselődő kis láng, ez 
a pici fiú, és az olvadó jégsziklák a testem mélyén, mellkasomhoz préselődő apró kis 
hideg tűznyaláb, már nem is olyan hideg, nem, nem, nem is olyan hideg már, ajkak, 
élénk piros ajkak, és talán halványan, bár nem biztos, de talán halványan egy átsuha-
nó mosoly, aminek már az árnyékától is égnek mered a testemen minden szőrszál, és 
a pihéken pattogva cikázik végig a kék elektromosság, hogy csontjaimban szeizmikus 
bizsergéssé alakuljon át, pici fiam, én pici fiam, én Dzsuvám.

 Reggel négykor rendre kikecmeregtem az ágyból, hogy átvonszoljam magam a kar-
tondobozához, de egy szempillantás alatt kipattant a szememből minden álom, amint 
belém nyilallt, majd lassan tiszta szeretetté szűrődött át az éles, tiszta fájdalom. Hö-
cögtettem a térdemen, és amikor büfizett, szájából vérem piros kortyai csurrantak 
vállamra, és Guinness-szagú pára csapta meg az orromat. És boldogok voltunk. Igen. 
Boldogok voltunk.

 A húgom. Beavattam, beavattam a húgomat, muszáj volt, muszáj volt beavatnom 
a húgomat, mert különben kitalálta, egész biztosan kitalálta volna, és kellett, kellett, 
hogy segítsen valaki őt elrejteni, titokban tartani apa előtt, és ő azt mondta, segít, 
nézte, éreztem, hogy nézi a kisfiút és engem, és még valami mást is éreztem, áradt 
belőle, felőle, áradt ez a, nem teljesen jöttem rá, mi ez, de képes lettem, képessé 
váltam, képes lettem arra, hogy gondját viseljem a kisfiúnak ahogy nézett, és bogarat 
ültetett a fülembe.

michelle Itt akarod felnevelni?
michael Aha.
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michelle Itt?
michael Igen.
michelle Komolyan?
michael Igen.
michelle Komolyan itt akarod felnevelni?
michael Igen.
  Szünet.
michelle Nincs tévénk.
michael És?
michelle Kell neki egy tévé.
michael Igaza volt. Tényleg kell. Tényleg kell egy tévé. Vagyunk mi. És van a világ odakint. És 

itt ez a kisfiú. Hogyan válhat olyanná, mint a többi ember? Hogyan boldogulhat ebben 
a világban? A vérem nem volt elég. A húgomra bíztam Dzsuvát, és elmentem keríteni 
egy tévét.

8. Zsákosmanus

michelle (mint Zsákosmanus) Nocsak, milyen csodálatosan elragadó lakásod van; már maga 
az, hogy engeded, hogy ez a barna, virágmintás tapéta lemálljon téglafalról, egészen 
újszerű; és hogy minden elképzelhető felületet összeganéztál, igazán leleményes! 
Egyszerűen olyan természetközeli, olyan buja, olyan bohème, olyan… szegényes. 
Mánkus Ákos Jeremiás vagyok, szolgálatodra, vagyis te az enyémre. Ókus, igaz?

michael …
michelle És milyen mesterien ripityára törted ezt a széket, hogy megrepesztetted ezt a rotha-

dó vakolatot, kérlek alássan, ezek a törött ablaküvegek, és ez a precízen elhelyezett 
bolhatenyészet a szőnyegben, micsoda fogékonyság a legkisebb részletek iránt, ko-
molyan mondom, őszintén csodállak. Biztos vagyok benne, hogy jó barátok leszünk. 
Mondd kérlek, embertől vagy állattól származik ez az ürülék?

michael …
michelle Ne is törődj velem! Elnézésedért esedezem laikus kérdésemért. Da Vincitől sem kér-

dezi meg az ember, hogy honnan szerezte a festéket a Mona Lisához. Ritka tehetség 
vagy, Ókus! Most azonnal költök egy verset a tiszteletedre.

michael …
michelle Ő itt Öcsi…
  Michael előrelép, mint Öcsi
 A gorillám.
 (saját hangján) És a szoba gyufásskatulyányira zsugorodott, amint a világ leghatalma-

sabb embere belépett az ajtón.
michael Tátva maradt a szánk.
michelle Tudom, tudom, egy picinykét ormótlan, de felettébb hatásos, nemdebár? És úgy 

csembalózik, mint egy kisangyal. Na, Ókuskám…
michael Igen?
michelle Jól gondolom, hogy van egy kis meglepetésed a számomra? Vagy lehet, hogy nem is 

egy?
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michael Ókusbácsi előretolt minket.
michelle Sose láttunk még ilyen embert.
michael Olyan élére vasalt, olyan ropogós és tiszta volt, hogy szinte fájt ránézni.
michelle És mögötte ott állt a világ legnagyobb és legkigyúrtabb embere, akiről lerítt, hogy 

csökkent értelmének horizontját teljes mértékben a saját orra tölti ki, amit épp elmé-
lyülten túr.

 (mint Zsákosmanus) Nahát, kicsikéim…
michael Mondta Zsákosmanus.
michelle Milyen elbűvölő kis teremtések vagytok.
michael És előhúzott két nyalókát.
michelle Ez itt a tied, ifjú Ganümédeszem…
michael Mohón kaptam érte.
michelle Ez pedig a tied, szépséges nimfácskám.
 (saját hangján) A tanító nénim azt mondta, idegenektől nem szabad édességet elf…
michael (mint Ókusbácsi) Nem ’inyálsz, elveszed!
michelle Mondta Ókusbácsi, és tarkón vágott. Még föl se jajdultam, Zsákosmanus már csettin-

tett is az ujjával, a gorilla lustán lendített egyet hatalmas karján, ökle megkoccintotta 
Ókusbácsi fejét, Ókusbácsi pedig már repült is egy amúgy is romos állapotú kanapé 
kellős közepébe, a gorilla meg másik kezének mutatóujjával kibányászott egy gyerek-
fejnyi fikát az orrából, és bekapta.

 Ókus, te csibész! Bocsássatok meg neki, gyerekek, kicsit fel van dobva. Jól van. 
Térjünk a tárgyra. Mit szeretnétek: eljönni Mánkus Ákos bácsival egy szép nagy vidéki 
házba és egész gyerekkorotokat fejedelmi pompában tölteni – vagy visszamenni a 
koszos önkormányzati lyukatokba, és holmi sültkrumplizabáló piti bűnözőkként leélni 
az életeteket? Nyugodtan gondolkodjatok, van idő bőven – naszóval? Velem jöttök?

  Szünet.
michael Nem ismertük.
michelle Gorillája volt.
michael Aki simán átpofozta Ókusbácsit a szoba túlsó felére.
michelle De szép nagy háza van.
michael És olyan szépen beszélt.
michelle És olyan… jó szaga volt!
  Szünet.
Együtt Igen!
michelle (mint Zsákosmanus) No, hát akkor meg is volnánk! Ókus!
michael Ókusbácsi továbbra is a kanapé roncsai közül kászálódott ki.
michelle Legyenek nálam ma délutánra. Öcsi!
  Michael előrelép, mint Öcsi.
 Mutasd meg Ókus barátunknak, hogyan hámozol meg egy banánt.
  Michael eljátssza, hogy meghámoz egy banánt és eldobja a héját.
 És most mutasd meg Ókus barátunknak, mit csinálsz azokkal, akik csalódást okoz-

nak nekem.
  Michael megismétli az előbbi műveletet.
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 Megegyeztünk, Ókus. Ne kelljen csalódnom. Engedelmeddel most távozom. Apropó, 
csütörtökön Lady Toynbee-val vacsorázom, ismered? A Toynbee-család shropshire-i 
ágához tartozik. Feltétlenül el kell jönnöd. De előtte mosakodj meg. A viccnek is van 
határa.

michael És ezzel elment. Ókusbácsi várt egy percet, aztán nagyot ugrott, és kezét dörzsölget-
ve harsogó nevetéssel körbetáncolta a szobát.

 (mint Ókusbácsi) Igen! Igenigenigenigenigen!
 (saját hangján) Ókusbácsi boldog volt.
michelle Jó volt látni, hogy Ókusbácsi boldog. Aztán felénk fordult.
michael Nos, kicsi kincseim…
michelle Mondta Ókusbácsi.
michael … nagyon ’endesen viselkedtetek. ’Ókusbácsi nagyon meg van elégedve veletek, és 

hama’osan egy szép nagy házban fogtok lakni!
michelle Hurrá!
michael De még előtte…
michelle Mondta Ókusbácsi.
michael … hálából, hogy ilyen ’endesek vagytok…
michelle Mondta, és egyre közeledett…
michael … játszunk egy kicsit…
michelle … furcsán megváltozott az arca.
michael … játszunk egy kis játékot…
michelle De jó!
michael … ami a sze’etet’ől szól.
michelle Ez furcsa volt.
michael Úgysem á’t, hogyha mostantól hozzászoktok…
michelle És Ókusbácsi lassan felénk nyújtotta a kezét…
 Hirtelen kivágódik az ajtó…
michael Persze egyenesen a húgom képébe.
michelle … és az ajtóban ott áll…
michael parázsló dühvel…
michelle a szokásosnál is teljesebb életnagyságban…
michael fülén még mindig hányásdarabkákkal…
michelle Apa!
michael Cssss! Ókusbácsi egy szempillantás alatt visszarántja a kezét, és reszkető kisegér-

ként kezd hátrálni.
michelle De mielőtt megszökhetne, a mi bivaly apánk (aki még nem látott meg minket) neki-

ront, és a torkánál fogva a falnak szegezi.
michael De jó, hogy itt vagy!
michelle Nyüszíti Ókusbácsi.
michael Mindent meg tudok magya’ázni.
michelle A büdös kurva anyádat!
michael Üvölti Apu.
michelle Megöllek!
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michael És már emeli is az öklét, hogy a falba zúzza vele Ókusbácsi fejét. Ókusbácsi gyorsab-
ban kapcsol, mint életében valaha, és előrántja Apa pénztárcáját.

 (mint Ókusbácsi) Itt van!
michelle Mondja Ókusbácsi.
michael Semmi nem hiányzik.
michelle Apa, fél kézzel még mindig Ókusbácsi torkát szorongatva, a pénztárcáért nyúl, el-

veszi, majd kinyitja, hogy ellenőrizze a tartalmát. És ahogy szétnyitja, látjuk, hogy ott 
pislákol benne egy kis piros égő.

michael Mert apánk olyan elővigyázatos volt, hogy nyomkövetőt szerelt a pénztárcájába. Má-
sok mondjuk ezt smucignak hívnák.

michelle Egy figyelmes kis óvintézkedés, amit valahogy soha nem érzett szükségesnek a gye-
rekeire is alkalmazni. Apa zsebre vágja a tárcát, és mélyen Ókusbácsi szemébe néz.

 Hol vannak? Kérem a gyerekeimet.
michael Ne má’, a kölykök hadd ma’adjanak… 
michelle A gyerekeimet akarom.
michael Fizetek.
michelle A gyerekeimet akarom.
michael Annyi pénzt kapsz, hogy egy év alatt sem iszod el.
michelle A gyerekeimet akarom!
michael Valóság ez?
michelle Ott áll.
michael Pont olyan, mint máskor.
michelle Részeg és büdös.
michael Mérges és ostoba.
michelle Nagy és buta.
michael De most könny ül a szemében.
michelle És istenbizony, ölni lenne képes, hogy visszakaphassa a kölykeit.
  Egymásra pillantanak. Michelle dönt.
 Apa!!
michael Cssss!
michelle Apu, Apu!
michael Kussoljál!
michelle Apa, Apu, Apu, APA!
  Szünet.
michael És Apu hátranéz, és végre észrevesz, a szemében ülő könnycsepp most legördül az 

arcán, végig hányástól kérges ajkain, és mint a világ legnagyobb szívdobbanása, úgy 
csapódik a padlónak. Apa ránk néz, Ókusbácsi meg leroskad a földre, és alámerül 
saját rémületének különbejáratú birodalmában. Apa lenéz ránk, és megszólal:

michelle Mindenkinek megvan a maga keresztje.
michael Ezzel szomorúan hátat fordít nekünk, és az ajtó felé indul. Aztán megáll. Látszik, hogy 

egész testében remeg. Aztán a válla fölött hátraszól:
michelle Nem jöttök, szarosok?
michael És mi megyünk.
michelle És szomorúan gondolunk a hámozott banánra.
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michael A fagyira és a szolgákra.
michelle Arra a dologra, amit pezsgőnek neveznek.
michael És tudom, hogy az jár a szívós kis húgom agyában…
michelle Hogy miért nem szorítottad csak egy kicsit erősebben.
 A bátyámra nézek.
 Valahogy más.
 Megváltozott benne valami.
 Ráeszmélt.
 Most már tudja,
 Hogy létezik másmilyen élet is, mint a miénk.
 Most már semmi sem lesz úgy, mint régen.

9. Kezdetben

michael ...cipelem haza, kézben cipelem, jó nehéz, nehéz ez a tévé, cipelem haza a tévét, a 
gondolataim könnyűek, száguldanak, mint egy fékevesztett motor, tovább, tovább, és 
ez a kezemben, ez nehéz, érzem, a mellkasom nehéz, lüktet benne, fáj benne a vér, 
és az agyam gondolatokat pulzál, egyiket a másik után, egyiket a másik helyére, ki-
lökve, kitúrva az előzőt, míg végül egy, csak egy maradhat, egyetlen gondolat tódul a 
saját helyére újra meg újra, miközben viszem, vonszolom, emelem a, egyetlen gondo-
lat, a fiamra gondolok, csak a fiamra gondolok, már nem gondolok arra, hogy mit szól 
majd, a tévéhez, hogy mit szól majd apám ahhoz, amit, nem gondolok a húgomra, 
akire Dzsuvát bíztam erre a pár órára, sem az érzésre, amit áraszt, amit nem ismer-
tem, egyre csak az jár a fejemben, hogy a fiam, a fiam, a fiam, a fiam, a fiam, a fiam, 
a fiam, a fiam, a fiam, a fiam, Dzsuva, csak rá gondolok, és amikor hazaérek, belépek 
és meglátom, ránézek és meglátom a húgom arcát, ezt az arckifejezést, és azonnal 
kifut belőlem a, meghűl az ereimben a vér, a testem egy puha betonfalnak gyalogol, az 
az arc, az a tekintet, fénytörése az isteninek, csészényi Clorox a pupillákban, mondat-
végi döbbenet, kiáltás, ami minden hallhatón túl van, és rögtön tudom, hogy valami, 
azonnal megérzem, hogy valami nincs, abban a pillanatban tudom, hogy valami nincs 
rendben. Dzsuva nincs a kezében. Nincs nála a fiam. Most én is odanézek. Apám ott 
ül a kanapén, és Dzsuvát ringatja a karjaiban. Az apám és a fiam. Meg ő.

michelle Bejött.
michael Kalapál a szívem, nem kapok levegőt, ég a szemem, mi a mi a mi a mi a mi a –
michelle Egyszerűen bejött.
michael Mi van?
michelle Én csak itt játszottam a gyerekkel, ez meg fogta magát és bejött, egyszerűen bejött.
michael Mi az istenért nem zártad be az –
michelle Elfelejtettem. Biztos elfelejtettem… De nem bántotta. Odanézz… fura.
michael – a fiammal a kezében, ott ült, csak ült ott, csak ült ott a fiammal a kezében, és az az 

arc, a húgom arcán az a kifejezés, és tudtam, tudtam, hogy ezt az egészet ő csinálta 
– tudtam, hogy ezt az egészet ő intézte így…

michelle Egyszerűen fogta magát, és bejött.
michael Te intézted így.
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michelle Nem bántotta
michael – a kezében, a kezében, a kezében –
michelle Nagyon fura. Odanézz!
michael Odanéztem. És ekkor…
michelle … a lehető…
michael … legfurcsább…
michelle … dolog…
michael … történt…
michelle … amit életünkben…
michael … láttunk. Beszélni kezdett a babához.
michelle Olyan gyönyörű vagy. Az ujjacskáid. A tökéletes kis ujjacskáid. A kis körmöcskéid.
michael Nem ordított. Nem morgott. Nem visított. Nem vicsorgott. Beszélt. Ilyet még soha az 

életben nem láttunk tőle. Földbe gyökerezett a lábunk.
michelle Gyönyörű. (valakinek, aki nincs jelen) Olyan gyönyörű. Olyan gyönyörű kisfiút hoztál a 

világra!
 A levegőhöz beszélt.
michael – a kezében, a kezében a kezében a, és a lelkem megfagy, felsikít, higannyá dermed, 

és ezernyi aprócska szilánkká törik szét, és teljesen betölti, sikító fájdalommal önti el 
az agyamat –

michelle Persze, hogy gyönyörű, hiszen te is gyönyörű vagy!
 Apám anyámhoz beszél.
michael – Az agyam csupa szilánk –
michelle – mint egy töviskoszorú –
 Most kezdődik az életünk.
michael Ezért elindulok a telefonhoz, emlékeznek a telefonra? Az egy másik, egy másik tele-

fon, egy másik, egy rendes házban, de ez nem az a telefon, ez az utcán van –
michelle Csupa remény, csupa lehetőség.
michael – és felhívom, felhívom őket, akik el, mert ezt én nem bírom, nem bírom tovább nézni, 

ezt az örömet, ezt a reményt, reményt, lehetőséget, hogy újra, felhívom őket
michelle Az apám és az anyám.
michael – felhívom őket –
michelle A kezdet kezdetén.
michael Felhívom őket, akik el, akik a fiamat el, hogy vigyék el a fiamat innét.

  Hosszú szünet.

michelle Kezdetben
van az Isten,
és unatkozik.
Szarrá unja magát.
Lődörög ott örökkön örökké,
Vakarja a tökét,
Semmi dolga.
Na szóval.
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Tízmilliárd évvel ezelőtt csinál egy ősrobbanást
És vár.
Eltelik hatmilliárd év, és az összetapadó porból meg gázokból létrejön a Föld,
És ő vár és figyel. Eltelik még egymilliárd év, és egy csepp nyálkában megjelennek a 
primitív sejtmag nélküli egysejtűek.
Háromszázmillió év múlva állatok és növények élnek az óceánokban,
és ő izgatottan figyeli, amint újabb kétszázmillió év alatt a növények összeszedik a 
bátorságukat, hogy a szárazföldön is szerencsét próbáljanak, az éhes állatok meg 
mennek utánuk, mert félnek a magánytól.
Boldogan végignézi, ahogy hatvanötmillió évvel ezelőtt becsapódik a Földbe egy asz-
teroida, és a dinoszauruszok rájönnek, hogy túl nagyok és buták ahhoz, hogy életben 
maradjanak, és ekkortájt történik, hogy felbukkan az első kis makiszerű lény.
Tizenkét millió évvel ezelőtt a makik leszármazottai búcsút vesznek barátaiktól, és két 
külön úton indulnak tovább,
Az egyik csoportból az orángutánok lesznek, a másikból mi,
És csak úgy repül az idő, miközben a főemlősök között megjelenik az ember, köveket 
gyűjt, hogy beverje vele a másik fejét, növényeket háziasít, kiszorítja a neandervölgyi-
eket, megtanul beszélni, és tudatára ébred, annak, hogy valaki figyeli.
Háborúk jönnek és mennek, rabszolgaság, kannibalizmus, üldöztetések, kínzások, 
feltalálják a kereket, megnyitják a gyárakat. 
És végül a marakodó kétlábúak dühös sokadalmában megszületik az apám és az 
anyám, 
És most figyel csak Isten igazán, tűkön ül az izgatottságtól, és nyálcsorgatva vára-
kozik.
Végignézi, ahogy szerelembe esnek, összeházasodnak, hajba kapnak, veszekedni 
kezdenek, gyerekük lesz, majd megfogan és növekedni kezd az anya testében egy 
kicsi lány, és ott vagyunk mi és ott van Isten is akkor, azon a napon, a napon, amikor 
anyám fájdalomra, szörnyű fájdalomra panaszkodik, és apám, aki már biztos benne, 
hogy végleg tönkretették az életét, apám ott ül a tévé előtt megbabonázva és része-
gen, és nézi az életet, amire vágyik, miközben feje búbjáig merül az életben, amit utál, 
és oda sem bagózik anyámra, leordítja, hogy pofa be, még sokára van kiírva, még 
több hónapja van, csak finganod kell, büdös kurva, és ez az, elérkezett a pillanat, és 
Isten boldogan nézi, ahogy apám nemet mond, nem fog, nem hív mentőt, nem hiszi 
el, hogy valami nincs –
És ekkor
Anya vakbele szétdurran.
És anya meghal.
Ez az a pillanat.
Ez.
Isten hátradől.
Teker egy cigit.
Elégedetten vigyorog, mint aki jól végezte dolgát.
Nem nézi, ahogy kitépnek a halott anyám testéből egy kórházi asztalon.
Nem kíváncsi apám fájdalmas vonyítására.
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Figyelemre se méltatja, hogy a magára hagyott bátyám fel-alá futkos.
De mi tudjuk.
Tudjuk.
Tudjuk, hogy attól a pillanattól kezdve Isten nem figyel.

  Szünet.

 Amikor eljöttek Dzsuváért, apát el kellett kábítani egy nyugtató lövedékkel, hogy le 
bírják fejteni a kisfiúról a kezét.

michael Egy kertben bújt el, és amikor megtalálták, arcán a kis Dzsuva vérvörös csókja min-
den kétséget kizáróan elárulta, hogy ő az. Azt mondják, mielőtt eszméletét vesztette, 
egy pillanatra teljesen kitisztult az elméje, és ekkor mintha egy láthatatlan valakihez 
könyörgött volna bocsánatért. Aztán a tiszta kín olyan üvöltése szakadt ki belőle, hogy 
a feladatra kirendelt öt tagbaszakadt rendőr egyikének meghasadt a kőszíve, és azon 
minutumban élettelen zsákként rogyott össze.

michelle Amikor apám magához tért, nem szólt egy szót se. Onnantól kezdve egyáltalán nem 
beszélt. De láttam, hogy a szemével folyamatosan követi a bátyámat a lakásban, mint 
akit elárultak, és hogy a fejében forral valamit. Azt pedig tudtuk –

michael – hogy semmi sem lesz biztonságban, ha apánk bedühödik.
 Néhanapján megfájdul a mellem, és Dzsuvára gondolok. Szétfeszít belülről a vér, és 

sajog a hús az ajkai helyén. És néha azt képzelem, hogy a kisbaba nem is a szeméten 
nő, és hogy valahol van egy édesanyja, akinek tejtől duzzadó melle együtt lüktet az 
enyémmel. Elképzelem, hogy nem attól fél, hogy Dzsuva meghalhat, hanem attól, 
hogy milyen élet vár rá, elképzelem, hogy gyengéden leteszi a kisfiút a langyos sze-
méthalomra, mert nem bírja tovább ezt a terhet. Elképzelem az arcát. Elképzelem a 
könnyeit. Elképzelem, hogy a könnyei összefolynak az enyémmel.

együtt És.
Elképzelem. 
Őt.
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