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Egyszercsak elkezdődik  az  anekdo-
tázás,  a  viccmesélés,  tetszelegve  
ismételgetsz  egy-egy  szellemes  

fordulatot, de ha nincs  is semmi  poén  
a  történeteidben,  akkor  is  hahotázik  
mindenki,  olyan  jól  adod  elő  őket,  
annyi  művészi  erővel,  hogy  a  legegy-
szerűbb  sztori  is  vígjátékba  illő  jele-
nettó  válik.  Először  ón  is  nevetek,  
sőt, újabb  sztoriért rimánkodom,  sze-
retem  nézni,  ahogy  fellobban  a tűz  a  
szemedben,  átpirosodik  az arcod,  sze-
retem  hallani,  ahogy  kifigurázod  az  
ismerőseidet,  . . .szeretem  nézni,  
ahogy  kiül  az  arcodra  a  lázas  izga-
tottság.  Rögtön  ezután  kezdődik  a  
figyelmesség  időszaka,  csupa  előzé-
kenység  vagy,  csupa  udvariasság,  
lucullusi  lakomákat  rendelsz,  töme-
gesen  hívod  vacsorára  a  barátaidat,  
azt  akarod,  hogy  tele  legyen  a  lakás,  
egész  este  sürögsz-forogsz,  vodkás  
üveggel  a kézben,  egyre töltesz  a ven-
dégeknek,  szinte  leitatod  őket.  Fel-
csillan  a  szemed,  amikor  a  vodkát  
belecsurgatod  a  poharakba,  ós  szinte  
fájdalmasan  nézed,  hogy  ürítik  ki  
őket.  Nem sokkal  ezután  mohón  sza-

golgatni  kezded  a poharat, majd  eljön  
a  pillanat,  amikor  bele  is  kortyolsz,  
csak  megkóstolod,  hogy  milyen  az  
íze,  mondogatod.  Mindketten  tisztá-
ban  vagyunk  vele,  hogy  az  előjáték  
befejeződött. 

Elkezdődik  a  tragédia.  Egy-két  
napi  kapatosság  után  —  ez  alatt  az  
idő  alatt  mindenképpen  meg  akarsz  
győzni,  hogy  te  is  éppen  úgy  ihatsz,  
mint  bárki  más,  és  hogy  egy-két  po-
hár amúgy  sem árthat,  hiszen te  már  
megoldottad  a  problémát,  már  meg-
gyógyultál  —  a  ház  kiürül:  eltűnnek  
a vendégek,  az ünnepnek vége, de ha-
marosan  te  is  eltűnsz.  

Közös  életünk  legelején  nemegy-
szer  tévesztett  meg  ez  a  komédia.  
Mindig  ugyanaz  a  kérdés  fogalmazó-
dott  meg  bennem:  

—  Ha  érzed,  hogy  kezdesz  vissza-
csúszni,  miért  nem  állsz meg,  amikor  
még  van  rá  idő,  még  a  végzetes  idő-
pont  előtt?  

De  a  kérdésre  csak  évekkel  később  
adod  meg  a  világosan  megfogalma-
zott  választ:  

—  Mert  ón gondolatban  már akkor 

részeg.vagyok, amikor még el se kezd-
tem  az  ivást,  mert  olyan  az  egész,  
mint  egy  krízis,  lappang  néhány  na-
pig,  aztán  egyszer  csak  kitör,  vissza-
fojthatatlanul.  Mert  valójában  beteg  
vagyok.  Akkor  kezdődik  az  egész,  
Marina,  amikor  elutazol  Moszkvából,  
és főleg amikor hosszú időre utazol  el.  

Aztán  sorra  vesszük,  hányszor  kel-
lett  váratlanul  visszajönnöm,  sokszor  
egy-egy  forgatás  vagy  turné  kellős  
közepén  szakítva  félbe  a  munkát,  
otthagynom  csapot-papot,  hányszor  
kellett  magukra hagyni  a gyerekeket,  
olyankor  is,  amikor  szükségük  lett  
volna  a  jelenlétemre  meg  a  gon-
doskodásomra. 

Mihelyt  eltűnsz,  akár  Moszkvában  
vagyok,  akár külföldön,  megkezdődik  
a  hajsza.  Elő  kell  hogy  kerítselek,  
bármi  áron.  Ha  nem hagyod  el  a  vá-
rost,  néhány  óra  alatt  megtalállak.  
Hiszen  tudom,  hogy  merre  kell  ke-
resni.  Segítenek  a  barátok  is,  tudják,  
hogy  az  idő  ellenünk  dolgozik,  hogy  
gyorsan kell cselekedni. Ha  vesztemre  
kések  néhány  napot,  és  ha  volt  rá  
időd,  hogy  hajóra  szállj  vagy  repü-
lőre, már sokkal  nehezebb  a  dolgunk.  
Néha  magadtól  is  visszajössz,  mint  
azon  a tavaszi  éjszakán.  

Egyedül  vagyok  a külvárosban  bé-
relt lakásban, már megenyhült  az idő, 
az  építkezés  melletti  üres  telek  való-
ságos  sártengerré  változik.  A  házból  
kimenet  deszkapallókon  egyensúlyo-
zunk a nyálkás pocsolyák fölött. Nem 

VISZOCKIJRRÓL 
2. 



alszom,  ós  amikor  megszólal  a  bejá-
rati  csengő,  szaladok ajtót  nyitni.  

Valóságos  agyagember  áll  az  ajtó-
ban,  de  felém  nyújtja  kezét.  Vastag,  
barna  földréteg  borítja  a  talpától  a  
feje  búbjáig,  a  híg  sár  lassan  csöpög  
róla  a padlószőnyegre,  csak a  világos-
szürke  szempár  fénylik  az  arc  raga-
csos  maszkjában.  Aztán  az  ábrázat  
megelevenedik,  elneveted  magad,  
csak  úgy  ráz  a nevetés,  annyira  élve-
zed,  hogy  rámijesztettél,  ós  elmagya-
rázod,  hogy  tegnap  este épp  hazafelé  
tartottál,  amikor  beleestél  egy  mély  
gödörbe, ós hiába erőlködtél, nem tud-
tál  kimászni,  végül  egy  járókelő  hú-
zott ki,  ha történetesen  nem esik  meg  
rajtad  a  szíve,  egészen  biztosan  ott  
fagysz  meg  a  hidegben.  Egyszerre  
fergeteges  jókedved  támad,  amiért  
itt  vagy  ós  élsz,  ós  tetejébe  kijóza-
nodva  a  több  órás  kényszerű  gim-
nasztikától,  hogy  én  is  elkacagom  
magamat,  miközben  vastag  sugárban  
eresztem rád a melegvizet a fürdőkád-
ban. 

De  általában  később  bukkanok  
nyomodra,  amikor  már  az  ivócim-
boráidat  is  nyugtalanítja  az  állapo-
tod.  Kezdetben  büszkék  rá,  hogy.  a  
társaságodban  lehetnek,  hogy  éne-
kelsz  nekik,  a  lányoknak  hízeleg  a  
figyelmességed,  minden  vágyad  pa-
rancs:  mindegy,  hogy  mi  a  foglalko-
zásuk, az életkoruk, hogy  gazdagok-e  
vagy  szegények,  fizetnek  neked,  hoz-
zád  szegődnek.  Akadnak,  akik  min-
denhová követnek, te pedig  magaddal  
cipeled  őket  az  esztelen  tivornyákba.  
De  mindig  eljön  a  pillanat,  amikor  
kimerülten  és  kijózanodva,  egyszerre  
ráeszmélnek,  hogy  az  ivászat  rém-
álommá  változott.  Mert  egyre  zabo-
látlanabb  leszel,  mert  a  kötözködő  
természeted  félelmet  kelt  bennük,  
mert  az  üvöltéseid  már  csak  hörgó-
sek.  Ilyenkor  értesítenek  engem,  ón  
pedig, néhány jóbaráttal együtt,  min-
dig  ugyanazokkal,  érted  megyek. . .  

Egyszer  az  értesítés  egy  távoli  
városból  jön,  Szibéria  legmélyéről,  
máskor  egy  kikötőből,  ahol  a  hajó,  
amelyen  utazol,  megállt  egy  napra.  
Ha  külföldi  létemre  odamehetek,  
máris  indulok.  Ha  nem,  várom,  hogy  
a  barátok  visszahozzanak.  De  csak  
most jön a hőseposz legnehezebb része, 
Bezárkózom  veled,  úgy  kezdem  el  a  
leszoktatást.  Eltelik  két  nap,  ordíto-
zások,  nyöszörgések,  könyörgések  ós  
fenyegetőzések  közepette,  két  nap  
toporzékolás,  felháborodás,  elkesere-
dés,  két  nap gyomorgörcs,  hányinger,  
lüktető  fejfájás.  Minden  üveget  ki-
ürítek,  de  ha  véletlenül  ottfelejtek  
valahol  egy  kis tiszta szeszt  vagy  köl-
nit,  sohase  tudom,  sikerül-e  idejében  
odarohanni,  mielőtt  azt  is  magadba  
döntőd.  Lassan  megnyugszol,  elbó-.  
biskolsz,  de  ón  ott  virrasztok  mellet-
ted,  olykor  felébresztelek,  mert  iszo-
nyú  álmok gyötörnek.  Végre  elalszol,  
és ón is pihenhetek néhány órát. Rém-
fór,  mert  alighogy  felébredsz,  meg-
kezdődik  a  második  szakasz,  ós  az  
keményebb  az elsőnél is. Ezt  nevezed  

erkölcsi  másnaposságnak.  Fizikailag  
már  nem  szenvedsz,  de  ahogy  kitisz-
tul  a  fejed,  mórleget  csinálsz.  Ami  
gyakran  iszonyú.  Elmaradt  előadá-
sok,  Ljubimov  dühöngése,  az  elher-
dált pénz,  elveszett  vagy  elajándéko-
zott  ruhák,  púpok  ós  sebek  (amikor  
egyszer  hasbadöfted  magad,  a  penge  
a  májat  súrolta),  a  szótdúlt  lakás,  a  
sebesült  haverok,  akik  egy  kocsiban  
ültek  veled  amikor  részegen  karam-
boloztál,  a  félbehagyott  munkám,  a  
szorongás,  amit  átéltem,  ós  az  a  sok  
durva szó, amit  a fejemhez  vágtál. . .  

Vissza  kell  adnom  az  önbizalma-
dat,  és  legyűrve  magamban  a  hara-
got,  meg  kell  hogy  bocsássak  neked.  
Mert  szégyelled  magad,  és  amíg  nem  
ölellek  ót,  nem ringatlak  el, mint  egy  
gyereket,  rettenetesen  el  vagy  kese-
redve.  . .  

A  fiatalember,  aki  a  bejáratnál  fogad  
bennünket,  csupa  verejték.  Mi  is.  
Mint  minden  moszkvai  hivatalt,  a  
házasságkötő  termet  is  olyan  veszet-
tül  fűtik,  mint  a  gőzfürdőket.  Mind-
ketten  garbóban  vagyunk,  a tiéd  ég-
színkék  színű,  az  enyém  drapp.  Mór  
levettük  a  télikabátot,  a  sálat  meg  a  
sapkát  is,  de  legszívesebben  derékig  
levetkőznénk.  De  az  ügyintéző,  mi-
közben  a  zegzugos  alagsori  folyosó-
kon  kalauzol  bennünket,  az  ünnepé-
lyes  hangjával  figyelmeztet:  csak  
semmi  ostobaság!  Pedig  minden  
olyan komikus, alig néhány nap telt el 
azóta,  hogy  megtudtuk  a  szertartás  
időpontját. Egy kicsit meglepett  min-
ket,  hogy  olyan  gyorsan  engedélyez-
ték ezt a házasságot.  A két tanú, Max 
ós  Szeva  is  meg  van  hatva,  alig  tud-
tak  elkéredzkedni  a  munkahelyükről,  
én  meg  hajnalban  keltem,  hogy  kész  
legyek  az  ünnepi  ebéddel,  mert  azon  
a  kis  rezsón  minden  odakozmál,  
ugyanis  néhány  hete  egy  szűk  lakás-
ban  húzzuk  meg  magunkat,  a  lakás  
egy  táncdalónekesnőó,  de  ő  most  tur-
nézik  valahol.  Megpróbáltam  arróbb  
tolni  a  bútorokat,  abban  a  remény-
ben,  hogy  több  lesz  a  hely,  de  hiába,  
hatnál többen  se így,  se úgy  nem  fér-
nek  el  a  lakásban.  

Addig  érveltél,  vitatkoztál,  amíg  
sikerült  lebeszélned  róla  a  kövér  höl-
gyet,  hogy  ne  a  díszteremben  adjon  
össze  bennünket,  virágokkal,  zené-
vel, fényképésszel ós miegymással, ha-
nem  az  irodájában.  Ami  végképp  
meggyőzte,  olyan  érv  volt,  amelyre  
igazság  szerint  egyikünk  sem  gon-
dolt.  Nem  az,  hogy  híres  személyiség  
vagy,  ón  pedig  külföldi,  ós  hogy  sze-
rényen  szeretnénk  házasságot  kötni,  
meghitt  körülmények  között.  A  hely-
zet  illetlensége  döntötte  el  a  kórdóst,  
az,  hogy  neked  is  meg  nekem  is  ez  a  
harmadik házasságunk,  és főleg, hogy 
kettőnknek öt gyerekünk van  együtt-
véve.  A  puritanizmus  mentett  meg  
minket  attól,  hogy  a  nászinduló  dal-
lamára  kelljen  bevonulnunk...  

Végül  leülünk  az  anyakönyvveze-

tőnő  íróasztala  elé,,  négyen  két  fo-
telba.  A  fényképen,  amit  Max  csinál  
rólunk, úgy festünk, mint két  komoly 
diák  valami  előadóteremben,  jóllehet  
neked  csak  az  egyik  fotel  karfája  ju-
tott,  és  túlontúl  képmutató  az  ábrá-
zatunk.  Titokban  adnak  össze  ben-
nünket,  de  nem  kíméletesen:  

—  Hat  házasság,  öt  gyerek,  és  rá-
adásul  mind  az öt  fiú,  hát  hogy  tud-
ták  maguk  így  eltolni  az  életüket?  
És  most  legalább  tudják,  hogy  mit  
csinálnak,  nem  kéne  egy  kicsit  ko-
molyabban  megfontolni  az  ilyesmit?  
Remélem,  ezegyszer  jól  meggondol-
ták  a  dolgot . . .  

A  tíz év  alatt,  amelyet  együtt  töltöt-
tünk,  vódőangyalunk  is  volt,  Lucia,  
de  csak  a  vékony  hangját  ismertem,  
a  hanghoz  tartozó  arccal  sokkal  ké-
sőbb  találkoztam.  Minden  az  első  el-
válással  kezdődött.  Becsuktam  a  bő-
röndöket,  ós  egy  hosszú  ós  fájdalmas  
időszak  után,  amelynek  során  egyet-
len  egyszer  se  láttalak  józanul,  el-
hagytam  Moszkvát.  Akkoriban  vi-
szonylag  hamar  kifogytam  a  türe-
lemből  ós  belefáradva  a  hiábavaló  
küzdelembe,  szinte  menekültem  elő-
led,  ezt  az  üzenetet  hagyva  hátra:  
„Vége  mindennek!"  Milyen  naiv  vol-
tam!  Nemrég  házasodtunk  össze,  a  
házasságlevél  pedig,  úgy  hitted,  fel-
jogosít  rá,  hogy  elfogadtasd  velem  a  
tivornyákat. 

Belevetettem  magam  a  munkába,  
mivel  más  nyugtatószert  nem  isme-
rek.  Már  jónéhány  hete  Rómában  
élek,  amikor  egy  reggel,  épp  a  fod-
rásznál  vagyok,  telefonhoz  hívnak,  
interurbán,  teljesen  elvesztem  a  feje-
met;  lehet,  hogy  a gyerekkel  törtónt  
valami?  „Itt  Moszkva  —  hallom  —,  
kapcsolom  Vlagyimir  Viszockijt!"  
Belehallózok  a  készülékbe,  majd  hir-
telen  a  hangod:  

—  Végre,  csakhogy  megtaláltalak,  
csakhogy  megtaláltunk,  örökké  hálás  
leszek nektek,  drága  telefonoslányok,  
csak  nektek  köszönhetem,  hogy  meg-
találtam  a  feleségemet,  de  most  már  
minden  rendben,  mindent  megma-
gyarázok,  vissza kell jönnöd,  a felesé-
gem  vagy,  csak  te  segíthetsz  rajtam,  
senki  más,  aranyoskáim,  ugye,  hogy  
igazam  van,  mondjátok  meg  neki,  
hogy  szükségem  van  rá,  hogy  nem  
tudok  nélküle  élni,  mondjátok  meg  
neki! 

Zavart  kacarászást  hallok  a  vonal  
túlsó végéről: „Egy-kettő,  meséljétek  
el  neki,  hogyan  próbáltátok  előkerí-
teni. . . " ,  de  meg  se várod  a  választ,  
máris  nyakig  vagy  a  történetben:  

—  Először  is  felhívtuk  az  összes  
római  szállodát,  végre  megtaláltuk  a  
tiedet,  de  nem  voltál  odahaza,  „fod-
rásznál van", de vajon hol ? Ezen  már  
ne  múljék,  felhívtuk  a  fodrászokat,  
sorban  egymás  után,  csakhogy  meg-
vagy  végre!  

Érzem  a  hangodon  meg  az  izga-
tottságodon  is, hogy  már  van  benned  



néhány  deci,  de  amikor  szemrehá-
nyást  teszek  érte,  mielőtt  válaszol-
nál,  a  vékonyka  hang  is  beleavatko-
zik  a  beszélgetésbe:  „Ne  nyugtalan-
kodjék,  napok  óta  keresi  magát,  már  
nem  iszik,  csak  nagyon-nagyon  bol--
dog."  Hát  így  békültünk  ki,  a  tele-
fonoskisasszony  jóvoltából.  

Rengeteget  köszönhetünk  neki,  
hiszen  több  napig  is  távol  voltunk  
egymástól,  minden  évben,  ós  mivel  
jonéhány  nap,  amíg  a  levél  megérke-
zik, a süketnémák párbeszéde  minden  
levelezés;  ha  ő  nincs,  órákat  várhat-
tunk  volna  a  bizonytalan  telefonbe-
szélgetésre.  De  ennek  az  . egyszerű 
lánynak sikerült összehoznia  bennün-
ket,  nem  csak  a  telefonvonal  révén,  
de  gyakran  úgy  is,  hogy  közvetlenül  
beavatkozott  a  vitáinkba.  Hányszor  
megtörtént,  hogy  amikor  dühösen  
üvöltöztem  veled,  egyszer  csak  bele-
szólt  a  telefonba:  „Nyugodjék  meg,  
gondolkodjék  egy  kicsit,  nem  olyan  
súlyos  az  ügy,  egy  óra  múlva  vissza-
hívom."  Hányszor  megtörtént,  hogy  
—  mivel  az ő feladata  volt  a  nemzet-
közi  beszélgetések  „ellenőrzése"  —  
ezt  mondta  érthetetlen  dadogásod  
hallatán:  „Megszakítom  a  vonalat,  
ha  holnap  jobb  állapotban  leszünk,  
megint telefonálunk." Hányszor  meg-
törtónt, amikor fejvesztve  kerestelek,  
és  tűvé  tettem  érted  egész  Oroszor-
szágot,  hogy  végül  őt  hívtam  fel,  és  
ő  lelket  öntött  belém,  majd  néhány  
perc,  és  már  tudtam  is,  hogy  hol  
vagy, hogyan  mehetek oda,  ós mikép-
pen tudlak bezsuppolni.  Neki  köszön-
hetjük,  hogy  az  együtt  töltött  évek  
alatt  úgyszólván  minden  nap  beszél-
hettünk  egymással,  amennyit  csak  
akartunk,  bárhol  voltam  is.  Poliné-
ziában,  New  Yorkban  vagy  Athén-
ben,  mindenütt  tudtam,  hogy  akár-
mikor  felhívhatlak  telefonon.  Ez  a  
lány  volt  a  vékonyka  szál,  amely  jó-
ban-rosszban  összekötött  bennünket,  
egészen  a  legutolsó  beszélgetésünkig.  
A könnyektől duzzadt arcét csak sok-
kal később  láthattam,  amikor  már  az  
ő  cinkosságával  se  tudtuk,  soha  
többé,  újra  megtalálni  egymást. . .  

Ami  a  kiutazó  vízumodat  illeti,  hat  
évet  vártunk,  amíg  be  mertük  adni  a  
sorsdöntő  kórvényt.  Úgy  hittem,  elég  
bizonyítékát adtam a lojalitásomnak: 
ezekben  az  években  nem  egy  szovjet  
barátunkat  hívtam  meg  Maisons  
Lafitte-be,  egyikük  se  maradt  Fran-
ciaországban,  egyikük  sem  adott  a  
sajtónak  szenzációhajhász  nyilatko-
zatokat,  mindegyik  idejében  haza-
utazott,  boldogan,  amiért  —  életé-
ben  először  —  nyugatra  jöhetett.  Te  
is  meghiggadtál  valamelyest,  amióta  
együtt  vagyunk.  Hála  a  köztünk  
meglévő  cinkosságnak,  hála  a  gyors  
közbelépéseimnek,  a  magatartásod  is  

„Hat  házasság,  61 gyerek,  ás  ráadásai  
mind  az  «t  fiú,  hát  hogy  tudták  magák  
Igy  eltolni  az  élethket?"  



nyugodtabb,  az  ivészatok  pedig  nem  
lépik  túl  a  Moszkvában  elfogadott  
normákat. 

Sőt, vannak hosszú időszakok, ami-
kor  egyáltalán  nem  iszol,  sokat  dol-
gozol;  eddig  csak  elismert  tragikus  
színész  voltál,  de  most  a  hírneved  új  
színnel gazdagodik:  filmezni  kezdesz,  
a  közönség  pedig  valósággal  rajong  a  
kétértelmű  (természetesen  negatív)  
figurákért,  akiket  életre  keltesz  a  
mozivásznon  (mert  pozitív  szerephez  
nincs jogod).  Dehát olyan jól  alakítod  
az  elvetemült  gazembereket,  olyan  
élethűen.  Meg  szeretném  neked  mu-
tatni Párizst, szeretném, ha megismer-
néd  az  életemet,  a  barátaimat...  

Hosszú  éjszakákon  át  beszélget-
tünk  erről  a sötétben, elképzeltük,  mi  
mindenhez kezdhetnél  Franciaország-
ban.  Arra  soha,  egyetlen  percig  sem  
gondoltál,  hogy  ott  maradj.  Életbe-
vágó  számodra,  hogy  megőrizzed  a  
gyerekeidet,  az  anyanyelvedet,  a  ho-
vatartozásodat,  mert  szenvedélyesen  
szereted  a  hazádat,  és  mégis,  őrült  
terveket  kovácsolsz.  Légvárakat  épí-
tesz,  arról  beszélsz,  hogy  bejárod  az  
egész  világot,  ós  mindenütt  koncer-
tezni  fogsz,  lemezeket  adsz  k i . . .  
Ezek  a  hagymázas  jóslatok  egytől  
egyig  valóra  válnak,  csak  sokkal  ké-
sőbb. 

Egyelőre  csak  egy  közönséges  ki-
utazó  vízumra  van  szükséged,  mint-
hogy francia állampolgárságú  asszony  
a  feleséged,  és  szeretnéd  Franciaor-
szágban  tölteni  a  szabadságodat.  
Legalábbis  ezt  írtuk  az  útlevélhiva-
talban  beadott  kérvénybe.  

Kínzó  gyötrelemben  töltjük  a  kö-
vetkező  heteket.  Mindent  egy  lapra  
tettünk  fel.  Ha  veszítünk,  ez  azt  
jelenti,  hogy  sohase  válthatod  valóra  
az  álmaidat.  Keménynek  ígérkezik  a  
küzdelem,  és  azt  is  tudjuk,  hogy  jól  
megrágják  a  dolgot,  mielőtt  legfelső  
szinten meghozzák  a döntést.  Telnek-
múlnak  a  napok,  latolgatjuk  az  esé-
lyeinket.  Néha teljesen  le vagy  törve,  
annyira  biztosra  veszed  a  kudarcot,  
máskor  jó  előjelnek  véled  a  hosszú  
csöndet.  Ha  még  nem  döntöttek,  ez  
azt  jelenti,  hogy  akadtak,  akik  pár-
todat  fogták,  akik  melléd  álltak,  ós  
előbb-utóbb  övék  a  győzelem.  Elha-
tározom,  hogy  én  is  lépek  valamit  az  
ügyben,  de  erről  nem  szólok  neked  
egy  szót  sem,  mivel  lassanként  én  
magam  is  kételkedni  kezdek  a  siker-
ben.  A nyári  vakáció  egyre  közelebb,  
és  lehet,  hogy  a  hatóságok  addig  
akarják  húzni-halasztani  a  dolgot,  
amikor  már  nem  tudod  otthagyni  a  
színházat.  Kedvenc  fogásuk  ez  az  
ügyintézőknek,  bármilyen  országban  
éljenek  is.  Majd  szétvet  az  idegesség,  
már  nem  tudsz  írni,  aludni  sem. . .  
Egyik  reggel  kétségbeesve  értesülünk  
róla,  hogy  a  visszautasítás  csak  na-
pok  kérdése.  Egy  névtelen  ós  bátor  
tisztelőd  figyelmeztetett  minket,  aki  
az  útlevólhivatalban  dolgozott.  Egy  
percig  se  várok  tovább,  es,  hála  Lu-
cia  segítségének,  azonnal  felhívom  
Roland  Leroy-t, akit jól ismerek. Ez a 

ragyogó  műveltségű  férfi  többször  is  
megcsodált  téged  a-színházban.  Jóné-
hónyszor  meg  is  hívott  Franciaor-
szágba,  .egyébként  eredménytelenül,  
és  nagyon  szereti  a dalaidat..  .  

Másnap  reggel  különfutár  hozza  
házhoz  az érvényes  útlevelet,  amit  ót  
is  ad, cserébe  a  belső útlevélért. A  ki-
utazó  vízum,  amelyen  még  meg  se  
száradt  a  tinta,  ott  van  a  kezedben.  
Mint  egy  gyerek,  úgy  forgatod,  nem  
hiszel  a  szemednek,  megtapogatod  a  
piros  kartonfedelet,  és  mindent  han-
gosan  felolvasol,  ami  bele  van  nyom-
tatva. Nevetünk,  sírunk.  

Csak  később  tudatosul  bennünk  
valami,  egy  apróság,  amit  el  is  felej-
tettünk,  bár  ennek  az  apróságnak  
óriási  a  jelentősége.  A  futár  —  tiszt  
volt,  ós  —  ahogy  te  mondod  —  a  
„foga  közt"  hozta  az  útlevelet,  mi-
közben  az  emberek  órák  hosszat  áll-

nak  sorba,  amíg  megkapják  a  papír-
jaikat.  A  parancs  felülről  jött,  a  leg-
felső  szintről...  Csak  napok  múlva  
tudjuk  meg,  hogy  Georges  Marchais  
személyesen  telefonált  az  érdekedben  
Brezsnyevnek... 

Bakuban vagyunk, a kikötőben.  Meg-
ígérted,  hogy  műugró  bemutatót  tar-
tasz  a fiaimnak,  és most ott  állsz,  ki-
nyújtott  karral,  merev  tekintettel  
összpontosítva, majd  kis nekifutás, és 
megpróbálkozol  egy  duplaszaltóval.  
A  homlokodat  milliméterek  választ-
ják el a rakodópart betonjától,  elakad  
bennünk  a  lélegzet.  Te  is  megijedtél,  
és  néhány  héten  át  rendszeresen  tor-
názol,  naponta  kétszer,  hosszan,  tü-
relmesen,  addig  dolgoztatod  az  iz-
maidat,  lazítod  az  ízületeidet,  amíg  
csak  bírod  szusszal.  

Harminckilenc  éves  vagy,  és  tes-
ted,  amelyet  úgy  kiuzsoráztál,  már  
nem  olyan  engedelmes,  mint  régen.  
Gyerekkorodban  akrobatának  ké-
szülsz,  de  fiatalemberként  is  rengete-
get  sportolsz,  az  iskolában  meg  a  
moszkvai  konzervatóriumban,  ahol  
tőrvívást,  művészi  táncot  tanulsz.  
Nagyon  tehetséges  vagy.  Valahány-
szor  látlak  a  Tagankában,  mindig  
csodákat  művelsz.  A  Galilei  életében  
egész  monológot  adsz  elő  fejenállva.  
A  Tiz  nap,  amely  megrengette a világot 
című  darabban  többször*  szaltózol  
beszéd  közben,  végül  a  Fugacsov-
b a n . . .  láncra verve  ordítasz,  dobá-
lod  magadat,  az  előadás  után  még  
jóidéig  meglátszanak  a  vörös  csíkok  
a  bőrödön. . .  

Nap  nap  után  elnézem,  amint  tor-
nászol, úgy edzel, mint valami  balett-
táncos,  a  fürdőszoba  nagy  tükrében  
vizsgálod,  hogyan  domborodnak  az  
izmaid,  főleg  arra  a  két  függőleges  
izomnyalábra  vagy  büszke,  amely  
a  hasadon fut össze,  meg is  magyará-
zod,  hogy  ezt  a  legnehezebb  kidol-
gozni  ós megőrizni...  Nem  vagy  ma-
gas férfi, mindössze százhetven  centi-
méter,  de  arányos  testalkatú.  A  lá-
bad  hosszú  és  vékony,  a  medence-
csontod  keskeny,  és a szóles váll  meg-
emeli egy kicsit a termeted,  különben  
zömökebbnek  látszanál  a  csupaizom,  
erőteljes felsőtest  miatt . . .  

Ezért  olyan  a  megjelenésed,  mint  
egy  bokszolóó,  de  kedveled  is  a  bu-
nyót.  Meg se tudnám számolni,  hány-
szor  láttalak  verekedni,  és  többnyire  
olyan  férfiakat  terítettél  le,  akik  
sokkal  erősebbek  voltak  nálad.  De  
a  legszebb  ökölcsapásodat  egy  hóri-
horgas  pasasra  mérted.. .  Az  Aragvi  
étteremben  voltunk,  a  kabátomat  
akarom  felvenni,  amikor  egy  férfi  
megragadja  a  vállamat,  magal  felé  
fordít,  és  ezt  mondja:  „Na  mutasd  
magad,  Marina!"  Be  se  tudta  fejezni  
a  mondatot,  egy  balhoroggal  máris  
felröpíted  a  levegőbe,  a  fehér  már-
vánnyal  burkolt  bejárat  túlsó  végé-
ben  landolt,  majd,  miután  a hátán  is  
elcsúszott  még  egy  darabig,  valahol  

„Ez  a  pasas,  ez  a francia  mindent elcsórt 
tőlem,  pont  úgy  ír,  ahogy  é n . . . "  



a  virágok  között  állapodik  meg.  Két  
tagbaszakad  vadember  volt  a  portás,  
mindkettőnek  leesett  az  álla,  csak  
néztek,  döbbenten,  hol  rád,  hol  a  vi-
rágok  közt  kalimpáló  férfira.  Eltelt  
néhány  másodperc  —  és  ez  alatt  az  
idő  alatt  nemigen  tudtuk,  hogy  mi  
vár  ránk,  mert  ilyenkor  az  a  szokás,  
hogy  rögtön  kihívják  a  milíciát  —,  
majd  mindketten  hahotázni  kezdtek,  
ós  számos  elismerő  vállveregetéssel  
kísértek  ki  az  autóig,  szakértőként  
gratulálva a teljesítményhez... 

Annyival  inkább  fáj,  hogy  ezt  a  
testet, amelyet olyan gondosan  ápolsz  
és  edzel,  ezt  a  hangot,  amelyre  any-
nyira  vigyázol,  a megjelenésed  szinte  
rögeszmós tisztaságát, mindezt  egyet-
len  mozdulattal  megtagadod,  meg-
semmisíted,  tönkreteszed.  

Két napi ivászat után ez  a test  csak  
formátlan tömlő, a hangod ziháló nyi-
korgás,  a  ruhád  csupa  rongy.  Az  
ijesztő  „második  éned"  kerekedett  
felül. 

A konyhában eszünk, de hiába rakom 
a  tányérodra  a  legfinomabb  falato-
kat,  üres  szemmel  meredsz  magad  
elé,  közönyösen  lapátolod  magadba  
az  ételt,  és  szórakozottan  válaszolsz  
a  kérdéseimre;  megértem,  hogy  más-
hol  járnak  a  gondolataid.  Verssorok  
keringenek  a fejedben. És  csakugyan,  
a  vacsora  kellős  közepén  felpattansz,  
ós  odarohansz  az  íróasztalhoz.  Akár  
le is szedhetem az asztalt, többet  nem 
eszel.  Főzök  egy  erős teát,  csöndesen  
odateszem  az  asztalra,  és  becsukom  
magam  után  az  ajtót.  Már  egy  egész  
oldalt  teleírtál  a  gondosan  rajzolt  
betűiddel. 

Órák  hosszat  ülsz ott,  a fehér  falra  
meredve.  Ezen  a  falon,  amelyhez  az  
íróasztalt  odatoltuk,  nem  tűrsz  se  
rajzot,  se  festményt.  Bárhol  lakunk  
is,  az  íróasztalt  sohasem  az  ablak  
előtt  helyeztük  el,  hanem  az  egyik  
zugba,  lehetőleg  a  szekrény  és  a  
könyvespolc  közé. Hogy  mindig  üres,  
sima  és  fehér  legyen  a  tekinteted  
előtt. 

Neked  sohase  elég  a  nap  huszon-
négy  órája,  de  ebből  a  huszonnégy  
órából  átlagban  hármat-négyet  töl-
tesz  az  íróasztal  mellett.  Főleg  éj-
szaka.  Amikor  csak egy szobánk  van,  
ott  szunyókálok  az  íróasztal  melletti  
ágyon.  Később,  a  nagyobb  lakásban,  
a  dolgozószoba  díványán  várom,  el-
elbóbiskolva,  hogy  felolvassad,  amit  
írsz.  Az  a  kiváltságos  pillanat,  ami-
kor  az  éjszakai  csöndben  az  arcomat  
cirógatva  próbálsz  felébreszteni,  és  
vérbe  borult  szemmel,  a sok  dohány-
zástól  rekedt  hangon  felolvasod  a  
legújabb  versedet,  a  legemlékezete-
sebb  élménye  közös  életünknek.  
Ilyenkor  meghatottságot  érzek,  va-
lami  mély  eszmeközösséget,  amiért  
megosztod  velem,  ami  a  legértéke-
sebb  benned,  a tehetségedet.  Amikor  
megkérdezem,  hogy  csinálod,  hogy  
honnét  buzognak  fel  benned  ezek  

a  szavak,  és  hogy  mi  kényszerít  rá,  
hogy  pont  ebben  a  sorrendben  vesd  
papírra  őket,  néha  egyetlen  javítás  
nélkül,  nem  tudsz  mit  válaszolni,  
csak fintorogsz, a válladat  vonogatod  
értetlenül.  „Valahogy  eszembe  jut,  
és kész." Majd hozzáteszed:  „Bizony,  
néha nem könnyű." 

Egyik  cigarettáról  a  másikra  gyúj-
tasz, dühösen dobálod  a papírkosárba 
a gombóccá gyűrt papírlapokat,  liter-
szám  iszod  a  tűzforró  teát,  közben  
a  gitárt  pengeted,  úgy  keresgéled  
a  húrokon  az  új  akkordokat,  aztán  
mozdulatlanul  ülsz  a helyeden,  mint-
ha  megbűvölt  volna  a  lámpa  fehér  
fényköre,  majd  elkáromkodod  ma-
gad, mint egy kocsis, vagy  felnevetsz,  
mert  megvan,  végre  megtaláltad,  
néha  csak  egy  versszak,  semmi  több,  
de ebből  a versszakból bontakozik  ki,  
erre  épül  az  egész,  és  később,  amikor  
kialvatlanul,  dideregve  ébredek  fel  
a  hajnali  ragyogásban,  diadalittasan  
olvasod  fel  az  éjszakai  munka  ered-
ményét.  Máskor  a  dallam  csalja  elő  
a  szavakat.  Ilyenkor  egy  szemhu-
nyásnyit  sem  alszunk  egész  éjszaka,  
mivel  mindig  a  motívumot  játszod,  
dühösen  skandálva  a szavakat,  amíg  
el nem rendeződnek, össze nem fonód-
nak egymással,  ós dal  kerekedik  belő-
lük. Mint egy érzékeny filmlemez, úgy 
rögzíted  magadban  az érzelmeket,  el-
raktározod  az  anekdotákat,  egyetlen  
élményt  sem  hagysz  elkallódni.  Há-
ború,  sport,  száműzetés,  betegség,  
szerelem,  halál,  minden  témából  ki-
csiholod  a  verset,  semmi  sem  idegen  
tőled,  az  írásaid  olvastán  olyan  ér-
zése  támad  az  embernek,  hogy  száz  
életet  óltól  egyszerre.  Az  alvilági  da-
lok  utánzásában pedig  felülmúlhatat-
lan  vagy;  a  tolvajok,  gonosztevők,  
a  társadalom  számkivetettjei  azt  hi-
szik, te is megjártad  a börtönt.  Az öt-
venes-hatvanas  években  komponált  
dalaid  mér  szerves  része  a  büntető-
táborok  népköltészetének,  az öreg  lá-
gerlakók emlékezete szerint még jóval 
a  Forradalom  előtt  írták  a  szövegü-
ket.  . .  

A  Szovjetunióban  az  idő  tájt  min-
denkinek  van  már  magnetofonja,  
mindenki  tud  szerezni  egyet,  ha  más-
ként  nem,  kölcsönbe.  É  csodálatos  
készülék  nélkül  a  nagyközönség  nem  
ismerhette  volna  meg  a  műveidet.  
Mert  a  rádió  meg  a  televízió  sohase  
mutatta  be őket.  Soha egyetlen  sorod  
sem jelent  meg  az újságokban,  folyó-
iratokban.  De  a  magnetofon  jóvoltá-
ból  ezt,  amit  hajnalban  felolvastál,  
amit  aznap  este  már  a  színházban  
vagy  baráti  társaságban  elénekeltél,  
egy hét múlva kórusban  visszhangoz-
zák  Szibéria  legeldugottabb  tájain,  
a  tengerjárók  fedélzetén...  Ország-
járó  útjaidon,  de  külföldön  is,  boldo-

fan  fedezed  fel,  hogy  azokat  a  dalo-
at,  amelyeket  —  úgy  hitted  —  leg-

feljebb  néhány  közeli  barátod  hal-
lott, óriási tömegek ismerik és követe-
lik,  valahányszor  ráadást  adsz  a  kon-
certeden.  Van,  amikor  el  is  felejted  
őket, ilyenkor  a közönség súgja a szö-

veget . . .  Fellépsz  a  párizsi  Élysóe-
Montmartre  színházban,  a  Saint-
Denisben  tartott  költői  esten,  Rómá-
ban,  New  Yorkban,  Los  Angelesben  
meg  a különböző  amerikai  egyeteme-
ken,  Magyarországon,  Bulgáriában,  
Lengyelországban és a Szovjetunióban 
is;  ez  az  egyre  népesebb  hallgatóság  
győz  meg  a  munkád  sikeréről.  Egyik  
nap  kiszámoljuk,  hogy  csaknem  fél  
millió  néző előtt  énekeltél  ezekben  az  
években.. . 

Mindig megdöbbentett, milyen gon-
dosan ügyelsz  az írásaidra.  Még a leg-
válságosabb  időszakban  is,  amikor  
a  lakásban  mindent  ripityára  törsz,  
mindent  elajándékozol,  összerondí-
tasz,  szétszaggatsz,  sőt,  kidobsz  az  
ablakon,  soha  egyetlen  papírlap  se  
tűnik  el az íróasztalodról,  mégha csak 
néhány szót  írtál is rá, semmi  többet.  
Mindent  aggályosan  elteszel  a  színes  
dossziékba,  ós még az itt-ott  hányódó  
cédulák se vesznek el soha. Ha tövitől  
hegyire  felforgatod  is  a  lakást,  akkor  
se  dobsz  el  egyetlen  papírfecnit  sem.  
Mindig  negylelkűen  eltékozoltad,  
amid volt, eltékozoltad  az erődet  meg  
az  életedet,  de  nem  dobtad  ki  soha,  
sohase  tépted  össze  egyetlen  dalszö-
vegedet sem. 

Egy  este  későn  jössz  haza,  és  ahogy  
becsapod  magad  mögött  az ajtót,  ér-
zem, hogy  fel  vagy  dúlva.  A  konyhá-
ból  látom,  amint  az  előszoba  túlsó  
végében ledobod  a  kabátodat,  a  sap-
kádat,  és  öles  léptekkel  felém  in-
dulsz,  egy  könyvecskét  lobogtatva  
a  kezedben.  

— Ez már több a soknál, ez a pasas, 
érted,  ez  a  francia,  mindent  elcsórt  
tőlem,  pont  úgy  ír,  ahogy  ón,  ez  
tiszta  plágium.  Nézd:  ezek  a  szavak,  
a  ritmus,  hát  semmi  se  jut  róla  a  
eszedbe?  Alaposan  áttanulmányozta  
a  verseimet  ez  a gazember,  de  a  for-
dító  is  megéri  a  pénzét,  csöppet  se  
zavartatta  magát!  

El  se tudom  olvasni,  hogy  mi  van  
oda  írva,  olyan  gyorsan  pergeted  
a  lapokat,  majd  fel-alá  rohangálsz  
a  lakásban,  és  —  minden  rímnél  fel-
emelve ujjadat  a levegőbe  —  felolva-
sod  a téged leginkább  bosszantó  soro-
kat.  Kitör  rajtam  a nevetés,  nem  tu-
dom  abbahagyni,  és  csuklások  köze-
pette  végül  elmondom,  hogy  lám,  
mégiscsak  becsülöd  magad  valamire,  
mert  az  a  francia,  akitől  így  dühbe  
gurultál,  nem  más,  mint  a  mi  egyik  
legnagyobb  költőnk,  a  nálad  egy  év-
századdal  idősebb  Arthur  Rimbaud.  
Elszégyelled  magad. Aztán,  nagy  sze-
rényen,  a  híres  versek  szavalásával  
töltöd  az  éjszaka  utolsó  óráit.  

Párizs. Egy udvar mélyén, régi istálló-
ból  átalakított  hodályban  dolgozol  
néhány  napja  az  első  nyugat-európai  
lemezed hangfelvételén. Az ügyet egy-
kettőre  nyélbe  ütöttük.  A  Chant  du  



Monde  huszonöt  dalod  jogáért  elvál-
lalta, hogy  mindent  megszervez,  min-
dent:  a  felvételtől  az annyira  áhított  
nagylemez  terjesztéséig...  Ez  az  
első  alkalom,  hogy  a  tolakodó  zene-
kar  nem  nyomja  el  a  hangodat,  épp  
ellenkezőleg,  a  gitárok  meg  a  bőgő  
csak  kiemeli  sajátos  szövegmondáso-
dat . . . 

Később  Saint-Denis-ben  is  előadod  
néhány  művedet.  Más  alkalommal,  
ez már a L'Iiumanité  ünnepségén  tör-
tént,  te  is fellépsz  a műsorban.  Kész  
őrület,  csaknem  kószázezren  szoron-
ganak  a  gyepen,  a  lábad  előtt.  Ami-
kor megjelensz a hatalmas pódiumon,  
gitárral  a  kézben,  kifütyül  a  tömeg.  
Rock-együtteseket  várt,  nem  pedig  
sanzonénekest.  De  te  csakazértis,  
dühösen elkezded a Far  kasvadászatot,  
a  hangod  öblösen  mennydörög  a  
hangszórókban.  A  tömeg  felmorajlik,  
feléd  fordulnak  az  arcok,  és  néhány  
perc  múlva  feszült  csöndben  fejezed  
be  a  számodat. Meghajolsz,  odajössz  
hozzám  a  fergeteges  tapsvihar  köze-
pette, háttérben a mögötted  hullámzó  
sokasággal,  és  büszkén  mosolyogva  
ezt  mondod:  „Addig  maradhattam  
volna,  ameddig  csak  akarok,  a  mar-
komban  tartottam  ő k e t . . . "  

Moszkvában  gyakran  előveszed  a  
lemezeidet  a rejtekhelyről,  muszáj  el-
dugni  őket,  mert  rengeteget  elcsen-
tek  már tőlünk;  kirakosgatod  a leme-
zeket  a  szőnyegre,  legelteted  rajtuk  
a szemedet,  egyet-egyet  felteszel a le-
mezjátszóra,  és  a  hangod  hallatán  
nosztalgia  fátyolozza  be  a  tekintete-
det: 

— Ez  igen,  miért  nem lehet itt  is  
ugyanilyen  jól  megcsinálni,  hogy  az  
itteni  közönség  is  ugyanilyen  hang-
minőségben  hallhassa  a  dalokat t .  . . 

Ha  az  ember  végighallgatja  azt  
a sokszáz balladát, indulót, lírai motí-
vumot,  amit  komponáltál,  felháboro-
dik  a  gondolatra,  hogy  zeneszerző-
ként sem ismerték  el solia az érdemei-
det.  Ugyanazok  a  hatóságok,  ame-
lyek  hallani  sem  akarnak  költői  élet-
művedről,  zenei  életművedet  is  oszt-
racizmussal sújtják. Mivel nem végez-
tél  konzervatóriumot,  nem  tartanak  
zeneszerzőnek,  mivel  nincs  bölcsész-
diplomád,  nem  tartanak  költőnek  
sem,  ós  mivel  sehol  sem  tudod  közzé  
tenni  a műveidet,  az  írószövetségnek  
se  lehetsz  tagja  stb.  így  zár  magába  
az  ördögi  kör  könyörtelen  logikája.  
A  Szovjetunió  egyik  legismertebb  
sztárja  a  földön  kuporogva,  szomo-
rúan  nézeget  három  lemezborítót,  
amit  kirakosgat  maga  elé  a  sző-
nyegre. 

. . . Egy  reggel, útban Genova  fe lé . . .  
meg  szeretném  neked  mutatni  a  
monte-carloi  Casino  épületét...  Mi-
vel ingujjban vagyunk, félénken meg-
kérdezem  a  portástól,  hogy  körül-
nézhetünk-e  egy  kicsit,  mire  az  mo-
solyogva  feleli,  hogy  akár  játszha-
tunk  i s . . .  

Váltunk  néhány  zsetont,  de  egyi-
künk  se  tudja,  mit  is  kell  velük  csi-
nálni,  te  azért  nem,  mert  a  Szovjet-
unióban  nincs  játékkaszinó,  én  meg,  
az  apám  játékszenveflólye  miatt,  ad-
dig  messziről  elkerültem  az  ilyen  he-
lyeket;  odamegyünk  hát egy-két  asz-
talhoz,  megpróbáljuk  ellesni,  mi  a  
teendő. 

Hirtelen  megüti  a  fülemet,  amint  
ezt mondod  a te érthetetlen franciasá-
goddal:  „három,  három",  majd  az  
összes  zsetonodat  leteszed  az  asz-
talra.  A  játékvezető  odatolja  őket  
a  harmindhármasra,  hiába  mutatod  
kétségbeesetten,  hogy  három,  rosz-
szul  értette,  és  már  késő,  már  meg-
perdítette a rulettet. Tragikus görcsbe 
torzul  az  arcod,  mintha  az  életedről  
volna  szó.  Ugyanazt  az  arckifejezést  
látom  viszont  az  ábrázatodon,  ame-
lyet  Dosztojevszkij  olyan  jól  leírt:  
ebben  a  sötét  hodályban  megszáll  
a  játékszenvedély,  szemben  három  
gondosan  öltözött  aggastyánnal.  Ők  
gépiesen  játszanak,  de te  már  az  első  
alkalommal teljesen elveszted  a fejed. 
A  golyó  ugrik  egyet,  visszapattan,  
még  gurul  néhány  pillanatig,  ennek  
a  kis  időnek  mintha  sohasem  akarna  
vége  szakadni,  majd  megállapodik  
a . . .  harminchármason.  

Fülig  pirulsz  a  boldogságtól,  min-
den  arc  feléd  fordul,  a  játékvezető  
odatolja  eléd  a zsetonokat,  kinyújtod  
a kezed, hogy ezt a zsetonhalmazt  egy  
másik  számra tedd  tel,  de  az  övednél  
fogva  megragadlak,  és  hátra  ránta-
lak.  Dühösen  kapálódzol,  de  erősen  
foglak,  kiráncigállak  a  teremből  ós  
közben  elmagyarázom,  hogy  ilyesmi  
csak egyszer történik,  egyszer,  egyet-
len  egyszer,  hogy  már  első  alkalom-
mal ennyi pénzt nyer az ember. A pénz-
táros  egész  köteg  sokszínű  bankót  
számlál  le  eléd, te  pedig  megenyhül-
ten  lépsz  ki  a  Casinóból,  ós  mint  egy  
virágcsokrot,  úgy  viszed,  kinyújtott  
karral,  a bankjegyeket.  A portás  gra-
tulál,  boldog  vagy,  végre  fellóleg-
z e m . . . 

Másnap  nem  úsztuk  meg ilyen  sze-
rencsésen  a  dolgot.  Las  Vegast  akar-
juk  megnézni,  teljesen  fel  vagy  
dobva,  már  az amerikai  utazás is láz-
bahozott,  hát  még  Las  Vegas,  a  lát-
ványosságok,  a  fények,  a  sivatag,  
a  játék,  másról  sem  ábrándozol,  
amióta  csak  megérkeztünk  az  Egye-
sült Államokba. 

Rekkenő  hőség:  a  kimerítő  nap  
után egyszeresek  ott  találjuk  magun-
kat a pónzautomaták előtt.  Egyébkén  
lépten-nyomon  beléjük  botlik  az  em-
ber,  még  a  vécében  is,  ezen  mindig  
nagyokat  nevetsz.  Elhatározzuk,  
hogy  száz-száz  dollárral  próbálunk  
szerencsét, külön-külön...  De  engem  
nemigen  köt  le  a  játék.  Még  hatvan  
dollár  van  a zsebemben,  amikor  oda-
megyek  a  black  jack  asztalhoz...  
Már  messziről  felismerem  a  háta-
dat. . .  Mihelyt  észreveszel,  szótlanul  
odatartod  a  kezedet,  az  arcod  fakó,  
ós  miután  zsebre  vágod  a  maradék  
dollárjaimat,  ezt  súgod  oda:  

— Jó,  hogy  jössz,  csak  azért  tud-
tam folytatni,  mert találtam  a földön 
ötven  dollárt,  de  már  azt  is  elvesz-
tettem. 

Elhiszem,  mivel  mindig  a  legkép-
telenebb  dolgok  történnek  veled.  
Nem  érzem  jól  magamat,  zavar  a  vi-
selkedésed,  de  mivel  nem  akarom  el-
rontani  az  örömödet,  elindulok  lefe-
küdni,  miután,  bátorításul,  megszorí-
tom  a  karodat. . .  De  alighogy  ki-
nyújtóztatom  az  ágyban  a  fáradt  
lábaimat,  kivágódik  az  ajtó,  felgyul-
lad  a  villany,  szinte  rám  veted  ma-
gad,  eszelősen  forgatva  a  szemedet,  
és  elfúló  hangon,  verejtékes  arccal  
pénzt  követelsz:  

—  Azt,  amit  fólretettél  az  uta-
zásra 1 

Az  ágy  másik  oldalára  menekülök,  
de odaszaladsz: 

—  Azonnal  add  ide!  —  üvöltőd.  
Te,  aki  sohase  emeltél  rám  kezet,  

még  amikor  a  sárga  földig  leittad  
magad, akkor sem, megragadod  a vál-
lamat,  megrázol,  kirángatsz  az  ágy-
ból,  és  a  szekrényhez  lökdösöl,  oda  
zártam  be a kézitáskámat.  Az  erősza-
kos  viselkedés  belőlem  is  erőszakot  
vált  ki,  előveszem  a  kézitáskát,  már  
én is üvöltök,  és az egész tartalmát  az  
arcodba  vágom. Összeszeded  a földön 
a bankjegy-kötegeket,  majd  hanyatt-
homlok  elrohansz,  becsapva  magad  
után  az  ajtót.  Döbbenten  nézek  utá-
nad,  tudom,  hogy  nem  iszol,  de  ak-
kor  honnan  ez  a  veszett  düh ?  Hol  is  
láttam már ezt  az ábrázatot,  ezt a te-
kintetet,  ezt  az  eltorzult  szájat?  
Magamra  kapok  egy  inget,  felhúzom  
a  farmert,  a  lifth ez  rohanok,  hát  
persze,  Monte-Carlo,  a  rulett,  a  har-
minchármas,  s  csokorba  gyűrt  ban-
kók.  Késő!  Ott  ülsz  magadba  ros-
kadva,  lógó  karral. . .  Mindent  el-
vesztettél,  Mindent,  amit  félretettem  
az  utazásra...  

Másnap találkozunk  Joszif  Brodsz-
kijjal,  az  orosz  költők  között  őt  tar-
tod  a  legtöbbre.  Valami  Greenwich  
Village-i  kávéházban  beszéltük  meg  
a  randevút.  Egy  csésze  tea  mellett  
újra  rátalálsz  a  szabadon  csapongó  
beszélgetés  örömére.  Elszavalod  
Brodszkijnak  a  legújabb  műveidet,  
ő  komolyan  meghallgat,  majd  sétára  
invitál  bennünket.  Szereti  ezt  a  ne-
gyedet,  már jónóhány éve, hogy itt ól, 
New Yorkban;  metsző  hideg  van,  vá-
sárolsz  nekem  egy  aranyos  sapkát,  
hogy  ne fázzon a fülem. A lefolyó mel-
lett  halomba  dobált  használt  injek-
cióstűk,  egy  jólirányzott-  rúgással  
szanaszét  röpíted  őket.  Brodszkij  el-
meséli,  milyen  kemény  és  veszélyes  
itt  az  élet,  alig  akaródzik  elhinni,  
olyan  békések  az  utcák.  Majd  meg-
érkezünk  hozzá:  ez  a  szűk  kis  lakás  
—  amelynek  minden  falát  könyves-
polc  borítja,  a padlótól  fel  a  mennye-
zetig  —  olyan,  akár  egy  barlang.  
Kínai  ételekkel  kínálgat,  majd  elsza-
valja  legújabb  verseit,  ezeket  már  
angolul  írta,  búcsúzáskor  pedig  dedi-
kálja  neked  az  utolsó könyvét.  Szólni  
se  tudsz  a  meghatottságtól.  Első  al-



időt.  Három  nap,  és  szalagon  az  
egész.  A  hangot  nem  manipulálják,  
nincs  montázs.  Minden  egyenesbe  
megy, megállás nélkül. Nagyon igyek-
szem,  mégis  dühösen  rómordítasz,  ha  
elrontok  valamit.  Főleg  az  a  nehéz  a  
dologban,  hogy  oroszul  kell  énekelni,  
de  az is zavar, hogy  mindent  azonnal  
felvesznek,  és  ráadásul  teelőtted  
adom  elő  a dalaidat, nem csoda,  hogy  
majd  megőrülök  az  idegességtől,  hi-
szen  tudom,  milyen  fontos  neked  ez  
a lemez. Ha megjelenik,  az  mégiscsak  
hivatalos  elismerése  lesz  a  dalszerzői  
tevékenységednek.  Arról  nem  is  be-
szélve,  hogy  egy  lemez  sok-sok  pénzt  
jelent.  Mi pedig éppenhogy  megélünk  
a  színházi  fizetésedből,  úgyhogy  ka-
póra  jönne  egy  nagyobb  összeg.  De  
mégiscsak  az  a legfontosabb,  hogy  ez  
az  első  alkalom,  amikor  együtt  dol-
gozunk.  Ha  a  lemeznek  sikere  lesz,  
minden  álmunk  valóra • válik.  Tur-
nék,  gálaestek,  filmek:  minden!  Alig  
van  hangom,  rettenetes  fáradt  va-
gyok,  az  idegkimerültség  határán,  de  
azért,  szerencsére,  tudok  énekelni  a  
kitűzött  napokon.  A  zenekar  tagjai,  
nem  kis  büszkeségemre,  a  vonóval  
ütögették  a  hegedűt  az  utolsó  szám  
után,  úgy  tapsoltak  meg,  mint  a  
klasszikus  koncerteken  szokás.  Te  is  
örülsz,  erőteljesen  és  jókedvűen  fe-
jezed be a munkát. A  lemez  elkészült,  
gyorsan  elvégzik,  a  keverést,  minden  
oldalról  lefényképeznek  bennünket,  
hogy  legyen  fotó  a  borítótasakra.  Az  
eredeti  szalag,  amelyet  minden  elő-
vigyázatosság  ellenére  titokban  le-
másolnak,  máris kézről  kézre jár.  En-
nek  következményeként  már  jóval  a  
megjelenés  előtt  tudjuk,  hogy  min-
denkinek  őrülten  tetszik.  Múlik  az  
idő,  egyik  hót  a  másik  után,  egyre  
nyugtalanabbak  vagyunk,  majd  ami-
kor  megelégeljük  a  Melódia  vezetői-
nek  köntörfalazását,  úgy  döntünk,  
magához  a  művelődésügyi  minisz-
terhez  fordulunk  Aki  azonnal  fo-
gad  minket.  Leültet  bennünket  a  ha-
talmas  irodahelyiségben,  szemben  az  
íróasztalával,  és  kezét  összekulcsolva  
megkérdezi,  minek  is  köszönheti  lá-
togatásunkat.  Meghallgatja  a  pa-
naszt,  fogja  a  telefont,  ós  miközben  
mélyen a szemünkbe néz, azt mondja, 
tekintélyt parancsoló hangon:,,A  Me-
lódia  igazgatóját  kérem",  majd  egy  
kis  idő  múlva:  „Ivan  Ivanovics,  mi-
ért  nem  hozzátok  ki  a  Vlady  meg  a  
Viszockij  hanglemezét?",  megint  egy  
kis  idő,  végül:  „Ne  húzzátok  tovább  
az időt",  mondta  és letette  a  kagylót.  

Megkönnyebbülten  hagyjuk  el  a  
minisztériumot,  de  amikor  két  hónap  
múlva  sem  történik  semmi,  minden  
követ  megmozgatunk  egy  újabb  ki-
hallgatásért.  Ugyanis  naivan  azt  
hisszük,  hogy  a  Melódia  igazgatója  
eleresztette  a  füle  mellett  a  felülről  
jött  parancsot.  Amelyet  egyébként  a  
későbbiekben  sem  teljesített  soha . . .  

( Folytatjuk  )  

Ádám  Péter  fordítása  

Az  összes  dugába  dőlt  terved  közül  
alighanem  a  mi  közös  hanglemezünk  
vadított  meg téged  a legjobban.  Több  
hónapi  herce-hurca  utón  a  Melódia  
végre elfogadja a tizenkét  dalt,  az  al-
bum anyagát.  Ami  a témájukat  illeti,  
van  köztük  költői,  de van  hazafias is. 
Nekem  a  következők  jutottak:  egy  
tangó  (ez  egy  nőről  szól,  aki  hiába  
várja  a  férfit  egy  étteremben),  egy  
szving  (ez  meg  két  csodaszép  autó-
ról,  melyek  versenyeznek  egymással  
az  országúton),  ós  négy  tipikusan  
orosz  dal  a  szerelmi  csalódásról,  a  
Volgáról  meg  arról,  hogy  a  háború-
ban  hogyan  várták  vissza  az  asszo-
nyok  a  férfiakat.  Mindez  kedvesen,  
tetszetősen, szovjet ízlés szerint hang-
szerelve ; szóval nem volt benne semmi 
merészség,  semmi  provokáció.  

A  nagyelőadóban  van  a  felvétel,  
zenekísérettel.  Itt,  a  filmforgatások-
kal  ellentétben,  nem  vesztegetik  at  

kalom,  hogy  egy  igazi,  nagy  költő  
magóval  egyenlőnek  ismer  el.  Vajon  
hány  évig  vártól  erre  a  pillanatra?  
Mindig  is  énekesként,  dalszerzőként,  
bárdként,  trubadúrként  könyveltek  
el,  de  a  költők  fennkölt  családja  so-
hase  akart  befogadni.  Moszkvában  
csak  az  nevezheti  magát  költőnek,  
aki  egyetemi  tanulmányokat  végzett  
(mintha  bizony  el  lehetne  sajátítani  
a  költészetet),  és  akinek  már  megje-
lentek  a  művei  (mintha  olyan  egy-
szerű  dolog  volna  a  publikálás}.  
A  hivatalos  költők,  Jevtusenko,  Voz-
nyeszenszkij leereszkedően  mégmoso-
lyognak,  amikor  felkeresed  őket  az  
írásaiddal.  Egyik  se  tartotta  be  soha  
az  ígéretét,  pedig  mindketten  eltet-
tek  egyet-kettőt  a  verseid  közül,  azt  
mondták,  majd  megjelentetik  vala-
hol, de te sohase láttad  viszont  nyom-
tatásban  a  lelkedből  lelkedzett  sza-
vakat. . .  ós  így  a  befolyásos  írószö-
vetség  tagjának  státusát  sem  tudtad  
megszerezni...  Ez  a  státus,  a  meg-
becsülés mellett, számos előnnyel  jár:  
soronkívüli  lakáskiutalás,  a  dolgozó-
szobához  való jog  (ami  nem  kis  fény-
űzés  Moszkvában),  egyszerűbb  a  köl-
tői  estek  szervezése,, beutalókat  kap-
hattál  volna  a  kényelmes  alkotóhá-
zakba  és  könnyebben  utazhattál  
volna  külföldi  turnékra  is.  

Szerencsére  így  is  megszerezted  
mindezt,  a  tehetséged,  a  barátaid  

meg  a  házasságunk  jóvoltából.  És  
ami  a  „megbecsülést"  illeti,  lám,  
a  veled  egyivásúak  legnagyobbika  is  
elismert,  és  a  könnybe  lábadt  sze-
mednél  semmi  sem  beszél  ékesebben  
a  büszkeségedről.  Ezt  a  könyvet  
minden  barátodnak,  minden  látoga-
tódnak  megmutatod,  ez  a  könyv  
mindig  a  díszhelyen  lesz  a  könyvtá-
radban.  És  én  mindig  meghatódom,  
valahányszor  leveszed  a polcról,  hogy  
elolvasd,  újra  meg  újra,  ezt  az  aján-
lást,  amely  költővé  szentelt  fel  téged.  

„Légvárakat  építesz,  arról  beszélsz,  
hogs'  bejárod  az  egész  világot"  


