
Ladik Katalin közreadja

ÉLHETEK AZ ARCODON?
– Részlet a készülő regényből –

Hogyan éljünk olcsón? – A Fekete özvegy csípése – Chat
Noir tea, a temető fekete rózsája – Akupunktúra szerb
módra – Klepsidra avagy vízióra ó-egyiptomi összefüggés-
ben – Csendélet halakkal, akváriumban szétpukkanó
aszpirinnel

* * *

Vasárnap van, nem kell korán kelnem. Mit főzzek ol-
csón? Kimegyek majd a Lehel piacra, veszek szalonnát, és
ebédre megsütöm a szárazborsófőzelék mellé. Holnap
pedig kockaleves és lekváros palacsinta lesz. Ha így spó-
rolok, talán ki tudok préselni néhány ajándékot az ünne-
pekre ... és megnyugodva újra elalszom.

* * *

A Fekete Özvegy pókfajta csípése az esetek több-
ségében halált okoz, elvétve b o s z o r k á n y l á z t idéz
elő– hallom Janja, a szomszédnőm hangját, amint fölém
hajolva a homlokomra tesz egy újabb hidegvizes boro-
gatást.

Az asztalkán egy óriási csokor krizantém RIO DE
JANEIRO a là Döbrei Dénes. A kirakatüveg mocskos, alig
tudom kibetűzni NÁRCISZ KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVE-
GEZŐ. Mikor tisztítottam utoljára kirakatüveget? Két
napja ... öt napja? Hány nap telt el, amióta belázasodtam
... tizenöt?

A szomszédnőm fagylalttal kínál. Kitől van ez a virág-
csokor? Janja azt mondja, hogy az a szőke nő hozta, aki teg-
nap meglátogatott, amíg én aludtam. Egy cédulát is ha-
gyott: Katalinnak emlékül DÉJÀ VU EXPRESS 1587-

1987 Madonna.
Párnává változom. Janja letörli számról a fagylaltot.

Hohó! Ez emlékeztet valamire ... a NÁRCISZ meleg

kirakatában álmodozom, miközben kint hull a hó. Mikor
jött meg a tél?! A szomszédnőm nem hallja, a tévét nézi,
BÁL A VÍZ ALATT. Fekete ribizlilét iszik, tört svábbo-
garat töm a pipájába. Az én számba is pipát nyom. Nyelem
a forró füstöt, fekete macska kúszik le torkomon, moso-
gatószivacsként odatapad légcsőmhöz, és iszonyatos

köhögésre ingerel. A nyálkás, szőrös massza perzseli hör-
gőmet, forró hab fröcsköl ki a számon, és Chat Noir szaga
van. Most látom, hogy ez a lófarkos kis kurva az én esté-
lyi ruhámban pöfékel! Amíg én itt betegen fekszem, turkál
a szekrényemben, felveszi a ruhámat, és ártatlanul dorom-
ból... doromból... de valahogy lelassítva ... 1-e-l-a-s-s-í-t-
v-a. Ezt a nőt egy lelassított filmen figyelem. Miért van itt?
Ki hívta ide?... De hogy is nem jutott előbb eszembe! Hát
persze, ő az aki éjszakánként a temető környékén
csavarog, szőke parókát tesz, és karmokat növeszt. És
éjszakánként a ruszin temető elburjánzott futórózsa fekete
bimbóit gyűjtögeti, megfőzi, és állandóan azt itatja velem.

* * *

Janja bíbor színű szájrúzst vett elő, újra fölém hajolt,
kitakart, levette rólam nedves hálóingemet, és a rúzzsal
furcsa vonalakat és pontokat kezdett rajzolni láztól égő
arcomra és testemre. Amíg rajzolt, öszibarackhangon ezt
suttogta szerb nyelven:

a CING pont megfelel a JIN meridiánoknak: fa és
tavasz

a JANG meridiánoknak: fém és ősz.

A JONG pont megfelel a JIN meridiánoknak: tűz és
nyár

a JANG meridiánoknak: víz és tél.

a JU pont megfelel a JIN meridiánoknak: föld és
nyárvég

a JANG meridiánoknak: fa és tavasz.

A KING pont megfelel a JIN meridiánoknak: fém és
ősz

a J ANG meridiánoknak: tűz és nyár.

A HO pont megfelel a JIN meridiánjainak: víz és tél
a JANG meridiánjainak: föld és nyárvég.

Lereszelt néhány krumplit, tojásfehérjével és sóval

14



összegyúrta, de előbb háromszor a markába köpött, aztán
a masszát az arcomra és a homlokomra kente. A szememet
letakarta egy zsebkendővel. A rajzok alapján bizonyos
helyekre tűket szurkált a homlokomon és a testemen.
Rövid idő múlva lement a lázam. Kifakult, agyonmosott
nyári ruhának éreztem magam. Egy cipzárt is rajzolt a
testemre.

– Húzd le a cipzárat, pisilni akarok!
Aszalt szilvát evett, és huncutkásan kuncogott. Sűrű

fekete szempillái alatt denevérek cikáztak HISSS! Ri-
kácsolni kezdtem.

– Lakatot tettél a pinámra, beköltöztél a ruhás-
szekrényembe, de megállj csak, fogsz te még könyörögni,
hogy megszabadulj a zsákmányodtól! Ismerem én a Fekete
Özvegy fajtádat, ismerem én a pókhálós varrógépeket is,
és jól tudom, amikor az első repedések megjelennek majd
márványarcodon, sírni fogsz, és rimánkodva kérdezed
majd tőlem – ÉLHETEK-E AZ ARCODON –, de akkor
már késő lesz, nem lesz többé saját arcod. Attól fogva az
én arcom lesz a tükrödben örökre! A szavannák, a
sivatagok és óceánok végtelen térségeiben leszek, a
bíborszínű ajakrúzstérképed szigetvilágában, ahol egy
hideglelős téli délután zsákmányul ejtettél! – erre hozzám
jött, és letörölte a cipzárat.

– Janja! A pofám viszket már a kruplitól!
Mi a fenét rakott ez a megszállott nő az arcomra? Furcsa

bizsergést érzek, mintha százfelé akarna szaladni a bőröm.
Feltápászkodom, villanyt nyújtok, és meglátom magam a
titokzatosan mosolygó szomszédnőm szemében: ÖT ÉLŐ
SVÁBBOGÁR KAPÁLÓDZIK ARCOMON AZ AKU-
PUNKTÚRA KIJELÖLT PONTJAIN A KRUMP-
LIBÓL, TOJÁSBÓL ÉS NYÁLBÓL KÉSZÜLT MASZK-
BAN.

* * *

Durva szövésű, fehér hálóinget vettem fel, megszárí-
tottam hajamat az izzadtságtól, erősen bepúderoztam ar-
comat, és magamra terítettem a fókabundámat.

– Induljunk! – mondtam a szomszédnőmnek. – A víz
tiszta, a halak feléledtek.

A helyiségben eloltottam a villanyt, a NÁRCISZ fény-
reklámot is leoltottam, csupán a mennyezeten világító
neonangyalt a csillagokkal hagytam égve, majd a műhely
belsejébe mentünk. A kazettás magnóba azt a török
hangszeres zenét, a DERVISEK TÁNCÁT tettem. A
megmunkálatlan nagy üvegtáblákon örvény alakban
izzadtságcseppek kezdtek megjelenni.

– Miért izzadnak ilyen furcsán az üvegek? – kérdezte
ijedten.

– Mindig ezt csinálják, amikor ezt a zenét hallják –
válaszoltam elégedetten, és levetettem a bundámat. Öt
bekeretezetlen SPANYOL ÉNEKESNŐ, két SÍRÓ KIS-
LÁNY és néhány tükör izzadt körülöttünk. A hátsó mű-
hely közepén egy nagy, fehér, kerek ebédlőasztal.

– Ez egy óriási pudrié-reklám is lehetne! – lelkesedik.
– Nézz csak jobban körül! – mondom neki. – Egy fehér

akváriumban vagyunk, ez itt KLEPSIDRA, másnéven
VÍZIÓRA. Ez az akváriumi élet is kisarjad időnként:
magányosoknál, betegeknél, akik az átvirrasztott éjszakák
villámaiként megfiatalodva térnek vissza gyermekkoruk-
ba. Figyelj csak! – mondom denevérbársony szemeit rám
meresztő szomszédnőmnek. – A vízióra cseppjei ezt
csepegik: NEM, EZ NEM ÁLMODÁS, EZ LESKE-
LŐDÉS A HÁTAD MÖGÉ!

* * *

– Hány óra van? – kérdezi izgatottan.
– Figyeld, most csepegi a pontos időt: KA-titokzatos-

KA-életerő-KA-a-KA-finom-KA-hasonmása-KA-a-
K A - m á s o l a t - K A - v á l i k - K A - v a l ó s á g g á - K A - a - K A -
mágiukus-KA-műveletek-KA-hatására-KA-KA-KA-
KA-KA-KA-KA-KA-KA-KA.

* * *

Ujjaim hegyével még sokáig rajzolom a köröket fölénk.
– Most már értem, miért lélegzünk ilyen furcsán –

szólal meg egy gyöngyházdíszítésű képkeretből a barát-
nőm, majd pikkelyes arcú, foszforeszkáló hallá változik.

– Írja fel a telefonszámomat! – szólok a távolodó hal
után. Táskaként kinyílik, és megmutatja belső szerveit.
Én azonban nem hagyom, hogy kitérjen kérdésem elől.

– Megmutatom magának névrokonom, a színésznő-
költőnő leveleit, melyeket a posta hibájából, évek óta
nekem kézbesítenek. Sokat megtudtam erről a nőről, és
gyakran azt sem tudom már, ki vagyok. Maga is volt már
úgy, mintha tévedésből egy másik ember életét élné?

Látom fehérre púderozott arcomat a sötét kirakatüveg
tükrében. Az ő halarcát is látom, amint a növekvő árral
viteti magát, és látom magam, amint az üzlethelyiséget
elárasztó vízben, egy óriási szétolvadó aszpirin pezsgő
buborékai között lebegek fehér hálóingben, és a vízóra
cseppjeit számolom. KA-KA-KA-KA-KA-KA-KA-KA-
KA-KA.
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