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30 
A rinocérosz nem volt sehol  Hol itt nem volt, hol ott,
hol így nem, hol úgy nem  Még gondolat se, még 
emlék se, még álom se  Sehol és sehogyan  Ronda, 
öreg állat, a bőre mint egy teknősbékáé  Ridikült se 
lehetne belőle csinálni  Kabátot se, kesztyűt se  
A rinocérosz semmit sem tudott, semmit sem tett 

31 
Mindenki különálló sziget, a szárazföld egy darabja, 
mondta az utolsó fehér hím rinocérosz, mielőtt lehunyta 
a szemét  Ha egy göröngyöt mos el a tenger, barátaid 
házát, vagy birtokod, én leszek kevesebb, mondta már 
lehunyt szemmel, és imádkozni kezdett: aldebrai poszáta,
búbos seregély, dodó, fekete emu, hawaii vízicsibe,
himalájai fürj, hosszúlábú álfakusz, huja, karolinai
papagáj, kubai ara, labradori réce, madagaszkári strucc,
mauritiusi ásólúd, mauritiusi réce, óriásmoa, óriásvöcsök,
pápaszemes kormorán, paradicsompapagáj, réunioni íbisz,
csíkosszárnyú guvat, vándorgalamb, erszényesfarkas,
sivatagi bandikut, sivatagi ernyényesnyúl, szélesfejű potoró,
falklandi pamparóka, tengeri nyérc, barbadosi mosómedve,
karibi barátfóka, kvagga, kék lóantilop, arab gazella,  
                    mexikói
medve, japán farkas, bali tigris, tasmán tigris, kínai delfin,
kaukázusi bölény, vietnámi rinocérosz  És most én, az  
                      utolsó
hím fehér rinocérosz is elmegyek  Itt az idő, barátaim 

32 
Én sosem gondoltam arra, hogy rinocérosz vagyok,
jegyezte föl a rinocérosz, leszámítva a veszélyeztetettség
gyomorfájdító pillanatait  De a rinocéroszságom 
ilyenkor sem belsőként lépett fel, hanem mindig csak 
negativitásként, korlátozásként, tisztán külsődleges 
meghatározottságként, ahogyan mondjuk egy impala 
vagy egy varacskosdisznó eleven tápláléknak 
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minősíti magát egy oroszlánnal szemben  Így lett 
belőlem is rinocérosz mindannyiszor, ha megpillantottam 
a bozótból előkandikálni az orvvadászok fegyvereit  
Impotens gazemberek, gondoltam ilyenkor, mindhiába, 
hiszen már rinocérosz voltam  De hát egyetlen állat 
sem érheti be azzal, hogy csupán táplálék legyen 

33 
A rinocérosz nem méltányos, nem toleráns  
Szenvedélyes és szerelmes  A rinocérosz 
megbízhatatlan  Nem a béke követe  Ha valaminek 
követe egyáltalán, akkor a szabadságé  A szabadság,
no persze, mi az? Ne kérdezd a rinocéroszt  
A rinocérosz az rinocérosz, tehát nem az  
Nem tudja, mi  Hallgat, mint a tőr hegyén a vércsepp  
Mint a tubarózsa hamva  A szabadság pedig 
hol békét, hol háborút akar  Mindig máshogyan 

34 
A rinocérosz vízzel ír üvegre  Csak ő tudja, mit  
Senki sem látja, senki sem érti  Talán még ő sem  
A rinocérosz mégis eljő, utat tör padlásokon, tetőkön, 
hogy leboruljon éjszaka az ágyak elé tett tálak előtt, 
megáldja és fölrobbantsa a dohányszínű hajnalokat 

35 
Alig múlt pünkösd, Krisztus urunk születése után 
az 1513  esztendő májusának 20  napján egy hajó 
vetett horgonyt Lisszabonban  Egyenesen Indiából, 
Muzafar, Gudzsárát urának ajándékát hozta 
Portugália nagyhatalmú uralkodójának, Manuelnek  
Levelében azt írta, egy talpalatnyi földet sem ad át,
semmilyen követelésnek nem enged, ellenben 
békét akar  Szándékainak és erejének kulcsa 
ez a szörnyűséges állat volt, melyet rinocérosznak 
hívnak  Amikor partra tették, egész alakja 
rémisztően hatott  A színe, mint egy pettyegetett 
teknősnek  Vastag pikkelyek borítják igen szilárdan,
igen harcra kész  Az orrán hegyes szarvat visel, 
és ahol követ lát, hozzádörzsöli  Győzedelmes állat, 
az elefánt halálos ellensége  Ha találkoznak, a rinocérosz 
leszegett fejjel ráront, és alulról tépi fel az elefánt hasát  
Azt mondják, a rinocérosz gyors, nyugodt és vidám állat  
Hogyan lehetne lerajzolni? Szédület fog el  A rinocérosz 



kijárat a végtelenbe  Aki ezt nem látta, és mégis
Istenről beszél, bolond álmokban, szavakban él 

36 
Nemrinocérosznak rinocérosszal házasságot kötni
tilos  A jelen alkalmazásban rinocérosz az, akinek
legalább két nagyszülője rinocérosz  Az, akinek
két nagyszülője rinocérosz, nem esik a rinocéroszokkal
egy tekintet alá, ha ő maga nemrinocéroszként született,
és az is maradt, és emellett egyik szülője sem volt
rinocérosz a házasságkötésük idején  Az ilyen személynek
azonban nemcsak rinocérosszal, hanem olyan 
nemrinocérosszal is tilos házasságot kötnie, akinek
egy vagy két nagyszüleje rinocéroszként született  
Rinocéroszoknak a jelen törvény hatálybalépése után
kötött házasságból eredő leszármazói is rinocéroszok,
tekintet nélkül arra, hogy nagyszülőik azok voltak-e  

37 
1515  június 3-án Manuel király parancsára
összeeresztették a rinocéroszt egy elefánttal 
A zsúfolt nézőtéren a hölgyek és az urak véres 
küzdelmet vártak  De nem történt semmi  
A rinocérosz az aréna egyik, az elefánt a másik 
végébe húzódott, és nem foglalkoztak egymással 
Két halálra edzett gladiátor, akiknek már
szemernyi kedvük sincs egymást gyilkolni 
Ki lesz a győztes? Ki éli túl? És mit jelent túlélni?
A nézők mindkét állatot naranccsal dobálták 
Manuel király látta, mi történik, és nem tehetett 
semmit  Döntött tehát  A béketűrő rinocéroszt 
hűsége jeléül továbbküldte Rómába X  Leó pápának  
Vesződjön vele ő  Hibbant állat  Talán a hosszú út
viselte meg  És egyáltalán rendelkezik-e önmagáról
tudattal? Végül is mindegy  A rinocéroszt rózsákkal 
és szegfűkkel díszítették, és hogy semmiképp se 
mozdulhasson, amivel veszélybe sodorta volna a hajót, 
aranyozott láncokkal megkötözték, drágakövekkel 
kirakott gallért raktak rá, és a lábait lebéklyózták  Ámde 
a hajót a liguriai partoknál vihar ragadta el, szirthez 
csapódott és elsüllyedt  Úgy tartják, hogy a vad rinocérosz 
szülőföldjének hatalmas folyóit, a Gangeszt és az Indust is 
átússza, a Vénusz kikötője fölötti sziklás partra is  
                   könnyedén 
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kijutott volna, ha a lábát nem szorítják gúzsba  Így a hajó 
a lekötözött rinocérosszal együtt a tenger mélyére szállt 

38 
Minden percben van egy kép, ami nem
érkezik meg  Minden percben ébred egy
mozdulat, de félúton elakad, mert nem 
érkezhet meg  Minden percben útra kel
egy hang, de elhallgat, mert nem érkezhet meg 
Milyen tánc hiánya csalja elő a zenét, mely vezeti
a táncot? Milyen kép hiánya festi a tájat, 
amely elvezet hozzád? Milyen test hiánya 
készíti tested, amin túl sosem nyújtózhatsz? 
Nem tudom, válaszolta a rinocérosz, én ehhez
ostoba vagyok, és hatalmas fejét lehorgasztotta, 
elvonult  De aztán megállt, szomorúan visszanézett,
és így szólt: Miért nem látsz engem, hiszen 
itt vagyok? Miért nem hallasz, hiszen szólok 
hozzád? Miért nem vagy képes várni bennem 
a hangok, a képek, a mozdulatok eljövetelét?

39 
És midőn a pincérek és a szakácsok, és mindazok,
akik nyelvükkel mossák a milliomosok sebeit,
meglátták a sivatagot elméjükben és a felhők fölött,
keresni kezdték elméjük falain a repedést, de nem volt
rajta repedés, keresni kezdték a Napot, a tetováltat, 
ami megsemmisíti a számokat, de nem találták  
De hát hogyan is találták volna, hisz a favágó sem tudja, 
mikor adja ki a lelkét a kivágott, zengő, suhogó fa  

40 
A rinocérosz bőrének Dürer és más metszetkészítők
által is megörökített kerek foltjai a heveny bőrgyulladás
tünetei lehettek, amely a hosszú és kényelmetlen
hajóút következtében léphetett fel  Indiából a hajó
Afrika partjainak érintésével, az Arab és a Vörös tengeren át
érkezhetett a Földközi tengerre  De az is lehet, hogy
az Indiai óceánról a Jóreménység fokának megkerülésével
jutott ki az Atlanti óceánra  Ez az út legalább négy hétig
tartott, amit szűk helyre zárva, leláncolva, mozdulatlanul
kellett megtennie  Európa tehát egy beteg, agyongyötört 
példányban emlékezett önmaga feledni kívánt eredetére 
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41 
Ne gyűlölj színemért  Cselédruhája ez 
dicső napunknak, ki mint szomszédjára 
vigyázott  Állítsd ki észak legszőkébb fiát, 
hol jégcsapot nem olvaszt a nap, és hasítsuk 
föl karunkat  Lássuk, kinek a vére pirosabb  
Színemet föl nem cserélném, akkor sem, 
ha kedvességed, vonzalmad lophatnám általa  

42 
A lisszaboni kikötőben természetesen jelen volt 
Kasztília és Aragónia királyának küldöttje is, hogy 
beszámoljon Ferdinándnak a rinocérosz érkezéséről  
A küldött fantáziája meglódult, és mivel hallott 
a Kubában pusztító kanyaró- és himlőjárványról,
javaslatot tett hasonló emberszállítmányok indítására 
Vajha Afrikából pótolnánk a munkáskezeket, 
ami sokkal rövidebb út annál, amit ez a rémisztő 
állat megtett  Ferdinánd mérlegelte a javaslatot, 
a költségeket összevetette a várható haszonnal, 
és nemsokkal később diadalmasan befutott 
az első rabszolgaszállítmány Kuba szigetére 
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