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B lumenau, a trikógyáros leverten ébredt. Elõzõ este
összeveszett a feleségével, az kígyót-békát kiabált rá, majd
azt vágta a fejéhez: “Inkább mentem volna világgá, és nem

egy ilyen gorillaképûhöz! Meg is vert az Isten hat gorillaképû lánnyal.
Ki a csuda fogja õket elvenni?”

A férfi megdermedt. Annyira váratlanul érte a szemrehányás, hogy
hirtelenjében nem jutott szóhoz. Ráadásul az asszony nekiesett, és
öklével verte a férje mellét.

Másnap is minduntalan ez a jelenet jutott a gyáros eszébe.
“Méghogy én gorillaképû vagyok!” – ismételgette a gyilkos mondatot.

Az irodája melletti mosdóba rohant, a tükörhöz. Kopasz, négyszögletes
fejét két hatalmas, elálló fül határolta. Orra nagy, görbe, lapos;
szemöldöke bozontos, a szõrszálak úgy meredtek ki belõle, mint vihar
pusztította tájból a derékbatört fák csonkjai; szeme szürke, vizenyõs;
homloka keskeny, arcán a bõr lyukacsos, ajka vastag és széles. “Nem
vagyok csúnyább az ördögnél!” – állapította meg rezignáltan.

“De a lányainkat is gorillaképûeknek nevezte!” – rohanta meg az
iszonyatos gondolat.

Karját az égnek emelte, hangja elcsuklott: “Mit vétettem ellened,
drága Istenem? Miért büntetsz?”

Késõbb nyugtalanul járkált fel-alá irodájában. “Méghogy ki veszi
feleségül gorillaképû lányainkat? Na, majd megmutatom én neked, te
drágalátos!”

Megállt az ablak elõtt. Tekintete az udvaron áthaladó Putz Palira
esett. Kisietett titkárnõjéhez, és megkérte, azonnal hívja be.

A fiatalembert fél évvel ezelõtt vette fel a trikókészítõ mûhelybe
részlegvezetõnek. Pali a mûszaki egyetemre járt Sao Paulóban, de ott
kellett hagynia, mert az apja szívszélhûdésben meghalt. Anyagi támasz
nélkül maradt. Jóképû, csinos férfi volt. A varrólányok mind
bolondultak érte. Amióta õ vezette a részleget, a termelékenység
majdnem megkétszerezõdött.
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– Foglalj helyet! – invitálta az igazgató kifulladva érkezõ beosztottját.
– Nem kellett volna szaladnod, fiam – mondta –, nincs sürgõs ügyem
veled. Kávét, teát? – nézett rá rokonszenvvel.

– Teát, ha szabad kérnem – válaszolta a fiatalember, s leült az
íróasztallal szemben a karosszékbe.

– Hol is laksz te? – vágott a dolgok sûrûjébe az igazgató.
– Egy szobát vettem ki a szállodában.
– Mennyiért?
– Havonta száz reálért.
– Az sok, nagyon sok! – ingatta a fejét Blumenau.
A fiatalember megilletõdve fészkelõdött.
– Kedves vagy nekem. Mondhatnám, távoli családtag. Szívemen

viselem sorsod. Azt hiszem, a múltkor említettem, hogy az édesapáddal
fiatalkori barátok voltunk. Szeretném, ha közelebb kerülnénk
egymáshoz. Ezért még ma felmondasz a szállóban, és hozzánk költözöl.

– De hát… – akadt meg a szó Pali torkán.
– Semmi de hát! Így akarom, punktum. Ennyivel tartozom édesapád

emlékének.
Míg itták a teát, a részleg dolgairól beszélgettek. Az igazgató módjával

dicsérte az ottani eredményeket, majd elbocsátotta a fiatalembert.
Mihelyt hozzájuk költözött, Blumenau a Pali szobája melletti

helyiségbe parancsolta legidõsebb lányát. “Mától, itt alszol!” – közölte
vele ellentmondást nem tûrõ hangon.

Múltak a napok. Pali egyre otthonosabban mozgott új lakhelyén.
Úgy érezte, tartozik fõnökének nagylelkûségéért, ezért reggelente fél
órával korábban kelt, és az igazgatót meg sem várva a gyárba sietett.

Harmadik héten a család vacsorára hívta meg a fiatalembert. Júlia, a
ház asszonya és hat lánya ünneplõben, mosolyogva fogadták. Palit a
nagyobbik lány mellé ültették, elvégre hálószobáik is szomszédosak.

A fiatalember gyönyörû bokrétát nyújtott át a ház asszonyának.
Idestova hét hónapja lakott Pali az igazgató házában. Egy nap

benyitott annak hivatali elõszobájába.
– Mondja meg az igazgató úrnak, hogy fontos bejelenteni valóm

van!
– Sajnálom, a fõnök nincs itt. Esetleg holnap próbáljon szerencsét.
– De ma kell vele találkoznom! – akadékoskodott Putz Pali.
Az igazgatónak aznap a városban volt dolga, csak délután tért vissza

a gyárba. Amikor megtudta, hogy részlegvezetõje sürgõsen beszélni
akar vele, azonnal magához hívatta.

– Azért jöttem, uram, hogy Nelli leánya kezét megkérjem – hadarta
Pali egyszuszra.

– És miért vártál vele ennyi ideig? – pattant fel székérõl Blumenau.
– Már az elsõ hetekben beleszerettem. Legalább három hónapja

együtt alszunk, úgy értem, egy ágyban – hebegte a fiatalember.
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– Éreztem, hogy ez lesz a vége – tette Pali vállára a kezét az igazgató.
– Mikor akartok házasodni?

– Azt beszéltük Nellivel, minél elõbb.
– Akkor ne halogassuk! – ölelte meg Blumenau.
A menyegzõt követõ héten az igazgató meghirdette a helyi lapban a

varroda részlegvezetõi posztját. A titkárnõ, kezében az újsággal, riadtan
lépett be fõnökéhez.

– Bocsánat, uram, tudtommal az Ön veje vezeti a varrórészleget,
vagy tévedek?

– Csak vezette, kedvesem. Csak vezette! Ha Nellikémmel
visszajönnek a nászútról, Palira a kávéültetvényemet bízom. Új
részlegvezetõre van szükségem. Kérem, hogy csak jóvágású
fiatalemberek jelentkezését fogadja el! Csinosak, jóképûek legyenek,
értette?  – veregette meg puhán a titkárnõ kezét.

Négy év múlva a hatodik lakodalmat is megülték Blumenauék.
Onnan hazaérve az igazgató és felesége kézen fogva lépett otthonába.

– Milyen üres a ház a lányok nélkül! – sóhajtotta az asszony.
– Még üresebb lesz – válaszolta ridegen az igazgató, és felöltõje után

nyúlt. Karjára akasztotta.
– Júlia, évekkel ezelõtt, egy este nekemtámadtál, gorillaképûnek

tituláltál. Nemcsak engem, leányainkat is. Azon keseregtél, hogy senki
sem veszi õket feleségül. De õk már kirepültek a fészekbõl, én maradtam
az utolsó gorillaképû a családban. Ezennel ünnepélyesen bejelentem,
hogy elhagylak. Holnap megkapod a válókeresetet. Jó éjt, kedvesem!
– hajolt meg mélyen Blumenau, és a kijárati ajtóhoz sietett.
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Frida hetek óta készült a szombat esti bálra. Új ruhát varratott,
kék, virágmintás rövid ujjút. Mielõtt átvette, kétszer is bement
a mûhelybe, hogy felpróbálja. A legszebb akart lenni a lányok

közül, mert elhatározta, hogy megszerzi Lazarust.
A férfi tõlük két tanyára lakott. Négy éve volt házas. Ügyefogyott,

sovány felesége két gyermeket szült neki. Frida szerint Lazarus rossz
lóra tett, hiszen szebb asszonyt is kaphatott volna, ha türelmesebb,
nem mond igent az elsõ jöttmentnek. “Velem sokkal jobban jár, mint
azzal a mamlasszal. Mije van annak, még csecse sincs” – gondolta
egyik reggel, mosakodás közben, amikor felnézett, és a tükörben
megpillantotta kerek, feszes melleit. “A lába is, mint a piszkavas” –
gyûrûzött benne tovább az ellenszenv.

Lazarus barna hajú, kék szemû, szép szál ember volt. Dolgos is.
Aipiföldjét* mindenki megcsodálta a faluban. Szegény családból
származott. Szülei meghaltak. Csak egy-két barátja maradt a helységben,
de azokkal csak ünnepekkor találkozott. Pedig hívták vigadni,
kocsmázni, de soha nem ment. “Nem vagyok mulatós kedvemben,
nem olyan fából faragtak” – mondogatta, valahányszor erõsködtek
vele társai. Volt munka elég a tanyán, azt mindennél fontosabbnak
tartotta. Feleségét kímélnie kellett.

Büszke ember hírében állt, s ha ezt nagyritkán a szemére vetették,
nem tagadta. Egyszer valaki megsértette, rágalmakat terjesztett róla a
faluban. Az õ fülébe is eljutottak a hazugságok. Egyik este kivette
revolverét a fiókból, s elindult, hogy megkeresse a gyalázkodót. Az
sírva-ríva könyörgött, térden csúszott elõtte, csakhogy megkegyel-
mezzen neki. Meg kellett esküdnie, hogy soha többé nem tesz ilyet,
nemcsak vele, de senkivel. Az esetnek híre ment. Lazarus azóta még
nagyobb tiszteletnek örvendett.

A bált, amelyre Frida oly serényen készült, jótékonysági ren-
dezvénynek szánták. Bevételébõl az új iskola földjét akarták meg-
vásárolni a helyiek. Nemcsak Frida, de a falu apraja-nagyja lázban
égett. Adományokat készítettek, buzgón sütötték-fõzték a sok
finomságot.

A nagy napon ünneplõbe öltözött a falu. Majdnem kétszázan gyûltek
egybe. Lazarus is ott tolongott a tömegben. Tíz sült kacsát hozott.
Nem akart lemaradni az adakozók sorában. Fehér inget, sötét nadrágot
vett fel, barna haját olajjal illatosította. Amikor elkezdõdött a tánc,
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félénken vonult félre.
Az elmúlt évek alatt
elszokott a szórako-
zástól, meg hát asszonya
is otthon maradt.

Néhányan a nagy
sátor végébe húzódtak.
Ott iddogálták a ca-
chaçát. Az asszonyok,
akiket nem vittek
táncba, mintha lenne
még tennivalójuk, a
pultok körül sürögtek-
forogtak.

Lazarus, kezében
pohárral, a táncolókat
nézte. Kedvét lelte
bennük. Mosolyogva
intett egy-egy forgó-
pergõ párnak. Egyszer
csak ott termett elõtte a
szõke hajú lány.

– Táncolnál-e velem?
– szegezte Frida tekin-
tetét a férfira.

Lazarus szemügyre
vette. Forró, vad vágyat
olvasott ki pillantásá-
ból. Elsõ indulatra el
akarta utasítani. Meg-

büntetni merészségéért. Hogy jön õ ahhoz, hogy egy nõs embert táncra
kérjen!

A lány kihívóan állt elõtte. Harmatosan, kívánatosan. Ajkán üde,
nedves mosoly játszadozott.

Lazarus tétovázott.
Tekintetével méregette, kóstolgatta, körbejárta a hajadont.
– Mért akarsz te engem táncba vinni? – kérdezte alig hallhatóan, s

megdöbbent, milyen bársonyos a hangja.
– Mert tetszel nekem! – vágta rá Frida, s kézen fogta.
Egész este együtt ropták a táncot. Néha félrevonultak. A sátrakon

túli bokrok mögé bújtak. Mint éhes vadmacskák falták egymás száját,
markolták egymás testét. Frida aznap éjjel veszítette el a leányságát.

Másnap reggel Lazarus kábultan ébredt. Megpróbálta összerakni az
elõzõ este foszlányait. Mérhetetlen fájdalmat érzett.

És bûntudatot.
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Aztán teltek a hónapok. Esténként Lazarus egyre többször
maradozott ki otthonról. Tolvajként lopakodott a bokrok alján, mint
ravasz ragadozó osont az ösvényen, melynek végén Frida várta.

Ahányszor találkoztak, fékezhetetlen tûz gyúlt bennük. És
mindketten hagyták, hogy eleméssze õket.

– Szökjünk meg! – mondta Frida egyik éjjel, amint kibontakozott
Lazarus ölelésébõl. Hátára feküdt, kezét feje alá tette, s nézte a
csillagokat.

– Hová szökjünk? – kérdezte a férfi, s döbbenet volt a hangjában.
– Menjünk világgá! Tégy boldoggá! – kiáltotta a lány.
Frida szavai éles késként hatoltak a férfi agyába.
– És a családom, a családommal mi legyen? – kérdezte csaknem

könyörögve.
– Majd lesz valahogy. Segíted õket. Van bennünk annyi erõ, hogy

õértük is dolgozzunk! – mondta Frida olyan elszántsággal, hogy
Lazarusnak megdobbant a szíve.

Elhatározták, hogy november végén indulnak. Fridának van egy
bátyja. Órányi járásra, a dombon lakik. Ott meghúzódnak. Tanácsát is
kikérik.

Késõre járt, mire Lazarus ellátta a baromfikat, a kecskéket helyükre
zárta. Elrendezett mindent gondos gazdaszemmel. Aztán bement a
házba. Megsimogatta tekintetével feleségét és két gyermekét. A
konyhában, a titkos fiókból kivette pisztolyát. Zsebébe rakta. “Hosszú
út áll elõttünk, legyen mivel védekeznünk” – gondolta.

Frida forró csókkal fogadta. Ahogy magához ölelte, megérezte tüzes
mellét. Kézen fogta, úgy indultak fel a dombra.

– Nem megyek be veled! Beszélj te a bátyáddal, kinn megvárlak –
ellenkezett Lazarus, amikor a kunyhóhoz értek.

Hiába kérlelte a lány, a férfi nem állt kötélnek.
Amikor a harminc év körüli fiatalember megpillantotta húgát,

értetlenül nézett rá.
– Mi szél hozott erre, Frida? – kérdezte, s még a szemét is

megdörzsölte, vajon jól lát-e.
– Erre jártam – bökte ki a lány, mert nem számított arra, hogy bátyja

ennyire megütközik váratlan látogatásán.
– Méghogy erre jártál – dohogta a bátyja. – Három éve hírem sincs

felõled!
– Nekem sem volt – felelte dacosan Frida.
– Éhes vagy, készítsek vacsorát?
– Dehogy készíts, mennünk kell tovább!
– Mi az, hogy mennetek kell tovább? Nem vagy egyedül?
– Nem! Lazarusszal vagyok, a szeretõmmel.
– Mióta van szeretõd?
– Van és kész. Ne kérdezõsködj! Szökésben vagyunk. Lazarus

feleséget és két gyermeket hagyott hátra.
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– Megõrültél? Tudod te, mit csinálsz? – kiáltott fel a fiatalember
elvörösödött arccal.

– Szeretem! Nem élhetünk egymás nélkül!
– Nem mész innen sehova! Érted?! Nem engedlek! Küldd el a

szeretõdet, menjen haza! Azonnal takarodjon innen! Vissza az
asszonyához, a gyerekeihez! – ordította a bátyja.

Frida magába roskadt. Leborult az ágyra. Heves zokogás rázta vállát.
Odakintrõl Lazarus mindent hallott.
Kõvé dermedt.
– Eredj innen! Ne is lássalak többé! Indulj! Most azonnal! –

hallatszott kis idõ múlva a kunyhóból.
Majd sokáig semmi.
Aztán fegyverdörrenés hasított a csillagszórta éjszakába.
Frida harmincadik életévén is túl volt, amikor a falu egyik árváját

magához vette, s becsülettel felnevelte.
Lazarus után férfiember

többé nem érintette testét.
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* Aipi – manioka, Braziliában
termesztett növény, gyökere a
mindennapi  étkezés egyik
alapeleme


