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X a v e r  b ay e r n o v e l l á k

Kettő

Mansour aggódik, nem lesz elég a papír. A kövérkés ujjain hosszan számolja az íve-
ket, de én megnyugtatom, mert a megérzéseim azt súgják, van elég, és a megér-
zéseim ilyesmiben csalhatatlanok. Simán meglesz, mondom. De Mansour me-

rev marad, még egyszer megszámolja az íveket, és miközben ezzel foglalkozik, én gúnyo-
san grimaszolva (mert végül úgyis igazam lesz !) állok mellette, csipog a telefonom, jelezi, 
hogy üzenetem érkezett, és anélkül, hogy megnézném, tudom, hogy ez is egy a vak üze-
netek közül, melyeket naponta, néha óránként megkapok : SMS-ek szöveg nélkül, hogy 
úgy mondjam, üres üzenetek. Három-négy hete az első néhány ilyen alkalommal logikus 
módon ki akartam találni, hogy ki küldi, de amikor a küldő számot felhívtam, egy női 
hang tudomásomra hozta, hogy ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Időközben fel-
adtam, hogy megértsem a dolog jelentését, hogy ki az a férfi vagy nő, aki megállíthatatla-
nul küldi nekem a szöveg nélküli üzeneteket, és az ujjaim már betanult mozdulattal tör-
lik is az új SMS-t. Éppen ezt csinálom most is, miközben Mansour már harmadjára szá-
molja újra az íveket, de nem lesz se több, se kevesebb, nem mondom, csak gondolom : Hé, 
Öreg, elég lesz, és ő erre : Majd meglátjuk, amikor elvégeztük a munkát. előre kellene bo-
csátanom, amit Mansour egy szóval se említett, vagyis hogy miért akar teljes sötétséget, de 
biztos megvan rá az oka, ez volt az első gondolatom, amikor telefonon hívott, hogy se-
gítsek, és még mindig ezt gondolom. Már elég régóta ismerjük egymást, már megcsinál-
tunk néhány melót együtt, és a trükkjeink mindig jól kiegészítették egymást. először is 
végigmegyünk Mansour lakásának minden ablakán és ajtaján, mondhatni, minden nyílá-
sán. Mansour leméri a rozsdás mérőszalagjával a kereteket, én meg feljegyzem a bediktált 
centiméteradatokat egy régi családi album hátoldalára, amiről ő azt gondolja, már nem 
fog kelleni. ezután következik a méretre vágás. A vágógépnél csak egyikünk tud dolgozni, 
ezért kérem Mansourt, tegyen be valami zenét, amíg a papírt a megfelelő méretre szabom. 
Átmegy a nappaliba, hogy áthozza a régi laptopját (iBook). Néhány másodperccel később 
újra csipog a mobilom. Még egy üzenet. Ismét üres. törlöm, és bejelölöm egy ceruzával az 
első keskeny ablak méreteit a papíron, és a vonalzó alá, a gépbe tolom. Mansour közben 
már összedugta a számítógépet a hangszóróval, a Play ikon fölé viszi az egeret, és rákattint 
a touchpaden, amire megszólal az amerikai zene, a zene Mansour hazájából, és mindketten, 
anélkül hogy megerőltetnénk magunkat, ritmusra bólogatunk. Aztán Mansour megkérdezi, 
én is kérek-e kávét, és akkor egy kicsit határozottabban bólintok, erre ő átmegy a konyhá-
ba. Amikor már az ívek felét levágtam, tartok egy szünetet, megiszom a Mansour által ide-
készített, kihűlt kávét, és rágyújtok. Most már lassan elkezdheted, mondom Mansournak, 
miközben visszatérek a fekete papírívekhez, ő pedig sebbenzinnel beitattot ronggyal dör-
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göli le a kereteket. Nagyjából ugyanakkora leszünk készen. Nem tudom magamba fojtani : 
Látod ? Pont elég lett. Most következik a munka lényegi része. Mindegyik ívet gondosan 
bejelöltem, a folyosói ablakkal kezdünk. A ragasztószalagot pontosan a szükséges méretre 
vágjuk, majd Mansour a papírt az üveg felé tartja, egy pillantással ellenőrzöm a távolságot, 
hogy egyenes-e, és óvatosan odaragasztom az első mérethelyes csíkot a papír felső részére. 
Mansour rányomja az ujját, én meg a csíkot a jobb oldalra ragasztom. Az alsó és bal olda-
li szakasz Mansour feladata. Ugyanígy dolgozunk ablakról ablakra, a hálószobában, a für-
dőszobában, a WC-ben, a nappaliban, csak a konyhának nincs ablaka. ehhez szól a ze-
ne Mansour itunes listájáról. Kellemes és a munka szempontjából valamennyire előnyös, 
hogy hasonló a zenei ízlésünk. Két óra elteltével minden ablakot besötétítünk. A szüksé-
ges kisebb korrekciókat pengével végezzük, majd egy kanállal a ragasztószalag buborékjait 
is kisimítjuk. Amikor megnézem az asztalon a mobilomon az időt, látom, egy órája újabb 
SMS-t kaptam. ellenőrzöm, hogy üres-e, és törlöm, majd visszateszem a mobilt az asztal-
ra. Nem rossz, mondja Mansour. Mindketten leizzadunk, ma meleg van, és a munka ideje 
alatt az ablakokat is csak néha tudjuk kinyitni. Most kipróbáljuk, hogy jó lett-e, mondja 
Mansour, és lekapcsol minden lámpát a lakásban. Csak a cigarettánk izzó vége marad. Fel-
kelek, és a sötétben óvatosan a bejárathoz megyek. A sötétség érzete fél perc alatt elmúlik. 
Istenbasszameg, mondja Mansour. A fekete papír ugyan beárnyékolja a lakást, de az ab-
lakkereteknél, a felfüggesztéseknél betolakszik a fény, és a bejárati ajtó se zár hermetikusan, 
a padló feletti résen beengedi a fényt. Mansour bekapcsolja a mennyezetvilágítást a nap-
paliban. Nem annyira rossz, mondom, egy ilyen régi építésű lakásban. Nekem teljes sö-
tétségre van szükségem, vág vissza Mansour, teljes sötétség, érted ? A nappaliban tanácsko-
zunk, mit tehetünk. Kapcsold ki a zenét, mondom, és Mansour kattint egyet az iBookján. 
gittet vagy esetleg tömítőhabot javaslok. De akkor soha többé nem tudod kinyitni az aj-
tókat és ablakokat. Nem, mondja Mansour, oroszosan csináljuk. Feláll, és elkezdi a rése-
ket ragasztószalaggal beragasztani. Rendben, mondom. Veszek én is egy gurigát, és átme-
gyek a hálószobába. A bejárati ajtót duplán betömítjük, a ragasztószalagon kívül hozzárög-
zítünk egy csíkot egy ősrégi szőnyegből az ajtóra és a felfüggesztésekre. A padló réseire aka-
dályként alufóliát fektetünk. Most teszteljük újra, mondja Mansour. Kapcsold le főbizto-
sítékot, javaslom, akkor az elosztók se világítanak. Jó ötlet, mondja Mansour és lenyomja 
a főbiztosíték kapcsolóját. Hallgatva várunk fél percet, akkor lassan végigmegyünk a laká-
son. Finoman ráteszem a kezem Mansour vállára, nehogy valaminek nekimenjek, végül is ő 
jobban ismeri a járást. Minden egyes ablakot és a bejárati ajtót is ellenőrizzük. Megállapít-
ja, hogy jó munkát végeztünk. tényleg töksötét van. Rendes munka, rendes munka, mor-
molja Mansour. Becsületbeli ügy, akarom mondani, amikor csipog a nappaliban az asztalon 
a mobilom, és a kijelzője gyenge, kék fénnyel világít. Odamegyek, és rányomok a yeS-re, 
látom, hogy ismét egy üres üzenet, egy olyan számról, amelyen előfizető nem kapcsol-
ható, akkor Mansour megkérdezi, ki írogat nekem állandóan SMS-eket, aztán 
teljesen kikapcsolom a telefont, egy pillanat alatt újra teljesen sötét lesz, 
és azt mondom : fogalmam sincs. Néhány másodperc csend után 
Mansour elkezd suttogni : ember, elképesztő, tényleg telje-
sen sötét van, és én se tudok mást mondani, csak el-
kezdek, mint egy őrült, röhögni.   
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A Penn Station hátsó részében, Manhattanben állok, és a feltartott karommal 
próbálok leinteni egy taxit. egy hajléktalan egy perccel ezelőtt szólított le, hogy 
kell-e nekem taxi, és most tőlem három méterre balra áll, hogy megállítson 

egyet. Megpróbálok egy egydolláros bankjegyet a nadrágzsebemben lévő begöngyölt kö-
tegből kihúzni, abban a reményben, hogy elsőre eltalálom, mert a vastag köteget mégse 
akarom a szeme láttára előhúzni. A hajléktalan még egy kicsit balra, a sarokra megy, ahol 
egy taxi áll, a dollárköteget a zsebemben hagyom, és beszállok. Csak odabent veszem ész-
re, hogy a sofőr mögött egy idős férfi ül, és az első reakcióm, hogy elnézést kérjek, és ki-
szálljak, de a sofőr ekkor a gázra lép, és így arra kényszerít, hogy gyorsan becsukjam a ko-
csi ajtaját, hogy nehogy nekivágódjon a mellettünk állónak.

Where do you wanna go ? – kérdezi a sofőr. Vetek egy pillantást a mellettem ülő öregem-
berre, aki viszont egyáltalán nem szentel nekem figyelmet, hanem csak néz ki az ablakon, 
szóval mivel különben más magyarázatom nincs, talán az utolsó fuvarja lehet mára, a so-
főr talán már hazafele tart, és engem csak kivételesen vett fel, és talán az idős ember az ap-
ja vagy a nagybácsija lehet, akit hazavisz. Ilyesmi jár a fejemben, és anélkül, hogy tovább-
gondolnám, mert aki a kormány mögött ül, nyilvánvalóan tudja, hogy két embert visz az 
autójában, és tudja, mit csinál, azt mondtam : the 2nd Avenue and 112th Street, please, és 
a sofőr elindítja a taxiórát, és én letekerem az ablakot, megkérdezem, hogy rágyújthatok-e, 
megpróbálhatja, mondja a sofőr, egy elhízott pacák mexikói akcentussal, úgy érti, hogy őt 
nem zavarná, azonban figyeljek rá, hogy a zsaruk ne vegyék észre, és udvariasságból az idős 
emberhez fordulok, aki még mindig elfordulva ül, és bámul kifelé az ablakon, azt mon-
dom : excuse me. Do you mind, if I smoke ? – amikor felém fordul, és annyit mond „No”, 
akkor látom meg, hogy ez az ember Henry Kissinger, felismerem a barázdált arcát, a jel-
legzetes orrát, a szemölcsét a jobb szemöldök felett, a vastag keretes szemüvegét, és annyi-
ra meglepődöm, hogy csak annyit tudok mondani, „Fine”, amire arccal ismét az ablak fe-
lé fordul, és végül rágyújtok egy cigarettára. Miközben dohányzom, többször az utastár-
sam felé sandítok, és teljesen meg vagyok győződve, hogy tényleg ő az, nincs kétség, kü-
lönben egy tökéletes hasonmás lenne, de hogy a fenébe lehet : mit keres Henry Kissinger 
egy taxiban Uptown felé, és miért nincs neki sofőrös limuzinja ? Kezdem azt hinni, hogy 
nem vagyok magamnál, de egy pillantás balra elég, hogy biztos lehessek : Henry  Kissinger 
mellett ülök. Összekulcsolja a kezeit a lábain, egy szürke Fresco öltönyt és Zephir inget 
visel. A férfiparfümének könnyed illata, talán valami Acqua di Parma vagy Halston, len-
gi be, és keveredik egy tipikus öregember szagával, és az orra egy kicsit fényes az izzadság-
tól, mert nem éppen egy hűvös nap a mai.

Szóval Henry Kissinger mellett ülök egy és ugyanazon taxiban, úgy gondolom. Nem 
kellene talán a soha többet nem adódó alkalmat megragadnom, és valamit kérdeznem 
tőle ? Megkísérelni, hogy beszédbe egyedjek vele ? gondolkodom, mit kérdezhetnék tőle. 
Rögtön provokálhatnám nagyon speciális kérdéssel. Igaz az, Kissinger úr, hogy a CIA… ? 
Vagy : Kissinger úr, igaz az, hogy a World trade Center összeomlása… ? Vagy : Van-e vala-
mi abban a híresztelésben, Kissinger úr, hogy… ?

Henry	Kissingerrel	
egy	taxin	osztozunk
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talán mégis izgalmasabb lenne, gondolom magamban, egy teljesen profán kéréssel 
fordulni hozzá, vagy egy általános dolgot megkérdezni. Kissinger úr, megmagyarázná ne-
kem a világot ? Valójában mi történik, ki, kivel és hogyan, és miért így és nem máshogy, 
és van valami trükk ? Sejtem mindenesetre, hogy a válasz ilyen általános kérdésre szétfe-
szítené a taxiút kereteit, mert a sűrű forgalom ellenére már a 81. utca magasságában já-
runk, ahol a sofőr elfordul a Central parknál, ezenkívül fogalmam sincs, hogy Henry Kis-
singer végül mikor száll ki.

talán egy nagyon személyes kérdés lenne az igazi, mondjuk : Kissinger úr, megenged 
nekem egy kérdést, milyen parfümöt használ ? ez és a válasza nem egy anekdota lenne, 
amit az életem során újra és újra nagy alkalmakon mondanék el a megfelelő társaságban, 
és a hallgatóim garantáltan hitetlenül pislognának rám.

Kidobom a már filterig égett cigarettát az ablakon, és – esküszöm, hogy igaz – abban 
a pillanatban a nyitott tetőablakon beesik valami az ölembe, az első pillanatban megije-
dek, de utána látom, hogy tenyérnyi nagy szitakötő, és hogy már nem él, mert mozdulat-
lanul fekszik a hátán, és újra megnyugtatom magam, és lassan megérintem egy ujjal, tény-
leg halott, és már majdnem hangosan kimondom : Look, a dragonfly came through the 
window, de aztán ez valahogy nevetségesnek tűnik számomra, hogy ilyet mondjak, vala-
hogy azt érzem, hogy senki se hinne nekem, mert azért az mégis hihetetlen, hogy valaki 
New yorkban egy taxival a Central Parknál utazik, és hirtelen egy halott szitakötő landol 
az ölében, szóval befogom a számat, és hagyom a szitakötőt ott, ahol van.

Közben a Central Parkot is magunk mögött hagytuk, a sofőr kifordul a 3. sugárútról, 
és már csak néhány perc választ el a célomtól. Ha még akarok valamit kérdezni Henry 
Kissingertől, akkor egy kicsit sietnem kell, gondolom. Ránézek, még mindig balra fordí-
tott fejjel néz ki az ablakon, egyszerűen képtelen vagyok bármit is mondani. Mintha le-
blokkolna a tekintete.

Henry Kissinger itt ül, ebben a taxiban, a sofőr mögött, néz ki az ablakon, és úgy gon-
dolom, hogy ez az öregember talán egész nap taxizik New yorkban, miközben a világ azt 
hiszi, hogy a Fehér Házban vagy valahol máshol van, és megérint ez a gondolat, a követ-
kező lámpánál látom, hogy csak egy blokkra vagyok az úticélomtól, eldöntöm, hogy nem 
kérdezek semmit, hagyom az ablakon kibámulni, de akkor hirtelen támad egy ötletem, és 
veszem a halott szitakötőt, és óvatosan, nehogy észrevegye, ráteszem a lábára, a szép Fresco 
anyagból készült zakó ujjai közé. És tényleg sikerül, semmit se vesz észre, csak néz ki to-
vább az ablakon, és akkor befordul a taxi a 112. utcára, megáll a 2. sugárút sarkán, a so-
főr benyomja a taxiórát, hozzám fordul, mondja az árat, egy húszdolláros bankót adok ne-
ki, még egyszer ránézek Henry Kissingerre, és egyszerre ő is rám néz, gondolkodom, ho-

gyan búcsúzhatnék el, és akkor eszembe jut, hogy tud németül, így azt mondom : Auf 
Wiedersehen, Herr Kissinger, ő bólint, és goodbye-jal válaszol, és már ki is száll-

tam, és becsuktam magam mögött az ajtót, a sofőr újra gázt ad, az autó 
most már nem különbözik bármelyik másik sárga taxitól Manhattan-

ben ezen a szeptemberi késő délutánon a 2.  sugárúton.    
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Irány

e gy	nap elért engem is. Vettem egy iratmegsemmisítőt, és ledaráltam az évek óta fel-
halmozott levelezésemet, személyes feljegyzéseimet. Aztán elkezdtem rendet rakni 
a lakásban, kipakoltam a fiókjaimat, kidobtam mindent, amire nem volt szüksé-

gem, és a többit ergonomikusan rendszereztem. A könyveket, hanglemezeket, DVD-ket 
és számítógépes játékokat alfabetikus sorrendbe raktam. Amelyik egy kicsit is ciki volt, azt 
megsemmisítettem. A szekrénysorok látható részein lévő kacatokat kidobtam. Még a pa-
pírpénzt is növekvő sorba raktam a pénztárcámban. A háztartásomban minden megjavít-
ható dolgot megjavítottam, kicseréltem a villanykörtéket, a tönkrement zsalut a hálószo-
bában helyrehoztam. Alapvető élelmiszerekből és tisztítószerekből készletet halmoztam fel, 
hogy amikor kifogy valami, még legyen tartalék. Kiszortíroztam a ruháimat. Csak a szük-
séges darabokat tartottam meg. A síruhát és a fürdőruhát a ruhagyűjtőbe vittem. Felhan-
goltattam a zongorát. Vettem egy új számítógépet, a régi merevlemezét egy hónapig egy 
vödör vízben tartottam, mielőtt a szerszámokkal szétszedtem, és remélhetőleg teljesen hasz-
nálhatatlanná tettem. Beszereztem a legújabb gépeket, hogy egyszerűsítsem a mindennapi 
tennivalókat, mindet meghosszabbított garanciával vagy extra biztosítással, és intézked-
tem afelől, minden távirányítóhoz legyen otthon tartalék elem. először csak azokat a fo-
tókat, amelyeken előnytelenül nézek ki, majd végül a többit is, betettem az iratmegsem-
misítőbe. Biztonsági zárat tetettem a bejárati ajtóra, és az egész lakásba riasztót szereltet-
tem fel. gáz- és vízvezeték-szerelőt, valamint kéményseprőt hívtam a lakásba, hogy néz-
zék át a kazánomat és fűtési rendszeremet. egy takarítónő egy egész napig még a lakás 
legeldugottabb részéből is kitakarította a port. Vettem egy fúrógépet és egy szerszámkész-
letet, hogy szükség esetén magam is meg tudjam javítani, ha valami elromlik. Az összes 
tárgyat, amelyet a mindennapokban használok, úgy helyeztem el, hogy kéznél legyen. el-
mentem a fodrászhoz, a fogorvoshoz, és csináltattam egy teljes vérképet. teljesen egészsé-
ges vagyok. Beszereztem néhány súlyzót, egy szobabiciklit és egy súlyemelő padot, hogy 
lehetőség szerint javítsak a kondíciómon. A bárszekrényembe és a boros polcomra úgy vá-
sároltam, hogy azzal minden igényt ki tudjak elégíteni. Még akkor is meg tudjam kínálni 
a vendégeimet, ha egy Bé né dic ti nét vagy egy 1968-as Châ teau Mou ton Roth schildet kér-
nek. A fagyasztóba majdnem egyévnyi felporciózott ételt tettem el. Ami a gyógyszereket 
illeti, azokat is beszereztem. A különböző orvosságokat szépen tisztán, műanyag zacskók-
ba rendszerezve a fürdőszobaszekrényembe pakoltam, szinte bármilyen betegségre fel vol-
tam készülve. Beszereltettem a leggyorsabb internetet, majd egy irodai telefonrendszert is, 
most már bármelyik szobából tudok telefonálni és internetezni. Az iratgyűjtők vízszinte-
sen állnak a laptopom íróasztalán. egy nagy összeggel feltöltöttem a SIM-kártyámat, így 
hónapokig telefonálhatok vele, akár külföldre is. Beszedési megbízásaim vannak gázra, vil-
lanyra és az albérletre is. Vettem egy szobanövényt és egy automatikus öntözőrendszert, 
hogy ne kelljen vele foglalkoznom. Beszereztem egy akváriumot automatikus etetőrend-
szerrel. Nem csinál piszkot, és szépen néz ki.

Valójában már azzal a gondolattal játszottam, hogy végzek magammal, de amióta ebben 
a tökéletes lakásban lakom, felhagytam vele. Azt hiszem, hogy most már szívesen meghá-
zasodnék, és vállalnék gyereket is.   
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Szamádhi

e gy reggelinél kezdődött, amikor a feleségemnek arról panaszkodtam, hogy a szu-
permarketben vásárolt tojásnak nincs íze, az egész csak szemfényvesztés, amit rá-
adásul biotermékként árulnak. És a reggeli tojásnak tényleg nem volt íze. Rághat-

tam volna egy tejesdoboz kartoncsomagolását is, ugyanolyan lett volna, ezért elkezdtem 
sózni. A feleségem gyanúsan figyelt engem, és megkóstolta a tojást, mielőtt megszólalt 
volna : a tojást piacon vette, és a sárgája színén is látszik, hogy boldog tyúk tojhatta, és kü-
lönben is, tette hozzá nagyon finom, nem érti, miért panaszkodom már megint. Morog-
tam valamit a már régóta tartó piaci csalásokról, és még egyszer megsóztam a tojást, erre 
a feleségem megkérdezte, nem lesz-e sok, de mivel a tojást megkóstolva még mindig nem 
éreztem semmit, még egy kis sót hintettem rá, és kijelentettem, hogy ez a só gyakorlati-
lag sótlan. A feleségem erre az egyik ujját a sóba dugta, és megkóstolta. Viccelsz ? – kér-
dezte, ez egy teljesen normális só. Nem érzek egyáltalán semmit, ismételtem meg, majd 
megittam a kávémat, amely a színétől eltekintve sima víznek tűnt, és a szaga is olyan volt. 
De már nem mondtam semmit. Ránéztem az órára, láttam, hogy még időben vagyok. 
A sajtókonferencia tízre volt meghirdetve, nyolcra kellett az irodában lennem, és még csak 
fél nyolc volt. A mosogatóba raktam a tányéromat és a csészémet, az aktatáskába a szük-
séges iratokat, megkötöttem a nyakkendőmet, felvettem a cipőt, és egy csókkal elbúcsúz-
tam a feleségemtől. Amikor éppen becsuktam volna az ajtót, úgy hallottam, mintha mon-
dott volna valamit, de nem értettem, így újra kinyitottam az ajtót, és bekérdeztem : tes-
sék ? – de a feleségem, úgy tűnt, nem hallotta, és mivel másodjára se válaszolt, ezért any-
nyiban hagytam a dolgot, és elindultam. Az út a lakásunktól a pártközpontig húsz perc-
re volt gyalog. Élveztem a  sétát a kerület utcácskáin, ahol felnőttem, és ahova később 
visszaköltöztem. egy kissé álmoskás kerület, de sármos módon, kicsi üzletekkel és a kör-
nyéken lakókkal, akiknek semmi se volt sürgős, és bármikor volt idejük csevegni. tudtam, 
mi vár rám : megérkezem az irodába, ahol majd rendelek egy kávét és egy narancslevet, rá-
gyújtok egy cigarettára, végigpörgetem az újságokat, hogy a  lehetséges lényeges híreket ki-
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szűrjem. ez  körülbelül fél óráig tart, ezután az elektronikus  lapokat és az e-mailjeimet el-
lenőrzöm, majd a  napirendemet és a miniszter asszonyét tanulmányozom. ezután meg-
győződöm arról, hogy a sajtókonferencia-terem háttere rendben van-e, és hogy ott van-
nak-e a sajtódossziék. Fél tízkor lenne az előzetes megbeszélés a miniszter asszony szobájá-
ban. A sajtókonferencia közben lehetőségem van fél órát lazítani kicsit, csak az előadók 
mellett kell ülnöm, és a szövegüket részletesen ismerem. A kérdéseknél újra koncentrál-
nom kell, mert legtöbbször itt csúsznak be hibák. Majd a lekonferáláskor az újságírók eset-
leges utólagos kérdéseire kell választ adnom, ha valamit nem értettek. ezután jön az utó-
lagos belső megbeszélés. tizenegykor egy további munkamegbeszélés következik, majd né-
hány apróság elintézése, fél egykor a rövid ebéd a kantinban, és fél ötig a sajtóvisszajelzé-
sek és más pártok reakcióinak olvasása, majd egy végtelennek tűnő oda-vissza telefonálás 
következik. Majd még a kabinetmegbeszélés holnap. Ma nem lesz esti program. Láttam 
magam előtt a teljes holnapi programot, és elégedett voltam, milyen jól elő van készítve 
minden, amikor valami különös történt : egy nő jött velem szembe egy babakocsival, ami 
még nem lenne furcsa, de amikor belenéztem a babakocsiba, akkor láttam ugyan a babát 
sírni, de nem hallottam. Állva maradtam, feltűnt, milyen nyugodt minden. Az autók hang-
talanul haladtak tovább, a járókelők beszéltek a telefonjukon, de csak a szájuk mozgott. 
Krákogtam, de abból se hallottam semmit, csak a vibráló torkomat éreztem. Azt tettem, 
mint bárki más ebben az esetben, befogtam az orromat, és próbáltam ennek ellenére a le-
vegőt kifújni, mint a nyomáskiegyenlítéskor a repülőn, hogy a hallójárataimat felszabadít-
sam, de ezután is úgy éreztem, mintha viasz lenne az fülemben. Nem jutott el hozzám sem-
milyen zaj, és ezt nem lehetett a környezetemre fogni. Érthető módon kissé nyugtalan let-
tem, és gondolkodtam, hogy mit is tehetnék. Nem szoktam pánikba vagy félelembe esni, 
sokszor még természetellenes szituációkban is nyugodt tudok maradni, mert az egészséges 
emberi észben, a különös jelenségek tudományos megmagyarázhatóságában hiszek, anél-
kül hogy a tudomány egy mindenható és mindentudó istenre vonatkozna. tehát csak va-
lami halláskárosodásról lehet szó. Még sose éltem át ilyet, de egyszer olvastam róla. el kel-
lene mennem egy orvoshoz, gondoltam. De először a sajtótájékoztatóra való előkészülete-
ket kell befejeznem, és talán addigra ez a süketség el is múlik. Az enyhe nyugtalanságom 
megmaradt, mert amikor a központba érkeztem, még mindig süket voltam. A portást, mint 
ahogy mindig, egy barátságos intéssel és mosollyal köszöntöttem. Megnyomott egy gom-
bot, amire az automatikus duplaajtó kinyílt, felmentem a lépcsőn a kicsi ünnepi terembe, 
amiben normális esetben a sajtókonferenciákat tartjuk. Mint várható volt, még senki sem 
ült bent. továbbmentem az irodámba, ami közvetlenül a miniszter asszony előszobájának 
bejárata mellett volt, köszöntöttem a titkárnőt, beültem a székbe az íróasztalomnál, és be-
kapcsoltam a PC-met, és akkor egy pillanatra becsuktam a szememet, és megmasszíroztam 
az ujjaimmal a halántékomat. Ki kell találnom valamit. Ott ülve szinte úgy éreztem ma-
gam, mintha aludnék, hogy felébredjek, megdörzsöltem a szemhéjamat, és kinyitottam 
a szememet. elképzelhetik, mennyire összeomlottam, amikor nem történt semmi. Úgy ér-
tem, kinyitottam a szemem, és nem láttam semmit. ekkor nagyon megrémültem. erősen 
kalapáló szívvel nyitottam és csuktam a szememet, de nem változott semmi. Megnyom-
tam a hüvelykujjammal a szemgolyómat, vadul megdörzsöltem, de sötét maradt. egy pil-
lanatra kétségbe vontam az ép eszemet. talán csak otthon fekszem, és álmodok. ez nem 
lehet igaz. Mi ez az egész ? Mi történt ? – így jöttek sorra a gondolatok, végtelenítve pörög-
tek a fejemben. A totális összezavarodásom ellenére is egyértelmű volt, hogy segítségre van 
szükségem. Reméltem, hogy legalább a beszélőszerveim még működnek, és kiáltottam, elő-
ször feltételezhetően halkan és szégyenlősen, végül olyan hangosan ordítottam segítségért, 
ahogy csak tudtam. Az egész testemben remegtem, mintha levegőt se kapnék. Hiperventillálsz, 
maradj nyugodtan, lélegezz nyugodtan, mondtam magamnak, még mindig valamiféle ön-
kontroll segítségével. Akkor megéreztem egy kezet a vállamon. Utánakaptam, és a szőrze-
téből arra gondoltam, hogy férfié lehet. talán a kabinetfőnök volt. Se nem láttam, se nem 
hallottam, így a jó szerencsére bízva magam, ebbe a süketségbe beszéltem, megpróbáltam 
az állapotomat elmondani. Közben magamhoz szorítottam ezt a szőrös kezet, mint az utol-
só kapcsolatomat a világgal. Később éreztem egy második kezet, amely a homlokomnál 
megfogott, és a fejemet simogatta. egyszerre olyan anyaszomorítóan egyedül lettem, hogy 
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nem tehettem mást, sírni kezdtem. Zokogtam, ahogy már régen nem zokogtam. Legkö-
zelebb két kezet éreztem, a hónom alá nyúlt, és kiemelt a székből. Néhány pillanatig re-
megő térdekkel álltam, majd a finom nyomásból a vállamon tudtam, hogy le kellene fe-
küdjek. És tényleg volt a padlón egy puha takaró, amelyen egy ideig elnyújtozhattam. Így 
feküdtem ott, egy gyöngéd kéz, talán a miniszter asszonyé, újra és újra megsimogatta az 
arcomat. Minden izgatottság ellenére, egy leheletnyi biztonságot és jót éreztem. Akkor 
ájultam el. Amikor újra magamhoz tértem – nem tudom, milyen sokáig voltam eszméle-
ten kívül –, a kéz már nem volt ott, hogy az arcomat simogassa. Felemeltem a karomat, 
ami különös volt, mert nem éreztem, hogy a karom valójában mozogna. Nem éreztem 
semmi ellenállást, mintha nem létezne semmi. Olyan volt, mintha súlytalanságban lennék, 
körülöttem semmi inger, mintha felhőkön lennék, nem éreztem a testemet, nem tudtam, 
mi történt velem. Az egyetlen, ami velem maradt, a tudatom, az agyam, amely, mint egy 
tengeralattjáró a végtelen mélységben, újra és újra szonár jeleket adott le. Higgyenek ne-
kem, hogy egy jó darabig eltartott, amíg megszoktam. először majdnem megőrültem, de 
aztán – hamarabb, mint gondoltam volna – elfogadtam a sorsomat. Még mindig nem tu-
dom, hol vagyok, mennyi az idő, és a múlt is valami különös módon eltávolodott, hogy 
már nem tudtam, milyen ember vagyok, hogy mit jelentett számomra a feleségem és vi-
szont, szóval teljes tehetetlenség  állapotában, izolációban találtam magam, csak ez a jelen-
tés tart életben, ez a jel, ami az örökkévalóság óta én vagyok, és közben nincs semmi re-
ményem arra, hogy rájöjjek, van-e rajtam kívül valaki, egy jó lélek, aki a jeleimet fogni 
tudja.   
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