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„A mohóság és a kéjvágy, a gyűlölet és a furfang,
az okosság és az erőszak, a jóindulat és a melegség. Mind része a fantasztikus egyvelegnek, melytől az arab jellem oly kibogozhatatlannak tűnik a
kívülálló szemében. ”
(Leon Uris)
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Gamal
„Nincs hatalom, mely eltéphetne tőled,
szívemben annyi izzó vágy remeg;
a Mindenséget betölti a lelked,
s nekem is csókod adta létemet.”
(Ahmed Zaki Abu Sádi: Örök szerelem)
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1. fejezet
A halál tökéletes munkát végez. Nemcsak azt viszi magával, akit
temetünk, hanem minket is, akik hátramaradunk. Csak a mi lelkünket nem gyászolja senki, mert annak a halálát nem ismerik
fel. Azt hiszik, csak sérült, pedig nem. Halott lelkek, akik sosem
tudnak újraéledni. Az ő haláluk is véglegessé válik a másik nélkül.
Pontosan ezt érzem Csilla halála óta. Azt gondoltam, hogy az
idő mindent megold, de az idő csak egy rohadt csapdát épített
nekem, amiben azóta is itt kínlódok Rijád közepén. Anna hároméves, ő a legszebb csillag az arábiai éjszakákban. Gyönyörű kislány, de hát milyen is lehetne az, akit Csilla szült erre a világra?
Egész életemben szerencsésnek éreztem magam, amiért ide születtem, és amiért a királyi család tagja vagyok, de ez az érzésem
szertefoszlott ott Budapesten. Minden mellékessé vált, és értéktelenné. Ha nincs szerelem és gyermek, akkor semmit sem ér az
emberi élet. Amikor az egyik hiányzik, akkor csak a másik tarthat életben. Ha ezt valaki pár évvel ezelőtt mondja, a képébe röhögök. Úgy, ahogy most röhög az én képembe az élet. Mert tudom, hogy röhög... És röhög vele minden ribanc, akiket aláztam,
mindenki, akit lenéztem... Minden bűnünket visszakapjuk az
élettől, isten szembeállít minket saját magunkkal egyszer... Már
tudom, hogy rossz muszlim voltam. Ebben az egyben pedig biztos voltam. Abban, hogy Allah szeret engem, és mindent megbocsát. Tudom, így van, de azért vette el Csillát, mert célja volt. És
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talán nem csak velem... Célja volt Annával, Khaliddal,
Yasminnal, Csilla szeretteivel is. Mert Allah csak azért tesz ilyet!
Nekem meg másból sem állt az elmúlt két év, csak hogy ezt a
rohadt célt kutatom.
Lemegyek az előcsarnokba, éppen apám sétál be az ajtón,
Khaliddal a kezében. Amikor meglát, leteszi a földre, hagyja,
hadd szaladjon. A mecsetben volt vele, bár szerintem korai.
Khalid szintén hároméves, nem igazán tud még viselkedni, de
apám nem hagyja magát eltéríteni, ezért egyre gyakrabban bejön
az unokájáért.
- Béke veled, fiam!
- Béke veled, apám! Miért viszed Khalidot? Szerintem egy
évet még várhatnál ezzel a dologgal.
Nem szól semmit, közelebb jön, és megölel. Azt hiszem,
Khalidot szereti a világon a legjobban, bár ezt sosem ismerné el.
Azt nem állíthatom, hogy Annát nem szereti, sokat változott a
helyzet. A múltkor valami baja volt a lányomnak, ezért kihívtuk
a család orvosát, apám is azonnal megjelent. Amikor kikísértem a
doktort, és visszamentem a gyerekszobához, apám ölelgette Annát, miközben hozzá beszélt, olykor meg is puszilta az arcát. Valószínűleg köszönhető ez lányom szépségének is, mi, arabok
ugyanis fejet hajtunk a szépség előtt. Apám sosem ismerné el, de
büszke Anna szépségére. Azon a napon is csak annyit mondott
nekem, hogy ez a kislány Rijád gyöngyszeme lesz egyszer. Egyszer? Már most is az! Nem is csak Rijádé, hanem egész SzaúdArábiáé, és az egész világé.
- Neked is többet kéne vele a mecsetbe járnod, fiam.
- Én itthon imádkozom vele...
- El kell kezdened a tanítást!
A hangja feddő, nem vitázom vele, bár én csak négyéves koromban kezdtem vele menni mindenhova. A hároméves kor még
túl korai.
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Megjelenik a dajka, aki felkapná a fiamat, de ő hozzám iparkodik. Fölemelem és a magasba dobom, apám is nevet, meg a
dajka is. Végigcsókolom az arcát, imádom mindenét. Állítólag
nagyon hasonlít rám, de én ezt nem hittem addig, amíg egymás
mellé nem tettünk két gyerekkori képet. Igen. Khalid egy az egyben olyan, mint én, csak neki ördögien fekete a szeme, nem pedig zöldes. Ezenkívül nincs közöttünk különbség, mert a természete is tüzes.
- Yasmin jól van? - érdeklődik apám.
- Jól, de most pihen. Nem ébresztem föl. Átadom majd neki
az áldásod.
Yasminra nem lehet panaszom, mert sosem viselkedik Annával kifogásolhatóan. Még Anna ideköltöztetése után előfordult,
hogy elutasító volt a lányommal, de már nem igazán mondhatom ezt sem. Talán akkor történt a törés, amikor egyszer Anna
elesett és csúnyán megütötte magát. Iszonyúan sírt, ömlött a térdéből a vér, mindenki összeszaladt. Kapkodtunk érte, de mindenki kezében sírt, toporzékolt. Yasmin egy váratlan mozdulattal
kikapta a kezünkből, és Anna abban a pillanatban elhallgatott, a
nyakához fúrta könnyes arcát, asszonyom meg vigasztalóan simogatta. Lehet, a nőkben erősebb az anyai ösztön mindennél,
mert az, hogy Anna csak Yasmint fogadta el abban a pillanatban,
azt is jelentette, hogy azóta Yasmin is elfogadja őt. Sosem kérdeztem, de tudom, Anna úgy fog felnőni, hogy Yasmin saját gyermekeként tekint rá. Szeret engem, és akkor féltékeny volt, de egy
gyermek, az más. Képtelen elhatárolódni a lányomtól, észrevétlenül köti össze őket a szeretet.
- Hakimnak elment az esze! Beszélned kéne vele!
- Apa! Ha rád nem hallgat, akkor szerinted rám igen?
- Majdnem agyonverte azt a lányt! Nagyon szégyellem
magam.
Igen, én is szégyellem. Hakim öcsém mindig is öntörvényű
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volt, bár ez nem is különcség nálunk, de sajnos ez az öntörvényűsége agresszióval is párosul. A napokban üzentek a palotájukból apámnak, hogy azonnal menjen, mert megverte a feleségét, Samirát. Apám rohant, közben hívott engem is, én és Emír is
száguldottunk. Samira rendesen össze volt verve, a szolgák már
próbálták rendbe hozni, a család orvosa vizsgálta. Apám úgy
nekiesett Hakimnak, hogy azt gondoltam, soha többé nem fognak beszélni. A mi családunk feje sosem tanított minket az agresszióra. Persze a legfontosabb lecke az volt, hogy bármit megtehetünk, de ez még neki is sok volt. Hakim nem egyszerűen egy
nőt bántott, hanem a feleségét. Napokba telt, míg Samira minden
egyes sebe begyógyult, addig rejtegették a családja elől. Apám
megparancsolta neki, hogy erről sohasem beszélhet senkinek,
mert akkor elvált nő lesz belőle, annak minden hátrányával. Ezzel voltaképpen falazott az öcsémnek, de nem volt más választása. Régen egyszer már megtette ugyanezt a bátyámmal,
Fawwazzal is, csak ő nem megvert egy nőt, hanem teherbe ejtette. Ráadásul az a nő férjes asszony volt, halállal kellett volna lakolnia. A diszkréciónak köszönhetően azonban sem a nő, sem
bátyám nem szenvedtek az eset miatt. Néha arra gondolok, hogy
a királyi család tipikusan királyi: kívülről csillog-villog, belülről
meg rohad. Amikor ezt elmondtam Emírnek, úgy nézett rám,
mint egy félbolondra. Szerinte nagyon megváltoztam, szerintem
meg nem. Attól, hogy más dolgok lettek fontosak az életemben,
még nem változtam meg.
- Számítok rád, Gamal!
- Ebben ne számíts rám! Elég bajom van enélkül is!
Csak a fejét csóválja, de nem mond semmit, sejtette, hogy ettől
a hakimos dologtól el fogok határolódni. Talán beszélek majd
vele, de nem látom sok értelmét.
Khalidhoz hajolok, újra megölelem és csókolom, ő pedig a
lépcső felé mutat, és Anna nevét szajkózza. Ügy össze vannak
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nőve, mint az ikrek; amikor kis időt töltenek egymás nélkül, kibírhatatlanok. Apám nyel egyet: aminek én örülök, az őt feszélyezi. Talán a mecsetbe hordások is tudatosan zajlanak, próbálja
leválasztani Annáról Khalidot, de nem fog sikerülni.
- Jól van, megyünk Annához.
Leteszem, ő pedig el is indul fölfelé a lépcsőn. Kint nagyon
meleg van, ezért napközben a gyermekeim bent vannak a zárt
térben. Apám is csatlakozik, követjük Khalidot, elég hosszadalmas idő a feljutás, mert fiam egyfolytában magyaráz. Apám türelmesen válaszolgat, simogatja, a legjobb apa és nagyapa. Én
csak reménykedem benne, hogy ekkora türelmem lesz mindig a
sarjaimhoz.
A lépcső tetején Khalid szaladni kezd Anna szobája felé, ahova azonnal be is ront. Mi csak pár másodperccel később érünk
oda, addigra már szorosan ölelik egymást, a dajka csak mosolyog
rájuk. Apám és én hosszan nézzük egymást, fogalmam sincs, mit
akar mondani a tekintete, pedig talán én ismerem őt a legjobban.
Úgy gondolom, apám már egy ideje álarcot hord. Szerintem tiszta szívéből szereti Annát, de olyan, mintha ezt szégyellné.
Khalid már olyan erősen szorítja Annát, hogy az sírni kezd, és
ellöki Khalidot, fiam nem hagyja magát. Erőszakosan visszarántja lányomat, és csókolgatja, ahogy annak idején megtanítottuk
neki, milyen is az igazi puszi. Odalépek, segítek Annának, lefejtem róla Khalidot.
- Fiam! Megfojtod!
Hirtelen mindketten a nyakamba csimpaszkodnak, egyiket
baloldalra, másikat jobb oldalra emelem, és fölállok. Apám odalép, és Anna haját végigsimítva lehel csókot a homlokára.
- Béke, gyönyörű hercegnőnk!
A gyerekek még mindig leginkább egymással vannak elfoglalva. Anna a kezemben sokkal könnyebb és kisebb, mint Khalid.
A bőre fehér, a haja meghatározhatatlan. Valamikor szőkés bar11

nának látom, valamikor vöröses árnyalatúnak. A szája vaskos,
sokkal teltebb, mint Csilláé volt, de a szeme az anyjáé. Ezek a
szemek tartanak életben talán a mai napig. A zöld drágakövek,
amik nemcsak Szaúd-Arábiát teszik fényessé, hanem olykor a
jövőmet is elfogadhatónak mutatják. Sosem láttam a genetikának
ennél ékesebb példáját. Nem is a külsőségekre gondolok, hanem
a vérmérsékletre vagy gesztusokra. Anna olykor olyan csontomig hatoló nézéssel mered a szemembe, ahogy Csilla tette.
Ugyanúgy emeli a szájához a kezét, ugyanúgy képtelen a mimikájának parancsolni, ugyanolyan sokszor sírja el magát, túl érzékeny. Esélyem sincs elfelejteni a múltat, mert Anna mindennap,
minden percben elém tol egy emlékképet.
- Jut eszembe: Emír keresett. Mindjárt itt van. Elég izgatott
volt, de amikor kérdeztem, azt mondta, majd neked. Remélem,
nem valami üzleti baki. Mostanában ő is elég felületes.
Erre nem reagálok, mert apámnak nincs igaza. Pont Emír az
az ember, aki voltaképpen már mindegy, mit tesz, mert örökké
magam mellett akarom tudni.
Az elmúlt időben azért sok minden változott. Bálintnak megengedtem, hogy ideköltözzön a szerelme, Krisztina, de azt követeltem, hogy az itteni szabályok szerint éljenek. Nem kértem,
hogy térjenek át a muszlim hitre, de viselkedniük úgy kell, ahogy
itt szokás. Az elmúlt másfél évben a kedvese be is tartotta ezt a
kérést, a palotán belül is abayában jár, csakis akkor viselhet európai ruhát, ha lányommal kettesben van, esetleg csak nők vannak jelen. Eleinte azt gondoltam, ez majd feszültséget szül közöttük, de Bálint elmondta, hogy Krisztina megkedvelte Annát, az
itteni létre pedig munkaként tekint, ezért nem zavarják ilyen
dolgok. Azt hiszem, szerencsém van velük. Sokszor gondolkodom azon, vajon mi lett volna, ha Csilla itt köt ki. Ő betörhetetlen
volt, és túl érzékeny, sosem viselte volna el ezt a világot.
Apám Annáért nyúl, kiveszi a kezemből, lányom is szorosan
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fonja kezeit az öreg nyakába. Ezek a gesztusai is olyanok, mint
Csilláé voltak. Az elutasítást nem tudja elviselni, olyanokkal a
legbújósabb, akiknek eredetileg eszük ágában sincs őt dajkálni.
Yasmint is így vette le egykor a lábáról, és most apámmal is jó
úton jár, látom a ráncos arcon a meghatottságot. Ölelgeti és puszilgatja, én közben lerakom Khalidot, aki azonnal Annáért kiált.
Apám leteszi a lányomat, így újra egymáséi lehetnek. Pontosan
így akarom őket nevelni, és ebben semmi sem ingathat meg. Anna jövőjében olyan arab férfiak kellenek, akik feltétel, származásra való tekintet nélkül is tiszta szívükből szeretik. Ha Khalid sok
év múlva nem áll mellette, akkor az Annának hatalmas csapás
lehet. Én vagyok, amíg vagyok, de előrébb kell gondolkodnom.
Megcsörren a telefonom, Emír az. Fölveszem, de nem is köszön, azonnal belekiált.
- Hol vagy?
Apám talán hallja az ordítozást, mert megcsóválja a fejét. Lehajol a gyerekekhez, megcsókolja őket, nekem megpaskolja a vállamat, és kimegy a szobából. A napi programja nagyjából ugyanabból áll. Most hazamegy, eszik, pihen, majd megnézi az üzleti
dolgokat. Délután valószínűleg visszajön, hacsak nem Hakimhoz
vagy Fawwazhoz megy át. Felnőtt férfiak vagyunk, egy európai
apa talán sosem ápolná ilyen hévvel az apa-fiú kapcsolatot.
- Mit üvöltözöl? A gyerekekkel vagyok.
- Itt állok lent, a hallban, nagyon fontos dologról kell beszélnünk!
- Most játszani fogok a kicsikkel. Majd később!
- Márpedig én és Bálint mondani akarunk valamit!
A bálintos dolgot nem igazán értem. Ma délelőttre neki is és
asszonyának is szabadidőt adtam. Emír egyébként, mondhatni,
kedveli Bálintot, bár nem úgy, mint én. Mindig csak azt mondja,
amikor erre rákérdezek, hogy európai létére egész normális.
- Gyertek föl a felnőttszárnyba!
13

Intek a dajkának, hogy megyek, a gyerekektől nem búcsúzom, mert hiszti törne ki, inkább feltűnés nélkül sétálok át a
palota másik oldalába. Yasmin a hálószobánkban pihen, ezért
megállok a közlekedőn, és bevárom a fiúkat. Amikor látószögbe
kerülnek, megindulok, így követnek. A hálószoba egészen hátul
helyezkedik el, így a szárny elejét választom, az első helyiségbe
be is megyünk, olyan, mint egy nappali.
- Jó reggelt, Gamal - szólal meg Bálint, a tekintete olyan riadt, hogy kezd engem is megrémíteni.
Visszabiccentek, éppen Emírt akarom számonkérni, de ő beelőz. Már csaknem agresszívan taszít egyet Bálinton, miközben
utasítja.
- Gyerünk! Mondd el, amit nekem! - Bálint hatalmasakat
nyel, nem mer a szemembe nézni, unokabátyám meg már rendesen fújtat. Kezdem marhára nem érteni a helyzetet. - Mondjad
már! Hallod?
- Emír!
- Gamal... Bálint olyan dolgot mondott, amiről tudnod kell!
- Újra az említett fiúhoz fordul. - Beszélj már!
Emír nagyon idegesít, rá is nézek azzal a fajta szemmel, amire
általában befogja. Most is azt teszi, de valamit látok a szemeiben.
Valamit, amitől föláll rajtam a szőr.
Odalépek Bálint elé, de nem mer rám nézni.
- Mielőtt Emír agyvérzést kap, beszélhetnél.
Unokabátyám nem bír egy helyben állni, hatalmasakat lép, a
kezeit dörzsöli, és magában morog. Bálint végre a szemembe néz,
azonnal mentegetőzni kezd.
- Én nem tudtam, hogy ezzel rosszat mondok. Én azt hittem, ez jó. Én csak arra gondoltam, hogy így legalább maradt
utána valami. Valamennyire még él!
Elég értelmes vagyok, de most van az, hogy egy kurva szót
sem értek. Emírre nézek, de ő csak a fejét simítgatja.
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- Emír! Semmit sem értek. Valaki beszéljen értelmesen!
Unokatestvérem csak Bálint felé bök a fejével, hogy ő lesz az a
valaki. Visszanézek a barna szempárba, már csaknem sír.
- Nálunk mások a törvények. Nekem fogalmam sem volt
róla, hogy ez itt... És nem is biztos. Én csak azt mondtam, hogy
nagyon valószínű.
- Azt mondtad, hogy szinte biztos! - üvölt vissza Emír.
- Na most kussoljon el mindenki! Ha nem tudtok értelmesen beszélni, akkor húzzatok el innen! - Először Emírre nézek,
majd Bálintra, aki láthatólag a szavakat keresi.
- Szóval nálunk más a törvény. Ha egy kómában lévő nem
nyilatkozik, akkor az beleegyezés a transzplantációkat illetően.
Mi van?
Szerintem sosem guvadt ki még úgy a szemem, mint ebben a
pillanatban. Értem a mondatot, csak valahogy nem fogom az
adást.
- Mi a fenéről beszélsz?
- A magyar nőről! - üvölt újra Emír. A „magyar” szóra a
torkom is elszorul. - Arról a nőről beszél, és a szerveiről!
Fekete pontokat látok magam előtt, de semmi sincs, amibe belekapaszkodhatnék. Üvölteni szeretnék, kérdéseket feltenni, de
elmegy a hangom. Ha most az jön, amit az agyam sejt, akkor itt
törik az egész hitem ketté.
- Milyen transzplantáció...? - Csak ennyit tudok kinyögni.
Jó lenne, ha nem is tudnám, mit jelent ez a szó.
Unokabátyám a közelünkbe lép, és hadarni kezd, mert képtelen tovább elviselni Bálint hallgatását.
- Nem kérdezik, hogy akarsz-e donor lenni. Kiveszik az ép
szerveidet, és megkapja más. Várólista van. Mit nem értesz ezen?
- Hallgass el! - suttogom vissza.
- Gyerünk, Bálint! Mondjad... - újra taszít a magyar fiún, ha
lenne most bennem fizikai erő, akkor nagyon csúnyát tennék.
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Remegnek a lábaim, és a fekete pontok már kezdenek csillag
alakzatúvá válni, szédülök.
Ezt nem tehette velem az ég!
Elsírom magam, már két éve nem tettem ezt. Odafordulok Bálinthoz, elkapom a karját, már nem is vagyok dühös, inkább csak
kétségbeesett.
- Nem! Mondd, hogy nem! - Bálint szeme is könnyessé válik, az arcomat a tenyerembe temetem. - Neeee! - A lábam megcsuklik, térdre zuhanok, jobban kitörök, mint Csilla temetésén. Nem! Nem! Nem! - A földet ütöm, döbbent csönd van körülöttem, aztán Emír nyúl le értem. Felsegít, azonnal elkapom a
tobéját, és Bálintot is magamhoz rántom. - Mondjátok, hogy nem!
- Gamal... - Emír hangja sokkal lágyabb, mint pár perce, Bálint jéggé fagyott.
- Mondd, Emír, hogy nem! - Zokogok, mint egy elárvult
gyermek. - Az nem lehet! Így hogy vár rám a paradicsomban?
Legutolsó mondatomra Bálint is elsírja magát.
- Vár rád, Gamal... - Emír csak ennyit felel.
- Megcsonkították! Felszabdalták! - Újra elkapom Emírt,
mélyen a szemébe nézek. - Azt ígértem neki, találkozunk a paradicsomban! Érted?
Összezuhanok. Nem fizikailag, hanem lélekben. Engem eddig
az tartott életben, hogy egyszer újra együtt lehetek még Csillával,
erre kiderül, hogy nem így lesz. Nálunk is fejlett az orvostudomány, de a transzplantációkhoz másként állunk. A vérátömlesztés már elfogadottá vált, de egy szerv átültetése egy másik emberbe, az nem. Vagyis mondjuk inkább úgy, hogy csak részben...
Vannak modern szemléletek és engedmények, de most ez sem
érdekel.
Újra Emír szemébe nézek, ő megért. Bálint úgysem fogja az
adást, fogalma sincs az iszlámról, ezért arab nyelvre váltok.
- Emír, nem érted? Vártam már két évet, és várok még öt16

venet is... De így? Őt akarom! Vele akarok lenni! De így nem lehet! - Elkapom a tobéját, úgy rázom, mint egy eszelős. - Nincs ott
a paradicsomban! Nem értitek?
Emír a csuklómat rángatja, nyugalomra kényszerít.
- Ott van, Gamal. Vár rád! Allah veled van, hidd el! Ez
most nem bűn. Ne felejtsd el, hogy Csilla nem volt muszlim, így
rá nem vonatkoznak...
- Nem érdekel! Nem érdekel, muszlim volt-e! A mennyországunk az egy! Érted?
Emír csak bólogat, én meg a saját hangomat hallva arra gondolok, már egyáltalán nem viselkedem modernül vagy
észszerűen. A csönd hirtelen nyugtatóvá válik, mindhárman élvezzük. Sóhajtok, fújtatok, mint egy arab telivér, pár másodperc
múlva kezdek magam lenni. Bálintra nézek, aki a földre szegezi a
tekintetét. Ha nem az lenne a helyzet, ami, akkor talán megsajnálnám, de most inkább a tények érdekelnek, mint az ő lelkivilága. Kiszabadítom magam Emír fogságából, odalépek Bálinthoz,
unokabátyám szorosan a nyomomban. Visszaváltok angolra.
- Mindent tudni akarok!
Még mindig nem néz föl, Emír kezd beszélni.
- Bálinttal éppen teáztunk, valahogy szóba került Magyarország. Éppen azt mondta, talán jót tenne neked, ha ellátogatnál
Budapestre, mert nagyon meg vagy keményedve. Aztán szóba
hozta, hogy nagy valószínűséggel Csilla tovább él valakiben. Én
először Annára gondoltam, de ő kifejtette részletesebben. Mesélt
arról a törvényről, ami náluk van ér-vényben, akkor értettem
meg...
- Fogalmam sem volt róla, hogy ez itt... - Bálint végre a
szemembe nézve mentegetőzik.
Hogy is lenne róla fogalma? Bár szerintem még a nagy modern világban is vannak kettős érzelmek a dolgot illetően. Igen.
Gondolhatjuk, hogy egy szerv átültetése pozitív dolog, hiszen
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egyrészt tovább él a másikban a szerettünk, másrészt az a másik
az életét köszönheti neki. De gondolhatjuk azt is, hogy a szerettünk meg lett csonkítva, gyalázva...
Az iszlám nem a lélek feltámadásában hisz, hanem az emberében. Testtel és lélekkel együtt, a fizikai valóságában. Amennyiben valakinek kiveszik egy szervét, azt megfosztják ennek lehetőségétől. Bár vannak vallástudósok, akik azt mondják, hogy
mindenki az eredeti állapotában támad fel, ezért nem fontosak
ezek a dolgok, de ahhoz, hogy én is így higgyem, meg kell magam erőszakolni. Én szunnita muszlimként mindent szigorúan
veszek. Egy ártatlan emberbe bűnös ember szervét transzplantálni ugyanolyan hiba, mint egy bűnösébe ártatlanét.
Jó pár percbe beletelik, míg felfogom, hogy életemben először
elérkezett a pillanat, amikor el kell vonatkoztatnom a vallástól.
Az egész életemet abban élem, de most másképp is látnom kell
ezt az egészet. Ha bármelyik gyermekem beteg lenne, és szervátültetésre lenne szükség, sosem harcolnék ellene. Allah mindent
megbocsát! Csak most ez valahogy nehéz.
- Tudni akarom! Biztosra!
- Ilyen információkat nem adnak ki. Szigorúan titkosak mentegetőzik Bálint.
Emírre nézek, tudja, hogy nem tréfálok, és a királyi család
tagjai előtt nincs akadály. Bólint egyet, én meg folytatom:
- Semmit sem akarok tudni, csak hogy a szívét megkapta-e
valaki. Nem érdekel vese, máj, csak a szíve. Érted, Emír?
Unokabátyám bólint, de Bálint nem áll le.
- Képtelenség! Ilyen információkat nem lehet megszerezni!
Odafordulok, egészen közel lépek hozzá, és mélyen a szemébe nézek.
- Mindent meg lehet szerezni! - Hosszú másodpercekig nézünk egymás szemébe. - Bármi áron! Ez nem fenyegetés! Ugye
tudod?
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Bólogat, pedig én magam sem vagyok teljes mértékben meggyőződve arról, hogy nem fenyegetem.
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2. fejezet
Már esteledik, a levegő kellemes, a teraszról figyelem a gyerekeket, akik mellett ott áll Yasmin. Csodálatos a kép. Asszonyom
olyan gyönyörű, hogy nem is kérhetnék szebb nőt magam mellé.
Hosszú, fekete hajzuhataga szabadon lebeg, az arca még ilyen
messziről is sugárzik. Fölnéz rám, integet, és a gyerekeket is arra
buzdítja, hogy tegyék ugyanezt. Khalid kutat utánam, de Anna
azonnal észrevesz a teraszon, és csöpp kezeivel integet. Furcsa
képek villannak ilyenkor be. Azok, amikor Magyarországon beültem az autóba és elhajtottunk a reptér felé, Csilla pedig csókokat küldött, integetett, Annával a kezében. Olyan, mintha tegnap
lett volna, és olyan, mintha Csilla meg sem halt volna. A másik
pillanatban már azt érzem, hogy egy egész emberöltő lepergett
már azóta, és talán igaz sem volt a múlt.
Éppen fordulnék, és indulnék én is az udvarra, de ott áll a hátam mögött Emír. Megijeszt, ugrok is egyet, fogalmam sincs, mióta áll a sarkamban.
- Te mit lopakodsz itt mögöttem? - szegezem neki a kérdést
agresszívan.
- Nem lopakodom. Még köszöntem is, de te se nem hallasz,
se nem látsz!
Kicsit talán szemrehányó a hangja, de Emírtől már az ilyen
sértéseket sem veszem komolyan. Mellém lép, ő is lenéz a kertbe,
és elmosolyodik.
- Büszke lehetsz rájuk, Gamal.
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- Az vagyok - nyelek egyet, és kérdezek. - Elintézted az
utat?
- Igen. Én és Bálint holnap indulunk. - Felém fordul, mélyen a szemembe néz, tudom, most jön a fejmosás. - Hibát követsz el! El kell engedned! Már két év telt el! Betegesen viselkedsz!
- Én nem beteg vagyok, hanem halott! - üvöltök vissza.
Igen. Halott a lelkem.
Döbbenten néz a szemembe, eltelik jó pár másodperc. Azt hiszem, unokabátyám ért meg a leginkább, de ilyenkor rájövök,
hogy ő sem érthet meg igazán. Csak olyan embertől várhatnám
ezt, aki ugyanazt élte át, amit én. - Gamal. A múltért nem áldozhatod fel a jövőt. A holtakért nem áldozhatod fel az élőket.
A hideg futkos a hátamon a szavaitól. Igaza van.
- Tudnom kell!
- Ezzel bántod Yasmint. Végre boldog, most meg megint
úgy viselkedsz, mint egy eszelős. Na és a gyermekeid... Gondolod, hogy nekik ez kell? Egyáltalán, mit akarsz? Bosszút?
Fogalmam sincs. Az első gondolatom az volt, hogy ha Csilla
szíve másban dobog, a saját kezemmel szedem ki abból a valakiből. Aztán jöttek a józan pillanatok. Elképzeltem, ahogy ugyanolyan ritmusban ver, mint Csillában, és már csak a tenyeremet
odatéve érezni akarom. Téboly az egész.
Bármire is gondolok, tudom, hogy a pillanat egészen más
lesz. Már én sem ismerem magamat. Gyűlölni fogom azt az embert, de Csilla miatt tekintettel leszek rá? Számon fogom kérni?
Boldog leszek? Életemben nem voltam még ennyire bizonytalan
magamban.
- Nem tudom. Semmit sem tudok, Emír, de ezt tudnom
kell.
- Elég, ha imádkozol! Az majd segít.
- Mi a francért mondtátok el, ha most ilyen hülyeségekkel
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jössz?
- Engem is dühített... De rájöttem, hogy rajtad ez már nem
segít.
Elkapom a karját, biztos fájdalmas, mert még az én ujjaim is
betonná keményednek.
- Valaminek segítenie kell! Nem maradhat így!
- Utazzunk el az USA-ba vagy Thaiföldre!
- Te hülye vagy? Azt hiszed, pont kurvázni van most kedvem?
- Nem arra gondoltam, hanem hogy kikapcsolódj!
Röhögnöm kell. Együtt nőttem föl Emírrel. Nem tudom, miért
beszél faszságokat, mert a kettő egy és ugyanaz. Ez most rajtam
nem segít. Odafordulok hozzá, megölelem, ő visszaölel. Elindulok kifelé, az ajtóból még visszaszólok neki, már ő is bejött a teraszról.
- Tudd meg nekem! Csak ennyit kérek!
***
Lemegyek a lépcsőn, ki a hátsó kijáraton, a kertbe indulok. A
medence mellett a sólymaimat látva újra itt van velem Csilla. Itt
kopog mellettem a körömcipője, hallom a lélegzetét, sajnálom,
amiért ebben a melegben nikáb takarja őt... Igaza van Emírnek,
tényleg beteges ez az egész. Évek óta itt élek, és Rijád az otthonom, nekem mégis olyasvalaki jut eszembe egy madárról, egy
datolyapálmáról, aki egyetlenegyszer sétált itt végig. Azok az
emlékek forró vassal lettek agyamba égetve, és ennek nyomát
semmi sem tünteti el.
Anna azonnal szaladni kezd felém, Khalid követi, Yasmin
pedig csak azt szajkózza nekik, hogy „lassan”. Versenyt futnak,
Khalid leelőzi Annát, pont úgy, ahogy egész életében előzni fogja
mindenben. Anna megbotlik, orra is bukik, de nem sír, azonnal
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állna fel. Fiam is lecövekel, visszalép testvéréhez, és lehajol hozzá, a fejecskéjét odabiccenti húgának, mintha azt kérdezné: „jól
vagy?” A képre mosolyognom kell. Fiam látja, hogy Anna nem
adja föl, ezért újra futni kezd, ő győz. Átöleli a lábamat, Anna a
másik lábamat veszi birtokba. Olyanok, mint két véreb, akik még
mozdulni sem hagyják az áldozatot. Yasmin is odaér, fölveszi
Annát és felém nyújtja, majd lenyúl Khalidért. Egymással szemben állunk, két külön egység, akik mégis egyek. Mi Yasminnal a
jelen, a gyermekeim pedig a jövő. Szeretem ezt a nőt. Nem olyan
tűzzel, ahogy Csillát szerettem, ez egészen más. Az, ahogy újabban Annához viszonyul, megolvasztotta a szívemet. Talán ő is
felejteni akar. Ki nem? Csilla a legszebb emlékem ebben a földi
létben, mégis jó volna olykor egyetlen mozdulattal kitörölni
mindent, és úgy élni, ahogy egykor.
- Gamal! Túl sokat dolgozol!
Yasmin azt hiszi, az elmúlt órákat üzleti ügyekkel töltöttem, ő
semmit sem tud a délelőtt lezajlottakról. A pihenője óta a gyerekekkel van, engem nem zavart.
Khalid is felém nyújtózkodik, erre Anna még erősebben a
nyakamba csimpaszkodik, nehogy fiamnak is esélye legyen az
ölembe jönnie. Megcsókolom Annát, leteszem, kiveszem
Khalidot az anyja kezéből, őt is megcsókolom, és leteszem. Erre
mindkét gyermek megnyugszik, fiam az oroszlánok felé invitálna minket, de Yasmin azonnal ellenkezni kezd.
- Szó sem lehet róla! Állandóan azok közé a vadállatok közé... Gamal, az ég szerelmére, tudod, hogy nem szeretem.
- Tudom.
Szerencsére megjelenik az arab dajka és elirányítja őket, így
kettesben maradunk. Azonnal hozzám fúrja magát, imádom az
illatát. Érződik rajta Khalid és Anna illata is, Yasmin egyfajta otthont, családot jelent a számomra. Egész életemben arra készültem, hogy majdani feleségem, húgaim, gyermekeim támasza le23

gyek, de azt kell mondjam, Yasmin ugyanakkora támasz nekem,
mint én neki. Az ő lelke, szíve a múltban ugyanannyira sérült,
mint az enyém.
- Olyan nyúzott vagy! Gond van? - aggodalmaskodik.
- Nem fontos. Hogy vagy?
A szemembe néz, majd elmosolyodik.
- Emír egész nap le-föl mászkál. Történt valami?
- Semmi, csak üzlet.
Megpuszilom az orcáját, ő kicsit el is tol, talán attól tart, hogy
lát minket valaki. Én a palotán belül sosem fogom visz- sza magam, egyszer még apám előtt is átöleltem őt, az öreg olyan szemekkel nézett ránk, hogy Yasmin csaknem elsüllyedt szégyenében. Azt hiszem, néha túl nyugatiasan viselkedem. Nehéz ez,
mert Csillával megtehettem, de ez más világ. Szív- fájdalommal
nézek vissza azokra a napokra, amikor minden szabad volt. Zene, tánc, karácsony... csupa ismeretlen dolog, amik Csillához
kötnek, egy idegen világhoz, amik a boldogságot jelentették, és
amit csak sokkal később ismer fel az ember.
Nevet, próbál minél távolabb tartani magától, de bennem már
csillapíthatatlan a vágy. A fülébe súgom.
- Gyere, menjünk fel.
- Gamal! Tudod, hogy ilyenkor a gyerekekkel szoktam játszani. Kicsit várj!
- Nem akarok várni. Szükségem van rád, Yasmin!
Ezt nem egészen így akarom fogalmazni, de már késő, kimondtam. A szemembe néz döbbenten, jól ismeri az igazi
Gamalt, az nem ilyen érzelgős.
- Történt valami, látom rajtad...
Pontosan az ilyen helyzeteket utálom. Ha valamiről beszélni
akar az ember, akkor úgyis beszél. Ha meg nem, akkor miért kell
feszegetni a dogokat? Két perc alatt dühít föl.
- Jó. Akkor ne gyere - ott hagyom, el is indulok, majd visz24

szaszólok neki. - Ha szól a müezzin, hozd fel Khalidot!
***
Próbálok valami időpontot egyeztetni egy sivatagi vadászathoz,
amikor Yasmin belép a dolgozószobámba. Visszahívásra hivatkozva leteszem a telefont, és asszonyomra irányítom a figyelmemet. Amikor nem állnak mellette a gyerekek, nem is anyának
látom őt, hanem még mindig annak az ártatlan szűz lánynak,
akit feleségül vettem. Most is ugyanolyan ártatlan. Nagyot kell
nyelnem, mert kezd az állat előjönni belőlem. Pontosan ez a romlatlan tekintet izgat fel mindig Yasminban a leginkább.
Egészen közel jön, és a mellkasomra teszi a tenyerét.
- Tudod, hogy nem szeretem, amikor csúnyán viselkedsz.
Csúnyán?
Igen, ez tipikus Yasmin. Neki a legkisebb rossz is hatalmas
vétek, de nyilván nem hibáztatható ezért, hiszen az eltelt időben
pont úgy bántam vele, hogy ezt érezhesse. Amióta Anna velünk
van, próbálok megfelelni neki, hiszen ő hatalmas áldozatot hozott. Értem.
- Nem akartalak megbántani - nyakához csókolva megmarkolom a haját. Egészen a fenekéig ér, imádom ezt az ékszerét.
Ő is átölel, viszonozza a közeledésemet. Szeretem őt csókolni.
Csilla halála óta Yasmin csókjai ínyencségnek számítanak. Olyan
ínyencség, amiről tudja az ember, hogy evett már belőle finomabbat, de sosem fog olyat kapni többé, ezért beéri kevesebbel.
Yasminon kívül senkit sem tudnék már csókolni.
- Jaj, Gamal! Nem változol. Te nem bírsz magaddal! - nevet
fel hangosan.
Eszembe jut Emír minden szava: „Ott van, Gamal. Vár rád!
Allah veled van, hidd el!”
Mikor fogom megtudni, hogy valóban ott van-e?
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Behunyom a szememet, próbálom azt képzelni, hogy őt csókolom, de nem megy. Ő már nincs. Yasmin a feleségem, el kell
fogadnom, hogy már csak ő van. Ha Yasmin egyszer is megérezné, hogy én még mindig hiányolom Csillát, azonnal elhagyna.
Szelíd és engedékeny, de sosem hagyná magát többé úgy megalázni, mint akkor. Látta a gyenge oldalamat, nem vagyok a
szemében már félisten, akinek minden fölött hatalma van.
Hamarosan imára szólít a müezzin, tudom, nincs sok időm.
Ez is fura. Csilla mellett sosem jutott eszembe más, főleg az nem,
hogy ki fogok hagyni egy imát, ha hosszan ölelem.
Nem vacakolok sokat, megfogom a kezét, és elindulok ki a
dolgozószobából, egyenesen a hálónk felé. Yasminnal az egész
palotán belül még sosem szeretkeztem máshol, mint a hálószobában. Vele nincs meg az a tűz, hogy: itt és most azonnal! Pedig milyen jó volt azt a tüzet megismerni: asztalnál, falnál, a lépcsőházban... bárhol, csak legyek benne... Az elmúlt két évben
ezért utáltam meg magam. Tudatosan akarok felejteni, nem öszszehasonlítani, de nem megy.
Legalább egyetlen rohadt nap adódna, amikor nem jut eszembe a
múlt!
Betolom a hálóba, becsapom az ajtót, Yasmin azonnal az
abayát kezdi bontani magán. Képtelen vagyok a szemébe nézni.
Ő nem érzi a bennem dúló kételyeket, csak a vágyat látja rajtam.
Nem is bánom. A kételyek örökre az enyéim maradnak. Csak az
enyém!
Segítek neki, egy percbe sem telik, és anyaszült meztelenül áll
előttem. Hiába a feleségem jó ideje, egyáltalán nem olyan természetes neki az előttem lévő meztelenség, mint Csillának volt.
Igen, neki az volt. Pont ez tette őt a legvonzóbbá... Az, hogy ő
maga volt, úgy, amilyen... Yasmin a teste elé emeli a kezét, én is a
tobémat bontom, majd a kezét erőszakosan félretolom. Az arca
elpirul, noha nem kéne szégyenkeznie. Csodálatos teste van.
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Leveszem az alsóruhámat is, majd az ágyra tolom őt. A szobában nagyon világos van, feleségem feszeng, én pedig már nem
is próbálom őt ellazítani. Unom már ezt. Sosem kértem tőle extra
dolgokat, mindig gyengéd vagyok vele, bókolok neki, de ő egyszerűen képtelen ellazulni. Élvezi a szexet, de ahhoz óriási köröket kell futnom. A neveltetés, ami születése első pillanatától jelen
van, kiölhetetlen. Nem hibás, sőt talán én vagyok az oka. Jól ismeri a királyi családból származó hercegek életformáját, még ha
nem is teszi szóvá. Lehet valamivel jobban porig alázni egy nőt,
mint azzal, ha nem ő az egyetlen? Nem. Legalábbis a nő szerint
nem. Mi, férfiak ezt másként gondoljuk, de Yasmin nem férfi.
Asszonyom sosem kért még igazán számon, de tudja, ezt fölösleges is. Olykor csipkelődik, de elég egy nézés, és el is bátortalanodik. Tulajdonképpen nincs is mi ellen lázadnia. A tenyeremen
hordom, nem szembesül semmi rosszal. Annával már végleg
megaláztam, akkor megfogadtam, többé nem teszem, noha Anna
az egyetlen olyan félresiklásom, amit sosem tudnék megbánni. Ő
a hold és a nap. A csillagok és az égbolt. Valaminek a kezdete
volt az életemben, és valaminek a vége. A mindenem.
Próbálom kiüríteni az agyam, ezért Yasmin lába közé fészkelem magam, és belekóstolok. Beszéltem már vele őszintén erről a
csikló helyének izgatásáról, de azon a nászéjszakán nyílt meg
leginkább. Olykor azt állítja, nem érez semmit, olykor meg azt,
hogy jólesik neki. Mindenesetre én úgy kezelem őt, mintha nem
lenne körülmetélve, és örömet okozna neki az érintésem.
Belecsúsztatom az ujjam is, de a lábait összébb zárja, és följebb kényszerít. Megfogom az arcát, most valahogy az adni akarás van bennem, és dühít, hogy ő ezt nem hagyja.
- Yasmin, hagyd magad! Add oda magad!
Mennék is vissza a lába közé és röpíteném a gyönyörök gyönyöre felé, de ő is megfogja az arcomat.
- Gamal, nincs sok időnk. A gyerekek várnak.
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Összetör bennem mindent. A férfit, a férjet, az adni akarót.
Üvölteném neki, hogy de igenis, van időnk, mert én már tudom, mit jelent annak hiánya. Megtanultam, hogy élvezni kell a
pillanatot. Mit tud ő az idő hiányáról? Mit tudja ő, milyen az,
amikor már csak másodpercekig foghatod a szerelmed kezét
úgy, hogy az még ebben a világban van, és nem odaát? Mit tudja
ő, milyen, amikor az utolsót csókolod, utolsót érinted...? Mit tud
ő az időről? Senki nem tud semmit róla, aki még nem harcolt ellene.
Szétfeszítem a lábát, és belehatolok. Sóhajt egyet, helyezkedik,
a számat keresi, én már nem akarom csókolni. Ha nem engedi,
hogy örömért harcoljak, akkor engem se akarjon. Feltolom magamat és őt figyelem, miközben fölveszek egy ritmust. Egy ideig
a szemembe néz, fel is nyúl az arcomhoz, majd lehunyja a szemét, a mellkasomhoz érve simogat. Ugyanúgy élvezem a szexet
vele, mint eddig, de semmi több. Nincs meg bennem az a „soha
ne érjen véget” érzés, csak a kielégülés utáni vágy hajt. Már nem
is hibáztatom magam, mert ő taszított ebbe bele. Ebben a pillanatban arra gondolok, hogy Emírnek igaza van. El kell utaznom,
és újra a rohadék Gamallá kell válnom. Azért kell ezt tennem,
hogy Yasmin megmaradhasson az én ékszeremnek. Ez, ami most
van, nem maradhat így.
Őt sosem ölelhetem úgy, hogy agyban máshol legyek, és csak
az orgazmus érdekeljen.
Lassabban kezdek mozogni, az arcát simítom, hátha kinyitja a
szemeit, de nem teszi. Sokszor olyan, mint egy gyermek, aki bújócskázik, azt hiszi, ha ő nem lát, akkor a másik sem láthatja. A
tekintetével, szerelmével tudna magához láncolni a leginkább, de
benne csak ez a kurva megfelelni akarás van. Gyakran úgy érzem
szex közben, hogy ez is csupán egy kedves gesztus tőle, mert
magától sosem közelítene. Egész életemben az volt a célom, hogy
mindenki azt tegye, úgy viselkedjen, ahogy nekem jó. Csilla
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mindenben dacolt velem, és ő tett a legboldogabbá. A dacával
nyitott ki kapukat, miközben a többit bezárta, és ezzel a daccal
engem is más emberré tett. Akkor utáltam magam a gyengeségem miatt, de most inkább ezt a hercegi vért utálom magamban.
A lábát felhúzom a derekamra, a szájába csókolok, ő fel is
nyög. Nem mozoghatok sem mélyen, sem gyorsan, Yasminnak
gyakran fáj az együttlét, ezért visszafogom magam. Végre meglendül a keze, és megérinti az arcomat, visszacsókol. Gyönyörű
közelről az arca. A bőre tökéletes, a hatalmas szempillái sűrűk és
koromfeketék. Végigszalad mutatóujjam a szemöldökén, ami
szintén fekete, nem túl vékony, és magasan ívelt. Yasmin az
egyik legszebb nő, akit valaha is láttam. Kár, hogy csak én érzem
őt a magaménak, és ő nem érez engem a sajátjának. Igen. Azt
hiszem, itt kezdődik a probléma. Nem mer követelni magának,
nem mer kisajátítani, nem mer önző lenni velem szemben. Nem
mer olyan lenni, mint ő volt.
A vállához fúrom az arcomat, nem engedhetem, hogy még
ezekben az ölelésekben is jelen legyen. A két év alatt egyszer sem
szeretkeztem úgy, hogy ne jutott volna eszembe Csilla. Hazugság, hogy az idő segít. Nem segít. Rajtam nem.
Erőszakosan az állába markolok, kinyílik a szeme ijedtében,
belőlem meg előjön a mérges állat.
- Nézz már rám!
Ez már nem is én vagyok. A lelkem mordul rá Yasminra, őt
okolom azért, amiért helyet enged agyamban Csillának. Könnybe
lábad a szeme, és lelöki a kezemet az arcáról.
- Gamal...
Mászna ki alólam, de én azonnal könyörögni kezdek, mint
egy ócska kis pöcs. Tudom, hogy megbántottam.
- Csak azt akarom, hogy rám nézz! - csókolom, de ő lökdös.
- Yasmin! Ne haragudj!
- Összekeversz a kurváiddal!
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Na ne!
Lehet, hogy sok hibát követek el, de ezt nem. Éppen ez az,
ami a legnagyobb hazugság, mert Yasmint tudatosan kezelem.
Ha összekeverném a lotyókkal, akkor most azonnal hasra vágnám, és szanaszét kefélném. Soha, de tényleg még soha nem közeledtem felé kifogásolhatóan. A feleségem. Az én asszonyom,
gyöngyszemem. Miért beszél most így?
Kicsúszik alólam, én meg azonnal visszanyomom őt, fölé térdelek, és kezeimmel is lefogom. Egy ideig harcol, majd sírni
kezd. Úgy viselkedik, mintha bántanám, pedig voltaképpen
gyengéd akarok lenni, és csak a jót akarom. Éppen az dühít föl,
hogy ő nem engedi ezt a jót a közelünkbe. Messzire lökdösi,
mintha nem járna sem neki, sem nekem, pedig mi már mindketten megérdemeljük ezt a jót.
Fölpattanok, fölveszem az alsónadrágomat, ő meg zokogva
kapkodja magára az abayát. Nem akarok ránézni. Yasmin mellett
valahogy mindig egy rohadéknak érzem magam, Csilla mellett
férfi voltam, és jó apa. Nem tudom, miért van ez.
A fésülködőasztalhoz lépek, nézem a tükörben, mint fedi el a
bájait, olyan, mintha nem is ismerném őt. Ha ennyi idő is kevés
volt az egymásra találáshoz, akkor már mindegy. Nem kell több
idő.
Megfordulok, mélyen a szemébe nézek, idegesít, mert úgy
zokog, mintha valaki péppé verte volna.
- Mit akarsz tőlem, Yasmin? Miért vagy ilyen?
- Ilyen? Én? Nézz magadra! Olyan vagy, mint egy őrült. Én
mindent megteszek! Befogadtam a lányodat, elnézem neked a
dolgaidat, de azt nem tűröm, hogy én ne az legyek, aki vagyok.
Az arcodra van írva minden! Nem is engem akarsz, hanem őt!
Tudod te, milyen egy halott nővel harcolni?
Most megkaptam. Igaza van. Már régen jogában állt volna ezt
a fejemhez vágni, de csak most történik meg, évek teltével. Tiszta
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szívemből szeretem őt, fogalmam sincs, hol baszom el folyton.
- Kicsit adhatnál magadból azon kívül, hogy szétteszed a
lábad! - támadok mégis vissza.
Hozzám lép, hatalmas pofont kapok. Hirtelen azt sem tudom,
merre van az előre meg a hátra. Soha életemben nem kaptam
még pofont, apám is csak a fejemet legyintette meg olykor gyerekkoromban. Ez viszont pofon volt. Támadt már nekem régen
is, de nem ilyen egyértelműen. Érdekes módon az meg sem fordul a fejemben, hogy visszaüthetnék.
- Szeretni akarlak, de te nem engeded! - üvöltök felé, mert
valahogy ki kell engednem a gőzt.
- Te senkit sem szeretsz magadon kívül!
- Ez nem igaz...
- Ó, igen! A gyerekeket! Őket igen! És én, Gamal?
- Te vagy a feleségem! Szeretlek...
Újra felém lép, pofont várok ismét, ezért el is hallgatok. Nem
üt. Pedig most bármit megtehetne.
- Allahra esküszöm neked, Gamal, ha nem kezelsz teljes jogú nőként, el foglak hagyni!
Most van az, hogy két Gamal van jelen. Az egyik csaknem
behugyozik a röhögéstől, míg a másik döbbenten figyel, és furcsa
módon megijed ettől a kijelentéstől.
Voltaképpen a problémám ott kezdődik, hogy nem is értem,
mit akar mondani. Szerintem a királyságban nincs még egy herceg, aki ilyen szépen bánik a feleségével.
- Na és mit értesz teljes jogú nő alatt? - tényleg komolyan
kérdezek.
- Érző ember vagyok! Nem azért létezem, hogy téged kielégítselek...
Na most durran el a faszom!
Lehet, hogy két külön csatornát néztünk eddig? Mindig kielégítettem őt is, most meg úgy beszél, mintha undorodna tőlem. A
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házas Gamal Rijád másik szegletébe kerül, a szobában csak a régi
énem marad. Elkapom a karját, és magamhoz rántom.
- Soha semmit nem kértem tőled, csak őszinteséget! Már a
nászéjszakán is! Őszinte lehetsz, de nem engedheted meg magadnak ezt a hangot!
- Miért nem...?
- Mert én azt mondom!
Olyan hangon üvöltök vissza, hogy még én is lehunyom a
szemem. Ő gúnyosan elmosolyodik, mint aki a másiknak mutat
egy fényképet: „látod? Ilyen vagy”!
Másodpercek telnek el, hiába lökdöstem Rijád másik végébe a
férjet, már vissza is jött. Esdeklő szemekkel meredek Yasminra,
azt hiszem, ő már a lelki társam. Végigasszisztálta, mint szeretek
bele egy másik nőbe, miként alkotok azzal egy másik családot,
miként veszítem őt el, miként gyászolom, és miként próbálok
Annával beleforrni ebbe az igazi családba. Már nincs értelme
mást mutatnom, mint amit érzek. Yasminnak az a legnagyobb
vonzereje, hogy a legtöbbet látta a lelkemből.
Az arcát simítom, hiába próbál odébb lépni, nem hagyom.
- Tudod, hogy örökre hálás leszek neked. Azt kérsz, amit
csak akarsz. Ahhoz is tartom magam, amit megígértem. Nem
értem, mi a bajod.
- Mármint mihez is tartod magad?
- Te vagy az egyetlen asszonyom, és az is maradsz!
Úgy nevet fel, ahogy eddig sosem. Most lépi túl a határt. Pofán kéne vágnom, de inkább csak a szívem esik darabokra. Tulajdonképpen még tetszik is ez a gesztus, mert Csillára emlékeztet.
- A te egyetlen asszonyod? Mást is ígértél, Gamal! Csak én
leszek egyedül, azt mondtad! Nem a házasságról beszélek, hanem az intimitásról. Esküszöl talán Allahra, hogy nem érsz máshoz? Hogy tiszta vagy? Hogy jó férj és muszlim vagy? Hogy az
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agyadban, testedben és lelkedben csak én vagyok jelen? Arra,
hogy nemcsak jó apa vagy, hanem jó férj is? Mersz esküdni Allahra?
Nem tudom, miért, de lúdbőrössé válok. Azt hittem, ő más,
pedig nem. Pontosan olyan, mint Csilla. Igenis dacol, kapukat
zár be és nyit ki. Én vagyok a barom, mert észre sem vettem.
Nem tudok válaszolni. Hogyan esküdhetnék? A csönd neki is
éppen elég, mert lelöki magáról a kezeimet és kiviharzik a hálóból, én meg itt maradok két nővel a szívemben és a lelkemben.
Az egyik már halott, a másik pedig megpróbál engem életben
tartani. Az egyik már csak a múltat jelentheti, a másik csakis a
jövőt. Hirtelen arra gondolok, hogy még az iszlám is hazugság,
mert nem három élet adatik meg az embernek, hanem több. A
földi létet föl lehet osztani több részre is: múlt-jelen-jövő, és a
legrohadtabb az egészben, hogy ezek között a felosztott részek
között folyton ugrál az ember.
***
Hallom a müezzint, leülök az ágyra, most rendesen meg kell
magamat tisztítanom. Már indulnék zuhanyozni, amikor kopogást hallok az ajtón. Nem válaszolok, azt gyanítom, az egyik
szolga, de pár másodperc múlva belép Yasmin a gyerekekkel.
Ettől is szétbasz az ideg! Miért kopog egy feleség a közös hálószoba ajtaján?
Nincs lehetőségem tovább hergelni magam, a kicsik látványától kőből vajjá válok. Yasmint figyelemre sem méltatnám, de ő
beszélni kezd:
- Anna is jönni akart. Ha kívánod, magammal viszem, majd
én imádkozom vele.
- Maradhat itt - felelem, de nem nézek rá.
Az egyik kezemet lányomnak nyújtom, másikat pedig fiam33

nak. Feleségem kiszalad a hálóból, hallom, ahogy szipog, és már
megint nem értem. Vagy én vagyok tök sötét, vagy a nők kiismerhetetlenek. Most nem ő kezdte ezt az egészet?
Besétálok velük a fürdőbe, törölközőket húzok a zuhanyhoz,
amiket a földre terítek. Kicsit bajban vagyok a tisztálkodással,
mert a mosdót nem érik fel, a kádhoz meg mélyen be kell hajolni,
ezért a kabint választom. Nagyon kicsit nyitom meg a rózsát,
fiam is és lányom is feltűri a ruháját, jól tudják, mi következik.
Annával ritkán imádkozom, de most kivételt teszek. Talán az az
oka ennek, hogy amikor ő is jelen van, nem ér sokat az imám,
mert Csilla is jelen van. Fogalmam sincs, miként látja ezt a paradicsomból... Anna már muszlim...
A víz langyos, közelebb húzom a törölközőt, és ráállítom a
gyerekeket. Khalid is benyúl a víz alá, fröcskölni kezd, hatalmasat kacagnak mindketten. Csendre intem őket, és utasításokat
adok ki: megmosni az arcot, füleket, hajat végigsimítani, kezeket,
karokat, lábfejet, lábszárat... Csinálják engedelmesen, de jó párszor be kell segítenem, és fegyelmeznem is kell őket. Tulajdonképpen korukhoz képest szépen teljesítik a kötelességet, ezért
büszke lehetek rájuk. Mire harmadszor is végigérünk a testrészeken, mindkét gyerek ruhája igencsak vizes már, de élvezik. Szárazra törlöm őket, majd kimegyünk a hálótérbe. Khalidnak van
itt is imaszőnyege, de Annának nincs, ezért csöngetek a szolgának, hogy hozza át az övét. Mikor megérkezik, leterítjük. Khalidé
mellém kerül, Annáé a hátunk mögé, nőnemű csakis férfi mögött
imádkozhat. Fiam folyton forog, vele sokkal nehezebb, mint lányommal. Mondom az imát, Khalid túl hangos, olykor fel is áll,
és bohóckodni próbál. Anna sutyorgása darabokra szaggatja a
szívemet. Az én muszlimám, aki valamikor még meg lett keresztelve is...
Elnézünk a vállak fölött, végzünk az imával. Fölállok, Khalid
azonnal fölpattan, de megfordulva látom, hogy Anna még min34

dig térdel. Intek neki, föl is áll, és a karjaimba veti ma-gát. A torkom hirtelen elszorul, mert újra Csilla jut eszembe, ahogy egyszer a budapesti lépcsőházban a nyakamba vetődött. Abban
ugyanez a bizalom volt. Már nem is érdekel, milyen férfi, férj
vagyok, mert az apai szívemmel elégedett vagyok. A nyakamat
puszilgatja, Khalid is közelít, Yasmin egyszer csak ott áll előttünk. Elmosolyodik, majd közelebb jön.
- Végeztetek? - kérdezi a leglágyabb hangján, amire én meg
a legnyersebben válaszolok.
- Igen.
Lefejti rólam Annát, és Khalid felé irányítja, azonnal egymásra talál a két gyermekem. Szaladgálni kezdenek, Khalid túl
durva, lökdösődik, de nem szólunk rá. Én azon gondolkodom,
hány és hány ilyen lökés éri majd még lányomat az élettől és a
körülötte élőktől. Ha most nem tanul meg elesni, akkor később
már az első lökésnél a porban marad. Azt hiszem, vegyesen kezelem őt. Óvom, mint egy lányt, de keménységre is nevelem, mint
fiamat.
- Ne haragudj, Gamal! - suttogja Yasmin.
Ránézek, tiszta könny a szeme. Érzékeny nő, aki mellett nem
lehet nem férfinak lenni. Ölelném, és nem is beszélnék az egészről, de mégsem vagyok képes mozdulni. Annára nézek, lobog a
hosszú haja, az jut eszembe, hogy talán sosem engedem levágni
neki. Elképzelem, hogy Csilla is itt áll, és együtt nézzük a mi
gyönyörű hercegnőnket. Talán itt is van. Talán látja.
- Gamal.
Visszakapom tekintetemet feleségemre, olyan üres ez az
egész.
- Nem haragszom.
Hazudok. De igen. Haragszom. Hogy rá-e, vagy az egész világra, azt nem tudom. Haragszom rá és magamra, mert mi élünk
és virulunk, öleljük egymást, nevetünk, itt vagyunk a gyerekek35

kel, lényegtelen dolgokon agyalunk. Haragszom, amiért az ő
szépsége töretlen, haragszom, amiért a régi Gamal már valahol
elveszett, és haragszom az egész jövő miatt, mert ha megfeszülök, sem tudok azon változtatni, ami megváltoztathatatlan. Beszélhetnénk arról, hogy kinek miben kell változnia, csiszolódnunk, de hülyeség az egész. A gyémántot talán olykor nyersen
kell csodálni, és nem kell karátok csillogását kisajtolni belőle.
Csillával ez vált be, és utálom magamat, amiért ugyanazt a boldogságot keresem Yasmin mellett.
Aztán arra gondolok, miben is vagyok más. Semmiben. Apa
lettem, csak ez változott. Képtelen vagyok a hűségre, a szex nálam létfontosság, ez csak Csilla mellett tudott eltörpülni. Sosem
ismerném el, de asszonyomnak igaza van. Ölelek másokat is.
Ráadásul azok a mások nem is jelentenek semmit. Olyanok, mint
egy papír zsebkendő, amibe belefújod az orrod, aztán arrébb hajítod. Egy idő után már nem is emlékszel arra, mennyi zsebkendőt használtál el, honnan húztad elő és hova dobtad el. Mégsem
tudok változtatni ezen.
Elém sétál, a mellkasomra hajtja a fejét, a haja illatát érzem, a
kezem ösztönösen simítja végig a zuhatagot. Tudom, hogy sír, de
ez valahogy nem hat meg. Kimondom azt, amit neki sosem tudtam, pedig most nem azt jelenti, amit jelentenie kéne.
- Szeretlek, Yasmin.
- Én is szeretlek, Gamal. Ne haragudj rám. Csak ez... Nekem borzasztó. Néha annyira más vagy. Olyan, mintha nem is itt
lennél közöttünk, hanem egészen máshol.
- Ez nem igaz.
- Ha látnád olyankor a szemeidet. Nem is zöldes, hanem
egészen sárgák, a tekinteted pedig riasztó.
Megemeli a fejét, rám néz, rettegek attól, hogy most is pontosan olyannak látja a tekintetemet, ezért egy pillanatra be is csukom a szemem. Aztán erőt veszek magamon.
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- Jó férjed leszek. Ígérem. Talán az elmúlt években nem voltam az, de igyekszem.
- Jó vagy, Gamal. Sosem remélhettem jobbat, mint te vagy.
De annyira szeretlek, hogy képtelen vagyok elviselni... Megteszek bármit, tudod jól.
El sem hiszem, amit mond. A szexre gondol, kurva kínos ez
most nekem. Valahol a lelke mélyén talán érzi, hogy én olykor
egészen más vagyok. Az igazság az, hogy Szaúd-Arábiábán nem
beszélnek bizonyos dolgokról, mégis köztudott, ki a királyi családból a vadállat, a szerető férj, a hűséges vagy a nőket vásárló.
Valószínűleg rólam is keringenek dolgok, még ha én nem is
szembesülök vele. A nők rendesen le vannak szabályozva, de
egymás között szabadjára engedik gondolatukat, véleményüket.
Talán asszonyom is végighallgatott már jó pár dolgot rólam.
Olyan közel áll, hogy azt nem lehet ridegen bírni. Átölelem
erősen, miközben a gyerekeket figyelem, akik már nem is foglalkoznak velünk. Azon gondolkodom, Yasmin mennyire a társam.
Látta már sok oldalamat, ő látott belőlem a legtöbbet, mégis ezer
és egy titkom van előtte. Sosem tudnék neki beszélni az érzéseimről, de ez nem is nagy dolog, mert nem is igen van ember a
világon, akinek beszélek ilyenekről. Emír az egyetlen... Még
apámmal sem beszéltem azóta a bennem dúló fájdalmakról, szerintem megijedt azon a napon, amikor elmondtam neki őszintén,
hogy mit éltem át Csilla halálakor. Fura ez az egész. Vannak,
akiket erősnek gondolunk, és egy-szerűen nem vagyunk hajlandóak asszisztálni a gyengeségükhöz. Apám is így lehet velem.
A szemembe néz, és elmosolyodik.
- Nem akarom, hogy feszültség legyen közöttünk. Édesanyád telefonált. Este átjönnek, és együtt vacsorázunk.
Bólintok válaszul, nem is érdekel a napi program. Még ma
meg kell beszélnem mindent Bálinttal és Emírrel, mert holnap
elutaznak. Az elkövetkező napok nagyon megterhelőek lesznek
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lelkileg, a legkevésbé most egy családi vacsora érdekel.
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3. fejezet
Nehéz úgy tennem, mintha minden rendben lenne, Nasire
anyámmal egyetemben Annát istápolja, Maysa meg a fiát,
Malikot próbálja kordában tartani. Bírom ezt a kisfiút, négy évvel
idősebb Khalidnál, de ez az én fiam javára válik. Nekem a bátyám olyan volt, mint egy második apa, Khalidnak ez nem adatik
meg még akkor sem, ha Malikkal elég közeli kapcsolatban van.
Apám általában összefogja a fiúunokákat, és együtt jár-kel velük,
úgy, ahogy régen velünk tette. Mivel a fiam még csak hároméves, ő most kezd ehhez csatlakozni, meglehetősen élvezi, mert
amikor meglátja a nagyapját, már tudja, hogy ismét egy nagyszerű nap elé néz. Egyébként elég ritka már az ilyesmi, hogy így
összeüljünk, ez most azért is különleges, mert csak lánytestvéreim vannak jelen, a gyerekeikkel, apám meg anyám. Tudom, hogy
ezt anyám szervezte így, vaskarmokkal kapaszkodik a múltba,
talán attól fél, hogy apám hanyagolni fogja, hiszen az új felesége
fiatal és gyönyörű. Bár nem értem anyám aggodalmát, mert ha
ennek be kell következnie, akkor már bekövetkezett volna, lévén,
hogy már született ott is egy féltestvérünk, aki történetesen fiú.
Apám mégsem tölt ott több időt, változatlanul a mi anyánk a
kedvenc felesége.
Ösztönösen Yasminra nézek, aki éppen elmosolyodik, azon
töprengek, miben is különbözik anyámtól, vagy én miben különbözök apámtól. Megrögzötten forgatom a fejem anya és Yasmin
között, mindkettőjüket gyönyörűnek látom, igazi nőnek. Aztán
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amikor Annára nézek, nagyot dobban a szívem, még a hideg is
kiráz. Ha most Csilla is itt ülne, kétség nem férne hozzá, én azt
érezném iránta, amit apám érez anyám iránt. Az igazit. A pótolhatatlant. A kiüthetetlent.
Hiába okos lény az ember, én már nem hiszek abban, hogy
eldönthetjük, kit szeretünk és kit nem. Ebben azóta nem hiszek,
amióta Magyarországon abba a kelepcébe kerültem. Mennyire
menekülni akartam, és mekkora hévvel győzködtem magam,
hogy ez csak vágy. Nem is tudom megmondani, mikor változott
meg minden, és ebben talán pont ez a jó. Talán éppen azért tudott úgy felépülni, mert nincs alap, nincsenek szintek, csak egybe
lett ömlesztve az egész. Yasminnal egészen másként állnak ezek
a dolgok. Ott igenis megvan az alap, ami a választás volt. Aztán
jött a várakozás, az egyeztetés, a találkozás, az esküvő, a családalapítás, most a gyereknevelés. Olyan, mint egy könyv, aminek
fejezetei vannak. Csillával semmilyen könyv nincs. Azt inkább
egy hullámhoz tudom hasonlítani, ami a tengeren közelít felém.
Odanézel, fogod, hogy jön, elfordulsz, majd mikor visszapislantasz, már fel is ültél a tetejére, dobál ide-oda, élvezed és rettegsz
tőle... Na, ott mindened van, csak alapod nincs! Szintek meg pláne.
Anna kimászik Yasmin öléből, felém indul, látom, hogy apám
követi őt a szemével. Kitárom a karom, hogy minél előbb hozzám érjen, de Khalid azonnal észreveszi a bizalmaskodást, márpedig ő nem maradhat alul. Húga után vetődik, meg is előzi,
felmászik a térdemre. Anna esdeklően néz rám, felhúzom, szerencsére fiam nem féltékenykedik. Tulajdonképpen pont az ellenkezője az igaz. Anna olykor szeretne kisajátítani, és gyakran
morcos a bátyjára, amiért az jelen van, míg Khalidnak akkor teljes minden, ha testvére is mellette van. Nem szívesen nézi ő sem,
ha csak vele foglalkozom, de nem féltékenységből, hanem azért,
mert nem tud a húga nélkül létezni. Fura ez az egész, mert pont
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ezt nem tudtam elképzelni. Úgy gondoltam, lányom kirekesztett
lesz, de néha azt érzem, hogy inkább Khalid az.
- Álmos vagyok - nyekereg lányom, mire Khalid azonnal
közbeszól.
- Én nem akarok aludni még. Most vendégeink vannak.
Igaz, apa?
Bólogatok, Annát figyelem, aki csak bambul a testvére arcába,
olyan, mintha vérig sértették volna.
- Hozz ide valami játékot, Anna.
- Nem akarok játszani. Álmos vagyok.
Yasminra nézek, aki felhúzza a szemöldökét, én meg hosszan
lehunyva a szemem jelzem, hogy a lányunk álmos. Erre ő föláll,
odajön hozzánk, érte nyúl, Khalid eszeveszett üvöltésbe kezd.
- Én nem akarok aludni! Azt mondtad, ma sokáig fent lehetünk.
- Anna álmos - próbálom csitítani. - Te maradhatsz, ha
akarsz, de őt elviszi anyád aludni.
Fiam szinte lelöki magát rólam, két lábra pattanva, dühösen
ordítja, hogy húga is jól hallja.
- Nem! Ha ő aludni megy, akkor én is!
Lányom a fejét már Yasmin vállára hajtotta és a szemét is lehunyta. Feleségem megfogja Khalid kezét, elindulnak felfelé, a
nevelőnő segít neki, anyám is velük tart.
Követem a szememmel őket, arra eszmélek föl, hogy apám
mellettem mozgolódik, majd le is ül. Az a legnehezebb az egészben, hogy neki nem mondhatok semmit. Ha biztossá válnak dolgok, akkor azt majd megosztom vele, de még semmi sem biztos.
Pedig milyen jó lenne ezt a rohadt kételyt is megosztanom valakivel. Milyen jó lenne, ha ez az aggodalom, ez a kétségbeesés
csak egy lapátolható valami lenne, amiből föllapátolok egy keveset, és átdobom valakire. Legalább csak egy kis részét.
- Mi van, fiam? Látom, hogy gondjaid vannak.
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- Kinek nincsenek?
Elmosolyodik, türelmesen vár, mondhatnám azt, hogy nehezen menne a beszéd, de igazság szerint a hallgatás megy nehezen.
- Megfontoltad?
- Mit?
- Hát, hogy beszélsz Hakimmal.
Na ez szép! Apám aggodalmát fejezi ki, hogy problémám
van, aztán már a nyakamba is akaszt egyet, amihez közöm sincs.
- Mondtam, hogy nem akarom.
Megcsóválja a fejét, tudom, nem adja fel, és azt is tudom, mi
lesz ennek a vége.
- Ki akar ilyeneket? Elhiheted, hogy én sem élvezetből
avatkozom bele ilyen dolgokba. Elsüllyedek szégyenemben. Az
öcséd azonban három emberre hallgat, rád, rám és Fawwazra. És
pontosan ilyen fontossági sorrendben. Én már beszéltem vele,
értett is belőle, de te mégiscsak közelebb állsz hozzá. Hármunk
közül a legközelebb. Én nagyon szeretném, ha unokám születne
onnan is, de az ég szerelmére, ne verje agyon a feleségét. Gondjaik vannak, de nem beszélt nekem őszintén róla. Talán veled megtenné.
Ilyen sem fordult még elő. Apám őszinte beszélgetésre vágyik? Ez általában eddig úgy zajlott, hogy valaki elmondja neki a
magáét, aztán az öreg is elmondja a magáét, ami egyben egy-fajta
rendrakás is. Úgy kell történnie mindennek, ahogy ő azt elvárja,
és ennyi. Most meg azzal jön, hogy az öcsém nem nyílik meg neki. Mi lett az „én kiszedek belőled mindent” stílussal?
- Majd meglátom, mit tehetek...
- Mit tehetnél? Most mondom! Beszélj vele.
Ja! Hát itt van ez a stílus, csak éppen nem Hakimmal szemben
alkalmazza, hanem velem szemben. Kezdek morcos lenni.
- Nem fogom az ő gondjait a nyakamba venni.
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- Én nem ezt mondtam.
Vadul belevágom a kést a dinnyébe, ebből már az öreg is ért,
mert témát vált. Mondjuk, talán épp azért, mert jól tudja, amit én
is: úgyis beszélek az öcsémmel.
- Azt hittem, elutaztok Dammamba. Már rég jártatok ott.
Ellenőrizni kéne a palotát, fiam, mert igencsak elhanyagolod.
Ebben igaza van, már hónapok óta nem utaztunk oda, pedig
itt lenne az ideje. Igazából családi palotának számít, de apám lemondott róla egykor, így csak én használom. Yasmin nagyon
szeret ott lenni, és Anna is. Khalid meg bárhol szeret lenni, ahol
Anna is ott van. És, mondjuk, abban is igaza van, hogy illene ellenőriznem dolgokat, hiszen oda nem szoktak velünk utazni
szolgák, hanem ott külön személyzet lakik. Most hirtelen az jut
eszembe, hogy aranyéletük van. Olykor-olykor odamegyünk,
akkor körülugrálnak minket, utána meg jön a pihenés.
- Ami azt illeti, hiányzik is. Igazad van, elutazunk... majd...
- Kérdőn felém fordul, ami egyenlő egy „mikor?” kérdéssel. Most más dolgom van.
Tulajdonképpen várom, hogy kérdezzen. Szinte könyörgöm,
hogy tegye már fel a „mikor?” után a „mi?” kérdést is, de nem
történik meg, sem szavakkal, sem tekintettel.
Nehéz ez a titkolózás az öreg előtt.
- Lehet, hogy elutaznék én is... - böki ki, én meg kővé dermedek. Még a vigyor is kiül az arcomra, úgy kérdezek vissza.
- Te? Velünk?
Tudom, hülyén hangzik, de ez megtiszteltetés. Apámnak sok
gyermeke van, de azt hiszem, egy sincs, akinek ilyen ajánlatot
tenne. Nemcsak mi vagyunk a kedvencei, hanem a gyerekeink a
kedvenc unokái. Már el is képzelem, hogy ott vagyunk mindnyájan, mert sejtem, apám nem csak az én társaságomra szomjazik.
Fawwaz, én, Hakim, a húgaim, mindenki férje, felesége, gyerekei... Igen. Ettől nekem is csordultig telik a szívem. Fura, hogy
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amióta gyerekeim vannak, mennyivel többet jelent ez a „család”
szó.
Túl jól ismerem apámat, mert ebben a pillanatban közbeszól.
- Mehetnénk együtt. Mindnyájan...
Körbenéz, olyan áhítattal teszi, mintha a többi fia is itt lenne.
Hátradőlök, egy pontra szegezem a tekintetem. Ha most nem
lenne valami eget rengetően fontos az életemben, akkor még
örömöt is éreznék. De így? Akkora bennem a kétségbeesés, hogy
az nem engedi felszínre törni a boldogságot.
- Mehetnénk...
***
Yasmin jó ideig nem jön vissza, ezért én is elvonulni készülök, de
ez nem jelenti azt, hogy a vendégeknek távozniuk kell. Az sem
kizárt, hogy a húgaim itt töltik a gyerekeikkel az éjszakát, vagy
hogy apámnál kötnek ki. Nem mondanám, hogy nem élnek szabadon, és azt hiszem, ezt egyetlen embernek köszönhetik:
apánknak. Míg kislányok voltak, apa távolságot tartott tőlük, de
elismerem, amióta érkezni kezdtek az unokák, apám folyton sofőrt küld értük, hogy térjenek egy kicsit haza. Persze ennek
anyám is nagyon örül, hiszen a húgaimmal ő is napi kapcsolatban van. Egyetlen testvérünk van, aki a távolság miatt szinte
mindenből kimarad, és az Fatima.
- Én lefekszem - nem várok választ, mindenkihez odalépek búcsúzni.
Nasire elkapja a kezemet, úgy súgja.
- Szép álmokat a kis hercegnőnek.
Elmosolyodva csókot küldök neki, majd indulok is az emeletre. Automatikusan a gyerekek szárnya felé megyek, Anna már
alszik, de odaülök az ágyához. Umayma kisiet, Yasmin már nincs
itt. Annyira csöppnyi szegénykém ebben a hatalmas ágyban.
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Körbenézek, minden hatalmas körülötte, de mégis csak neki van
itt hatalma. Már nem ér semmit az arany, a csillogás, a vagyon, a
luxus. Csak az ő kis szuszogó hangja, a békés arca, a pici ujjai,
ahogy a takarót fogják. A legkisebb, legtörékenyebb, leglágyabb
dolgok a legkeményebbek a világon, mert a hatalom náluk van.
Annával kapcsolatban mindig is ezt éreztem. Biztos vagyok a
saját erőmben, a hatalmamban, de amint a közelembe kerül, máris befolyásolható vagyok, csak ő számít. Persze Khaliddal kapcsolatban is megvan ez az érzés, de őt erősnek gondolom... Elnevetem magam. Hát igen. Khalid is addig erős és akaratos, amíg
Anna a közelébe nem kerül. Akkor ő is ugyanolyanná válik, mint
én, csak ő nem az apjaként, hanem testvéreként.
Képtelenség parancsolni a kezemnek, végigszaladnak az ujjaim a hajtincsein, próbálom kihúzni az arcából. Hozzátapadt a
nyálas szájához, ahogy elhúzom, megcsiklandozom az ajkait,
odakap, dörzsöli, a szemeit is kinyitja. Hangosan morog egyet,
már a szemét is dörzsöli, érzem a tarkóján az izzadságot. Ha meleg van, ha hideg, lányom a feje búbjáig be van takarva, és ez azt
eredményezi, hogy minden este leizzad. Olyan most látnom így
bebugyolálva, mintha félne az egész világtól... És milyen jól teszi.
Szaúd-Arábia még kegyetlen is lehet vele... Ha hagynám. De én
ebben az egyben hibátlanul léptem. Annára nemcsak én fogok
vigyázni, hanem a család többi férfi tagja is. Sőt. Egyszer majd
ezt a sort ki is kell bővítenem, mert nincs férfiból elég, akit Anna
mellett akarok tudni.
Hozzá hajolok, beszívom az illatát, az ember agya a legnagyobb játékos. Néha kifejezetten Csilla illatát érzem, néha meg
Yasminét. Most Csilla van itt, az izzadt homloka és hajacskája
egészen más illatú, imádom. Benne van a sivatag, a homok szaga,
benne van az az európai kacérság, és ehhez társul az ő kis ártatlan lénye.
Lemászik a párnáról, amit nem is bánok, mert az is csupa víz,
45

gyorsan felkapom, és odateszek egy másikat. Aztán visszanyúlok
a vizes párnáért, az arcomat fúrom bele, érzem, ahogy remegni,
táncolni kezd a gyomrom. Üvöltenék a legszívesebben. Képtelen
leszek ezt a csapást feldolgozni. Az, hogy Csilla meghalt és ezt
rótta rám az ég, már olykor elviselhetőnek tűnik, de az, ami most
jött... Azt szajkózom magamban, hogy még semmi sem biztos, de
igazából szemernyi kétségem sincs. Megőrjít a tudat, hogy talán
valakiben tovább ver a szíve, a világ másik végén. Hát nem érez
engem? Hát nem hiányzom neki? Engem úgy vonz az a szerv,
mint a mágnes. Az övé miért nem vonz engem?
Istenem, add, hogy ne történjen meg!
Istenem, add, hogy megtörténjen!
Nem létezhet, hogy az ember ennyire két ellentétes dolgot
ugyanúgy akarjon.
- Gamal?
Yasmin suttogó hangja töri meg a gondolataimat, még szerencse, hogy nem engedtem útjára az érzéseimet, mert akkor azonnal tudná, kire gondolok. Háttal ülök neki, a párnát paskolom,
majd félig felé fordulok.
- Mindjárt megyek, csak Nasire a lelkemre kötötte, hogy
csókoljam meg a nevében Annát.
Mire ezt kimondom, már oda is ér mellém, elmosolyodik,
semmit sem vesz észre.
- Már Khalid is elaludt. Visszamegyünk a többiekhez?
Felállok, túl gyengének érzem magam, talán ezért választom a
keménységet.
- Szó sem lehet róla. Van valami, amit ma elkezdtünk, de
nem fejeztünk be.
Minden erőmmel vigyorogni próbálok, de nem megy. Mi a
francért olyan nehéz az embernek a mimikáját irányítani? És
egyáltalán... Mióta akarok úgy viselkedni, ahogy éppen nem érzem magam?
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- Bemész Khalidhoz is?
- Persze.
- Akkor én is elbúcsúzom mindenkitől, és a hálóban várlak.
Hol van a dacos feleség? Sehol. Olyan alázatos és megalkuvó,
amilyen Csilla sosem volt. Hiába fogadta el az itteni életemet,
hiába nem voltam teljesen az övé, a megalkuvást sosem éreztem
benne. Bár mi nem adtuk magunkat teljesen a másiknak, de abban pont az volt a jó, hogy magunk maradtunk, a saját szabályainkkal, korlátainkkal. Ilyet szaúdi nőtől sosem fogok kapni, és
erre Csilla ébresztett rá. Látszólag kényelmes ez a fajta alázat, de
igazság szerint már kényelmetlen. Szorít mindenhol: a gyomromnál, a szívemnél, a koponyámban, és még a számat is összefogja, nehogy valami kedveset mondjak. A lelkem kényelme ott
maradt Magyarországon, ahol csak úgy keringhetett, mégis bilincset viselt, parancsolhatott, de engedelmeskedhetett is, ahol
megszakadt, de ahol össze is tudták ragasztani... Ahol durcáskodhatott, nevethetett, akadályozhatott, engedhetett, uralkodhatott, behódolhatott... Itthon mindennek csak az egyik fele van
meg, mert Yasmin nem képes adni a másik felét. Pedig ha jobban
belegondolok, még adnia sem kéne, csak befogadnia, úgy, ahogy
ő tette. Egyszerűen csak ki kéne csalnia belőlem, és befogadnia.
Rohadt egyszerű és kurvára bonyolult.
Az ajtóból még visszafordul, én odapattanok Annához, nyomok a homlokára és a szájára egy csókot, bevallom, ezt újabban
csak akkor teszem, ha más nem látja. Egyszer anyám rám mordult, hogy a száját ne csókolgassam, akkor jöttem rá, hogy igaza
van. Amikor három hónaposan a kezemben tartottam, ez volt
természetes, de itt, ebben a közegben, ez nem norma. Én mégsem
tudom ezt elengedni. A húsos ajkakat, amiket egykor Csilla is
ugyanúgy falt, mert ő is mindig oda adott neki puszit. Olyan
édes ez, mintha újra hárman lennénk.
- Aludj jól, életem.
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Egy kicsit még lejjebb húzom a hátán a paplant, hogy ne izzadjon annyira. Az ajtóban már Umayma ácsorog, intek neki,
hogy bemehet, én meg arrébb megyek a fiam lakrésze felé. Az
ajtó ott is tárva van, egyenesen az ágyához lépek, nehéz visszatartanom a nevetést. Míg Anna összekuporodva, betakarózva
békésen szunyókált, addig fiam keresztülvetődve a takarón, a
párnákat szétlökdösve, eltátott szájjal horpaszt. Még rúg is egyet
álmában, csupa tűz és erő. Lányomat kitakartam, fiamat meg
próbálom betakarni, de alatta van a kelme, ezért csak az ágytakarót húzom rá, a célnak az is megfelel. Öt is megcsókolom a homlokán, elindulok kifelé, látom az asztalán a rendetlenséget, jobban odanézek, papírok, ceruzák vannak szétdobálva, újabban
szeret rajzolni. Anna inkább szerepjátékokat játszik vagy könyveket lapozgat, Khalid azonban állandóan lovat akar rajzolni.
Umayma szokott neki segíteni, de most egészen más van a papíron. Két pálcikaember, az egyiknek van haja, a másiknak nincs. A
nevelőnő segített neki, mert fölé írta a nevüket: Khalid, Anna.
Egyszerű kis rajz, a legcsodálatosabb látvány benne, ahogy az a
két pálcikakéz összeér: fogják egymás kezét. Én is végigsimítom,
mintha mindkettejük karját megfogdosnám.
Ha ez így marad, nincs mitől félnem. Khalid jó testvér lesz.
Sokkal jobban számíthat majd rá Anna, mint amennyire rám
számíthattak a húgaim.
***
- Remélem, nem keltetted föl egyiket sem! - kacarászik
Yasmin, de engem már a látványa köt le.
Amikor hálóruhában van, másként mozog, sokkal természetesebb, de még így is arisztokratikus. Emlékszem, közöltem is
egyszer apámmal, hogy nem is értem, Yasmin miért nem hercegnőnek született. Hogy lehet egy kereskedő lánya ennyire tökéle48

tes? Hogy lehet meg benne az a nőiesség, büszkeség, kifinomultság, amit mi királyi családtagok magunkénak hiszünk?
- Annát képtelenség lenne felébreszteni, úgy alszik.
- Hát nem is érte aggódom - nevet ismét. - Na de Khalid!
Állandóan úgy harcol az ágyban, mintha a legnagyobb ellenségével térne nyugovóra. Olyan zaklatottan alszik...
- Ilyen, és kész - vágok közbe.
Szó nélkül bevonulok a fürdőbe, azonnal zuhanyt veszek,
muszáj lecsillapodnom. Ez az egyik legrohadtabb tulajdonságom:
a feszültség, ami a férfiasságomat uralja. Ráadásul a ma történtek
után gyengédnek kéne lennem, és ez most elég nehezen fog
menni. Finoman fogalmazok. Nem. Kurva nehezen fog menni.
Senkire sem neheztelhetek, de hiába beszél akárki is akármit,
a gondolataim csak egyvalami körül tudnak forogni. Minden
perc egy örökkévalóságnak tűnik, tudnom kell a biztosat, most
már mindegy is, mi az, mert a tudatlanság mindennél rosszabb.
Elzárom a csapot, megtörölközöm, meztelenül megyek ki,
Yasmin végigmér, majd odafordul az ágyhoz, amit bőszen igazgat. Az még csak hagyján, hogy a nászéjszakánkon rám sem mert
nézni, de azért már túl vagyunk ezen-azon, mégis úgy tud szemrevételezni, hogy még én szégyellem magam, amiért a saját hálómban meztelenkedem. Mindenfajta naturális dolog idegen a
feleségemnek, és ez az évek előrehaladtával egyre nagyobb szakadékot ás közénk. Én is betartom a szabályokat, de ennek az
ajtónak ezen a belső oldalán nincsenek szabályok.
Mögé lépek, pont előrehajol, a takarót simítja, végigcsúsztatom a kezemet a karján. A felsőtestem kissé rádől, a farkam
azonnal kőkemény lesz. Röhejes, hogy még így, hálóruhában is
izgató mögé állnom. Mennyire szeretném már ezt egyszer. Így
hátulról felnyársalni tövig, hogy belehaljon, úgy fájjon neki.
Hogy ordítson, sikítson, érezze a hatalmamat.
Nem... Nem igaz... Ezt nem akarom. Az eleje igaz, de azt aka49

rom, hogy azért fájjon neki, mert annyira jó. Azt az édes kínt akarom neki adni, amit én érzek, amikor visszatartom magam. Az
alhasam szétreped, feszül mindenem, és tudom, hamarosan robbanhatok... És a robbanás után a kellemes kis fájdalom, ami már
a kielégüléssel jár kézen fogva.
Nem tud felállni, mert a testem lenyomja, a válla fölött a kézfejét nézem, meg sem mozdul, markolja a takarót. A nyakához
bújok, szinte megerőszakolom magam, mert olyat mondok, amit
most nagyon nem gondolok komolyan.
- Ha fájdalmat okoztam neked a délután, akkor sajnálom.
Szeretlek. Nem akarok veszekedni, Yasmin. Én csak veled akarok
lenni.
Minden erejét összeszedve felegyenesedik, ezzel engem is felállásra kényszerít, pedig igencsak jó volt mögötte állni.
Egy tizedmásodpercig még reménykedem, vezetem a kezem
a mellére, de ő felém fordul, így a háta és a dereka marad. Magamhoz vonom.
- Tudod, Gamal, hogy nem haragszom... Te ne haragudj
rám. Már megbeszéltük, zárjuk le.
Elmosolyodik, csókolni kezd, egyetlen szót mantrázok: gyengéden. Elég riasztó, hogy nem is tudok a vágyra koncentrálni,
csak arra, nehogy megbántsam valamivel. Nevetséges, de én már
legalább annyira meg akarok felelni feleségemnek, mint amenynyire ő nekem. Csak tudnám, mikor indult útjára ez a hatalom,
mert rendesen átvette az irányítást. Nem is tudom, kire legyek
dühös, magamra, vagy rá.
Megmarkolja a férfiasságomat, lágyan masszíroz, játszadozik,
élvezem, egyre jobban kívánom. A látvány még segít is, olykor a
hosszú ujjait figyelem, a nagyon hosszú, lakkozott körmeit, az
arcát, ami smink nélkül is a tökéletesség tökéletessége. Ha
Yasmin külsejével kapcsolatban csak egyetlenegy hibát kéne
mondanom, akkor még az sem menne.
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A mellkasomat csókolgatja, az egyik kezem a derekán pihen,
a másikkal a haját birizgálom. Már a hasamnál jár, akarom a száját. Yasmin nagyon szemérmes, de volt már rá alkalom, hogy
félretette minden prűdségét és a szájával kényeztetett. Egyedül
az a hátulról behatolás, a feneke, a kemény szex nem járható nála...
Éppen hogy csak eleget tesz a kívánalmaimnak, talán egy
percig nyálaz, már kúszik is az ágyra, szívesen felüvöltenék,
mert tulajdonképpen jól csinálja, amit csinál, noha nem tudatos.
Alig meri bekapni, engem meg kifejezetten izgat, hogy éppen
csak rácsúszik, és a végét cuppogja. Leszedi magáról a hálóinget,
addigra én is odamászom, bugyi nincs rajta, mivel még térdel,
mögé kerülök. Éppen lendíti a kezét, hátra akar nyúlni hozzám,
rámarok a melleire, ő felsóhajt. A csókjaim nagyon gyengéden
oszlanak a testén, a kezem azonban már előrébb jár. Erőszakosan
masszíroz, de szerencsére nem állít le szavakkal, csak irányítani
kezd. Sóhajtok egyet, de nem veszítem el a fejem. Igazság szerint
ilyenkor kissé tudatosan arra kell gondolnom, hogy szerencsétlent körülmetélték, elég dolgot elvettek már tőle, nem lehetek
önző. Bár szerencsésnek is hiszem, mert valószínűleg a férfiak
többsége elkönyvelte volna frigidnek, amikor tudomást szerzett a
csonkításról. Az első pillanatban én is ezt tettem, ezért sem akartam feleségül venni.
A kezem benyúl közénk, a kerek fenekét markolom, az ujjamat is belecsúsztatom hátulról, de nem veszi az adást. Ha egy
kicsit... legalább egy picit előrébb dőlne, akkor jelezném, hogy ez
most nagyon tetszik. Kihúzom az ujjam, a csikló helyét ingerlem,
hátha erre jobban kínálja majd magát, de semmi sem történik. A
feje már egészen hátra van csavarodva, csókolni akar. Azt hiszem, nem is a derék alatti dolog képes őt felizgatni, hanem a
csókolózás. Engedek neki, kihúzom a kezem, és kissé mellé furakszom. Összeforr a szánk, azonnal felsóhajt, nekem is meg51

nyugszik a lelkem. Yasmin egyetlen sóhajával képes elkergetni
belőlem a vadállatot. Teljes testével felém fordul, percekig csak
csókol, a keze néha leszalad, nagyon vágyakozik a férfiasságom
az érintésére. Lefekszik, de pont oldalra fordul, nekem háttal,
mert a takarót akarja kihúzni maga alól, nekem sem kell több.
Levágódok mellé, én is az oldalamon fekszem, a nászéjszakán
voltunk hasonló pozícióban, csak akkor a lábát hátrafeszítettem.
Most pont az ellenkezőjét szeretném, innen már csak egy kis előrenyomulás, és ő már hasra is kerülne, picit meghúznám, már
térdelne is.
Újra sóhajtok, mert ahogy a gondolat végére érek, már vissza
is ül.
Ma sem lesz meg hátulról.
A szemembe néz, a kezem eléri a fenekét, beszélek végre.
- Add ezt nekem oda, Yasmin.
Elkerekedik a szeme, meglepődöm, mert felnevetve kérdez
vissza.
- Mit? A fenekemet?
Oh, azt!
- Nem... Úgy értem, a látványt...
Felülök, meg akarom fordítani, de erőszakosan visszanyom.
Mindenesetre az már valami, hogy nem húzza föl az orrát, azt
hiszem, a maiból mindketten tanultunk.
- Tudod, hogy azt megalázónak tartom. Nem vagyunk mi
állatok, Gamal.
Ahhhhh! Dehogynem! Én az vagyok!
A hátamon fekszem, és csak amiatt nem kezdek ellenkezésbe,
mert felmászik rám lovagló ülésbe.
Oké. Ez rendben lesz. Végül is...
Az az igazság, hogy ez sem szokványos póz nálunk, így megelégszem. Oldalra dobja a haját, azonnal fölfelé döfök, pedig nem
is vagyok benne. Újra a szemembe néz, egészen megváltozik a
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tekintete, látja, hogy mereven lesem őt. Arra várok, mi lesz a következő reakciója, végre érzem benne az ösztönt. Talán a harcolni
akarás hozza ezt ki belőle, de gondolni sem akarok arra, amit ma
mondott nekem, nevezetesen, hogy ő egy halott nővel harcol értem.
Lejjebb ereszti a csípőjét, rámarok két oldalról, irányítom, ebben a pózban nem túl tapasztalt. A farkam úgy áll, hogy arra
csak rá kell ereszkedni, ebben segítek neki. Lassan, de határozottan mutatom neki az utat, a csípőmet nem is fölfelé nyomom,
hanem préselem a matracba. Annyira szívesen löknék egyet, de
akkor egy életre elvenném a kedvét a lovaglástól, és azt nem akarom. Az a célom, hogy nagyon jó legyen neki, mert akkor máskor
is ilyen aktív lesz. Mondjuk, nem mintha máskor nem az lenne a
célom, hogy jó legyen neki. A hátulról dolognál is ezt terveztem
el, hogy úgy kicsinálom, ahogy még soha. Addig nem engedtem
volna el, míg sorozatosan el nem élvez, akkor megtudta volna,
mit is szánt neki Allah.
Kicsit hátrébb tolom, hogy ne függőlegesen menjek, mert az
fájni fog. És akkor végre történik valami. Én hátratolom, ő meg
válaszul előrenyomul, újra hátratolom, ismét előremozdul... Kissé előrébb dől, de tudom, ez a lágy dörzsölés kevés lesz az ő
csonkolt csiklójának. A kezemet befúrom az öléhez, a heget ingerlem, a másik kezemmel meg ugyanúgy tologatom. Észre sem
veszi és már teljesen rajtam ül, megnyugszom, mert láthatóan
élvezi. Hát még én mennyire élvezem. Ring a melle, a haja a
combomig lelóg, csiklandoz, a csípője ritmusra jár, a keze meg
szorít. Bevallom, rohadtul nem is érdekelne ez a látvány, ha a nő
itt rajtam nem a feleségem lenne. Tudom, hogy amit most kapok
tőle, az a ritka alkalmak egyike, és hirtelen azon kezdek morfondírozni, ez nem valami csel-e. Talán az arab nők, azokból is az
ilyen szendék, a legnagyobb játékosok. Szinte ordítja a teste: „Na
mit szólsz? Élvezed?”
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Teljesen előredől, a fejem mellett támaszkodik meg, a hátához
nyúlok, és magamra nyomom, a melle a számnál köt ki, rátapadok követelőzve, ő meg a fejem alá mar, von magához. Ahogy a
mellét ingerlem, érzem a hüvelyében az összehúzódást, tudom,
összeköttetésben van a kettő. Eszembe jutnak azok az idők, amikor Yasmin szoptatta Khalidot. Jaj de imádtam. Amikor fiam
még nagyon kicsi volt, és csak ismerkedtünk az apaság meg
anyaság fogalmával, azt hiszem, akkor álltunk Yasminnal lelkileg a legközelebb egymáshoz. Persze, hiszen akkor még nem tudtam róla, hogy van egy lányom is a világ másik felén, és Csillával
is úgy voltam, hogy illik elfelejtenem. Szóval emlékszem, szülés
után nem sokkal Khalid lakrészében szoptatott, én meg bementem. Olyan intim volt az egész, de nem küldött ki, csak mutogatott, hogy üljek mellé. Percekig néztem a mohó fiamat, mint szívja ki anyjából a táplálékot, csak sokkal később vettem észre, hogy
asszonyom fájdalmas képet vág. Azt hittem, az emlőit fájlalja, de
közölte, hogy a méhe görcsöl szoptatás közben. Aztán jött a következő dolog. A szexnél a csúcson állandóan ömlött a melléből a
tej, ami nekem mindig bizonyíték volt az orgazmusra. Először
szégyellte, aztán volt, hogy mindketten nevettünk rajta, én meg
disznó módon még szét is kentem rajta, majd lenyaltam. Ez az
intimitás csak hetekig volt jelen az életünkben, aztán minden
megváltozott... Minden...
Most viszont újra ezt az összetartozást érzem, és kár lenne titkolnom, rettegek attól, hogy megszűnik. Beismerem, nem vagyok túl érzelgős fajta, de az élet már megmutatta nekem, hogy
amit élvezni lehet, azt élvezni kell. És most nem a javakra gondolok, hanem puszta pillanatokra, amiket egy másik ember mellett
élhetünk meg. A lányom közelében töltött időt is talán ezért becsülöm mindennél többre. Ha Allah nem vette volna el tőlem azt,
amit elvett, akkor egészen más gondolataim lennének ezzel kapcsolatban: jár, és kész.
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A mozgás hevessé válik, ez már nemcsak maszatolás, hanem
igazi szex. Már nem is irányítom, csak nyomom magamhoz erősen, hogy a csiklója helye is megkapja az ingert. A kezem olyan
erősen markolja a fenekét, hogy holnapra talán be is lilul. Yasmin
bőre, teste nagyon érzékeny, olyan, mint egy kislányé. Ha
Khaliddal játszik, és fiam megszorítja őt, még annak is ott szokott
maradni a helye.
Visszatolja magát, távolabb kerül a teste, így a kezem újra becsúsztatom a csiklóhoz, ő egyre hátrébb dől. A kezeit maga mögé
vezeti, egészen hátradől, a térdemen támaszkodik meg, és még a
fejét is hátradönti. Na, itt már nem mondhatom, hogy kontrollálom magam, láthatóan nagyon élvezi, és nekem sem kell több.
Miért volt szükség ehhez egy fejmosásra? Na ja! Végül is az aszszony az úr. Mondjunk bármit, ez így van még a mi világunkban
is. Akkor érhetek hozzá, ha ő is akarja, akkor szül gyereket, amikor ő akarja... egyszerűen minden úgy történik, ahogy a nőnek jó.
Nem bírok tovább vele foglalkozni, a másik kezem is a csípőjén landol, vadul húzom, tolom, ő visszadől, az egyik kezével a
saját combjára támaszkodik, és az előre-hátra mozgásba beleszúr
heves föl-le mozdulatokat is. Bevallom, ez nagyon jólesik, a függőleges csúszások sokkal intenzívebbek, jelzem is neki egy sóhajjal, hogy az most nagyon oké, amit csinál. Bár nem reménykedem
benne, hogy veszi az adást, de mégis megtörténik. A másik kezével erősebben rátámaszkodik a térdemre, és ami elöl volt a combján, a saját csiklóhegéhez nyúl. Simítja magát, a feje ismét hátrabiccen, az én szemem meg kipattan rendesen. Sosem kérnék tőle
olyat, hogy mutasson nekem egy kis maszturbálás félét, de most
megkapom. Az egyik kezemet oda is rakom a fejem alá támasztékként, iszom a látványt. Egyre magasabbra emelkedik, ül viszsza, néha hátrahúzza a csípőjét, olyan, mintha körözne.
Megáll, a mellbimbói megkeményednek, érzem a ritmusos
összehúzódást, és hallom a most elég hangosnak tűnő nyögését.
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Amikor megnyugszik, emelek rajta egyet, ennyi nekem elég is,
követem őt oda, ahol a legjobb vele lenni.
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4. fejezet
A hajnali ima után visszaaludtam, a fény már átüt a sötétítőkön.
Magam mellé nyúlok, Yasmin nincs itt. Este mindent megbeszéltem Emírékkel, már el is repültek. Asszonyom sem-miről sem
tud, bár lényegtelen is az egész.
Fölállok, magamra veszem az alsómat, és kimegyek a fürdőbe. A szakállamra nézek, mára tervbe veszem a borbélyt, mert
illik megigazítani. Sikerült a tegnapi nap végére pontot tennem
feleségemmel, ez most elég megnyugtató. Na és amit az ágyban
művelt, az még ennél is több.
Tusolok, majd felöltözöm, lemegyek az alsó szintre, temérdek
étel van kikészítve. Valahogy telnie kell a napnak, ezért úgy döntök, Hakimhoz megyek ma, apám úgyis megkért rá. Bejön az
egyik szolga, miközben tejet öntök magamnak, odavetem neki.
- Szólj a borbélynak!
Bólint, majd el is megy, én meg elindulok a felé a helyiség felé, ahol az igazítást szoktuk végezni. A lépcsők mögött balra
vannak különböző termek, szobák, és erre van orvosomnak és
családjának, Ibrahiméknak a lakrésze is. Ahova készülök, tulajdonképpen leginkább egy túlméretezett fürdőszobához hasonlít,
annyi különbséggel, hogy a hatalmas tükör előtt forgó fotel van,
a polcokon pedig ollók, szakállvágók, különböző ápoló- és illatszerek sorakoznak.
Beleülök a fotelba, a telefonomon megnézem az aktuális híreket, pár perc múlva megjelenik a borbély, odaiparkodik hozzám,
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és azonnal kezelésbe vesz.
- Mit szeretne, Gamal herceg?
- Rövidíts le, teljesen. Csak erős borosta maradjon.
- Forma? Körbevágjam?
- Nem. Maradjon teljes.
Életemben egyszer vágattam körszakállat, de az nem jött be.
Buzi kis majomnak éreztem magam. A csak bajuszt több okból is
elvetem. Bár a Korán nem tér ki részletesen erre, engem úgy neveltek, hogy a borotválkozás nem bűn, de nem is szükségszerű.
Legalábbis az arcon nem. Mivel családom férfi tagjai mindig is
meghatározó arcszőrzetet viseltek, ez nálam is így vált megszokottá. Divattól és mindenféle nyugati hatástól függetlenül.
Állítgatja a gépet, én meg türelmesen várok. Ez az öreg körülbelül tizenöt éves koromtól foglalkozik a szőrzetemmel, ő jár
apámhoz és fivéreimhez is, hol itt tölt napokat, hol családom
többi tagjánál. Az ilyen mozgó családi szakembereknek minden
palotában van lakrészük, és általában meghatározott napokon
történik a forgás. Elég öreg már, de a keze aranyat ér.
- Pár napos borosta legyen, vagy rövid szakáll? - kérdez,
mielőtt elkezdené.
- Borosta - nézek rá szigorúan, nem is értem, miért kérdezi
meg még egyszer, igaz, nem olyan egyszerű a helyzet, mert a
rövid szakállt csak nem sok választja el az erős, pár napos borostától.
Az ollóhoz nyúl, igazítja a szálakat, amikor egységesíti, akkor
nyúl a gépért. Méretre vágja, a tenyerével végigsimítja, ellenőrzi,
hogy szúrós-e vagy puha. Tudja, hogy puhítania kell, mert én
sem szeretem a viszkető, ápolatlan érzést.
A borotváért nyúl, az éleket igazítja, precíz, mint egy sebész.
A végén puhító gélt masszíroz a szálak közé, ettől bepuhul az
egész, és eltűnik a szúró érzés, még ha rövid is a borosta. A pengével tisztított részt is leápolja, hosszan masszírozza az államat,
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lefelé halad egészen a kulcscsontomig.
Az utolsó simítást felismerem, ilyenkor összefekteti tenyereit
az arcomon, és kifelé húzza lassan a tenyerét. Olyan, mint egy
érzelmes simítás, az egész arcot végigmozgatja, érinti.
- A haja, Gamal herceg?
- A hajam marad - felelem, miközben ösztönösen végigtúrom. Még nem túl hosszú, de már nem is olyan rövid, pont ezt a
hosszúságot szeretem a legjobban. Hátra lehet simítani, be lehet
szárítani, vagy csak lóghat a semmibe. Mindenhogy jó. Amikor
hosszabbra növesztem, akkor már elég sokat kell vele bajlódni,
utazás előtt nem ajánlatos növesztgetni. Szárítani kell, és már
hátrafésülni sem olyan egyszerű, mert a tincsek beszöknek előre
az archoz.
Tisztogatni kezdi az eszközöket, én kimegyek, és visszaindulok az emeletre. A gyerekek szárnyába veszem az irányt, nem a
szobában játszanak, hanem a közlekedőn fogócskáznak. Látom
Yasmin arcán, hogy mérges, ott van Bálint kedvese, Krisztina is.
Hamarosan elviszi Annát, hogy pár órára elvonuljanak, és csak
magyarul beszéljen lányomhoz. Népda-lokra tanítja, szavakra
meg versekre. Amikor megkérdeztem a múltkor, hogy megy
Annának a magyar nyelv, azt felelte, hogy tökéletes. Nem is hittem el, de valamelyik nap, mikor Khaliddal játszott, felkiáltott
valamit, amit egyikünk sem értett. Bálint ott állt mellettünk, ő
mondta, hogy állítólag lányom ezt kiabálta: „hagyjál”! Azóta elhiszem, hogy valóban ugyanúgy beszél magyarul, de egyszerűen
ráérez arra, hogy Krisztinával tud csak így kommunikálni.
Még oda sem érek, Yasmin szinte nekem esik.
- Gamal! Krisztina most mondta, hogy Bálint és Emír Magyarországra utazott.
Nem is értem, miért gondoltam azt, hogy nem jut ez el bizonyos csatornákon feleségemhez. De abban is biztos vagyok, hogy
a lényeget nem tudja, mert Bálint erről bizonyosan nem beszélt
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élete párjának. Vannak hülyeségei, de ezt a bizalmi dolgot komolyan veszi.
- Na és?
- Krisztinának hiányozni fog Bálint. Ő miért nem mehetett?
Az említett nőre nézek, akinek csak az arca van szabadon.
Kék szeme van és elég hétköznapi vonásai, tulajdonképpen
szépnek mondanám. A haja fekete, itt, a palotán belül nem kell
takarnia. Zavarban van, már éppen mentegetőzne, de most kisebb bajom is nagyobb ennél.
- Őt másért alkalmazom, nem azért, hogy utazgasson.
Egyáltalán nem szánom bántásnak, de látom rajta, hogy még
jobban zavarba jön, ezért inkább Yasminnak adom ki az utasítást.
- Készítsd össze a gyerekeket! Átmegyek velük Hakimhoz.
- De most kéne Annával...
- Majd, ha visszajöttünk - vágok Krisztina szavába.
Feleségem azonnal ráparancsol a gyerekekre, el is indulnak a
szobák felé, Krisztina mellettem marad, és feszélyezve figyel engem. Bálintot bírom, és elviselem ezt a nőt is, de az ilyenektől
feláll a hátamon a szőr.
Mit álldogál itt?
Ránézek szigorúan, ő meg elmosolyodik, ekkor kapom fel a
vizet.
- Van szabad órád! Mire vársz? Menj!
Még mindig nem mozdul, ezért inkább én nyargalok le, hogy
összeszedjem Hadit.
***
Anna egy hosszú kis ruhában van, a vállára van terítve egy kendő, de nem takarjuk sem a haját, sem az arcát. Morcosan
Yasminra nézek.
- Miért nem fogtad össze a haját? Meleg van.
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Nem válaszol semmit, figyeli, ahogy Hadi beülteti a gyerekülésbe és becsatolja. Khalid fehér tobéban van, de shemag nincs
rajta, Hadi őt is beülteti, én közben ellenőrzöm a biztonsági övet.
- Nem megy veletek más? Nem viszel valakit a gyerekek
mellé?
- Minek? - kérdezek vissza. - Mellettem jó helyen vannak.
Nem is tudom, mi van ebben a mai napban. Egyszerűen képtelen vagyok normális hangot megütni feleségemmel szemben.
Gyorsan beülök én is, Hadi el is indul Hakim pár méterre lévő
palotájához. Nem a kényelem miatt megyünk most kocsival, hanem a meleg miatt. Pár perc is gyilkos a sivatagi levegőben, ráadásul fúj egy kissé a szél, állandóan homok megy az ember szájába és szemébe, ezért is alapfelszerelés nálunk a napszemüveg.
Anna egyébként imád autóban ülni, fogalma sincs még róla,
hogy az anyja egy ilyen csodaszerkezetben szenvedett balesetet,
és így veszítettük el. Sokat dilemmáztam egyébként ezen. Mi
lesz, ha nagyobb lesz? Beszélnem kell vele őszintén egyszer, de ő
annyira érzékeny. Mit mondjak majd neki? Azt, hogy az anyja
egyéves korában meghalt, és Yasmin csak úgy kezeli, mintha a
sajátja lenne? Nem fogom tudni ezt tálalni. Egyébként körülbelül
két hónap volt kritikus. Anna sokat sírt, hiányzott neki Csilla,
ami nem is csoda, hiszen vele volt éjjelnappal. Talán ezért is ragaszkodik hozzám ennyire, és én ezt el is fogadom, tolerálom.
Khalid volt, aki megszépítette a napjait, és mivel fiam Yasmint
anyának hívja, egy idő után Anna is így kezdte szólítani feleségemet. Örültünk neki mindnyájan. Az elmúlt hónapokban mi
semmit sem felejtettünk el, de egy pici gyerek agya nem képes
felidézni csecsemőkori emlékképeket. Talán már nem is emlékszik Csillára.
Khalid az ablakot csapkodja, egyáltalán nem olyan nyugodt,
mint testvére. Hátra is nézek rá morcosan, de nem veszi az adást.
Lányom csodálatos zöld szemei kifelé merednek, a vastag szája
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megnyílik, emlékszem, már az első találkozásunkkor szívesen
csókoltam a pici, húsos ajkait. Azt hiszem, én szerelmes vagyok
Annába. Tudom, őrültség, de ezt én már nem szeretetnek érzem.
Hadi behajt az udvarra, árnyékos részre parkol, a szolgák
azonnal elénk jönnek, sőt meglepetésemre még Hakim is kijön.
Küldtem neki egy üzenetet, de nem válaszolt.
Kiszállok, kiveszem a gyerekeket is, ő odajön hozzánk, és int
az alkalmazottainak, hogy menjenek dolgukra. Hakim öcsém
nem igazán változott az elmúlt két évben. Még mindig nem született gyermekük Samirával, sőt a második feleségét sem ejtette
teherbe. Igen, neki az is van. Bár fogalmam sincs, mire volt jó az
a házasság, mert második asszonyát igencsak levegőnek nézi.
Samirával tölti szinte minden napját, szerintem Haifát csak nagy
ritkán teszi magáévá. Sosem beszéltem vele erről, de ebben a pillanatban ez fészkeli be magát az agyamba.
Felkapja Khalidot, dobálja és csókolgatja. Anna csak néz fölfelé, ezért őt én emelem a magasba.
- Menjünk be! Nagyon meleg van - vigyorog fiamra.
Ahogy mosolyog a gyermekemre, azon gondolkodom, apa
hol ronthatta el vele kapcsolatban. Hakim ugyanazt a nevelést
kapta, mint én vagy Fawwaz, mégis szöges ellentéte kettőnknek.
Agresszív, követelőző, és céltalan a léte.
Előremegy, mi követjük, bent már Samira is előjön, azonnal a
kicsiket öleli meg, majd engem is. Megfogja a kezüket és félreviszi őket, mi meg ott maradunk Hakimmal. Vagyis csak maradnánk, mert Anna kirángatja a karját, és visszaszalad hozzám, a
lábamba csimpaszkodik. Hakim váratlanul leguggol hozzá, és az
arcát simogatja.
- Egyszer úgyis el kell engedned apádat! - felnéz rám, nekem nincs kedvem ezen mosolyogni. Fura módon Anna közelít
az öcsémhez, a térdének dől, mintha az egy fal lenne, testvéremnek nincs is más választása, mint átölelni őt. - Ennyire szereted
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apádat? - kérdezi lányomat, miközben az arcába néz.
- Igen - feleli Anna halkan, hozzá eszeveszetten bólogat.
Hakim is és én is elnevetjük magunkat.
Elhúzom őt, a háta mögé guggolok, kisimítom a haját, érzem
a tarkóján az izzadságot. Megemelem a pihesúlyú hajacskáját,
összefogom egy csomóba, Samirára nézek, aki azonnal elsiet,
majd pár másodperc múlva vissza is jön, és kezembe ad egy hajgumit. Lehet, hogy vicces, de fingom nincs, hogy kell összefogni
a hajat. Nem teszem szóvá, de nem is kell, mert öcsém felesége
ráérez. Mellém guggol, kiveszi kezemből a hajat, majd leengedi,
és az ujjaival megigazítja a tincseket. Aztán villámgyorsasággal
három részre osztja és befonja, begumizza. Hakimmal úgy nézzük, mintha a legnagyobb csodát látnánk. A tarkójánál lévő haj
kissé vizes, Samira törölgeti és meg is puszilja a bőrét. Öcsémre
nézek, akinek a szemében még sosem láttam ilyen meghatottságot. Határozottan azt érzem, hogy szerelmes az asszonyába,
vagy legalábbis ebbe a látványba, ahogy hitvese egy gyermekkel
foglalkozik. Fölállok, Samira is ezt teszi, Hakim kővé van dermedve, de Anna megtöri ezt a pillanatot, mert visszalép testvéremhez. Nem néz föl, arra gondolok, rosszul mérte föl a helyzetet, és azt hiszi, Hakim lába az enyém. Nem veszi észre a tévedést, testvérem pedig iszonyatosan feszeng. Egy ideig vár, majd
megtolja őt, Samira érti a célzást, odalépve elhúzza lányomat, aki
engedelmeskedik. Öcsém néz utána, miközben beszélni kezd.
- Hát, egyvalami biztos. Gyönyörű hercegnőt szült neked
az a nő.
- Csilla!
Gúnyosan elvigyorodik, sosem mondaná ki a nevét.
- Azt hiszem, a lányod kelendő lesz. A bőre, a haja, a szeme...
- Elég lesz! Még kislány.
- Egyszer megnő, Gamal.
63

Nem tudom, miért mered a szőr égnek az alkaromon.
Hakimot hirtelen undorítónak tartom. Képes még a hároméves
kislányomról is úgy beszélni, hogy nőként látja a jövőben. Én
erre képtelen vagyok. Anna nem nőhet meg!
- Beszélnünk kell! - váltok témát, de ő nem áll le.
- Szerintem még egy herceg is elveheti őt. Származásra tekintet nélkül. Nehogy egy ócska milliomos kereskedő fiához add!
Kár lenne érte.
- Kezdesz marha nagy faszságokat csinálni. Normális
vagy? Samirát bántod?
- Ha nem az édestestvérem lennél, már most lefoglalnám
Annát.
Eszelős. Nem is hallja, amit mondok. Odalépek elé, és a képébe vigyorgok.
- Aztán kinek? Mert fiad még nincs!
Sóhajt párat, érzékeny részhez értem.
- Azt hiszitek, nem követek el mindent? Mást sem teszek!
Nem én tehetek róla!
Üvölt, a legszívesebben biztos nekem támadna.
- És azt hiszed, Samira tehet róla? Vagy Haifa?
- Már azt sem bánnám, ha valami ribanc szülne nekem,
csak szüljön valaki. Elismerném, úgy, ahogy te tetted!
A szívem mélyén sejtettem, hogy házasságának mélypontja
emiatt van. Már akkor tudtam, amikor másodszor házasodott.
Nem normális.
- Nekem nem ribanc szült!
- Ja persze! Mondhatsz akármit! Asszonyod volt talán?
Ugyanolyan kis európai lotyó volt...
- Ha nem fogod be a pofád, itt verem szét a saját házadban!
- üvöltöm vissza.
Tele van vele a tököm! Állandóan szapul mindent és mindenkit, az ő lelke meg már úgy el van rohadva, hogy még a férgek
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sem kíváncsiak rá.
A szemembe néz, üvölt róla a gyűlölet. Nem is tudom, mitől
higgadok le.
- Adj időt magatoknak.
- Időt? Mennyit? Apám minden hónapban Samira és Haifa
vérzéséről érdeklődik.
- Ne foglalkozz apával! Az orvos is azt mondta, hogy minden rendben. Csak várni kell. Allah tudja, mikor jön el az ideje.
A fejét a tenyerébe temeti, elég őszintének tűnik most, az
öreggel biztos nem beszélte így át a dolgot. Nem szólal meg,
ezért újra én kezdek beszélni.
- Ezért bántottad őt?
- Nem mindegy? Úgysincs hozzá semmi közöd!
- Amíg a királyhoz meg más családokhoz kell szaladgálnom a hülyeségeid miatt, addig van! Nem bánthatod a feleségedet! Miért nem kurvákat versz agyon? Nem jársz eléghez?
Odébb rúg egy földre rakott dísztárgyat, magamra ismerek,
ez a gesztusa azért igencsak jelzi, hogy egy vérből valók vagyunk. Talán Hakim nem is annyira más, mint én. Pár másodpercig hallgatunk, majd lekapja fejéről a shemagot, úgy kezd beszélni. A dühe tovaszáll, esdeklő és gyerekes.
- Mi a francot csináljak, Gamal?
- Ne verd össze a feleséged azért, mert nem esik teherbe!
- Az nem azért volt.
Felvonom a szemöldökömet, kíváncsivá válok. Öcsém olyat
mond, amitől kiráz a hideg. Pár másodperce még csak sejtettem,
hogy egyformák vagyunk, most meg már tudom. Ugyanabban
az érzésben vergődik, amiben én.
- Samirával van a baj. Én nem akarom kurvaként kezelni,
tisztességgel akarok vele bánni, de nem tudunk közel kerülni
egymáshoz. Igen. Eleinte kifogásolhatóan viselkedtem, de már
annyira akarok gyereket, hogy bármire képes vagyok. Kedves
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vagyok vele, udvarolok, ő meg csak fekszik alattam, mint egy
darab fa. Te beindulnál erre?
Nem bírom elviselni a tekintetét, ha valamikor, akkor most
megértem. Yasminnal kapcsolatban nekem is hasonló érzéseim
vannak, de én még talán hiszek benne, hogy ez a fajta fal lerombolható.
- Akkor sem bánthatod.
- Ezért nem esik teherbe. Nem szeret engem.
- Ugyan már, Hakim! Ez bolondság.
Odalép, és elkapja a karomat.
- Miért nem tud olyan lenni, mint a többi?
- Mint azok, akiknek fizetsz?
- Te talán fizettél a magyarodnak? - üvölt vissza.
Először nem is értem, hova akar ezzel kilyukadni, de a tekintetét megtalálva mindent megértek. Testvérem egész életében
meg akart felelni nekem vagy apának, ez nem sikerült, ezért lázadt, ezért lett olyan, amilyen. Még a házassága is a megfelelni
akarásról szólt. Azt hiszem, Hakim, amennyire utálta a helyzetemet Csillával, annyira irigyelte is tőlem. Most pont azt hiányolja, ami nekem megadatott: egy nőt, aki önmaga, aki szereti őt, és
semmilyen gát nincs jelen. Samira sosem lesz olyan, ami nem is
csoda, hiszen öcsém az első perctől alázza. Az a helyzet, hogy
most eléggé a testvéremnek érzem őt. Megnyílik a szívem.
- Megértelek. De ha azt akarod, hogy ő a lelkét is odaadja
neked, akkor másként kell vele bánnod. Én már tudom. - A szemembe néz, talán először nem vág gúnyos képet. - Kurva nehéz
az élet, Hakim, és erről te eddig semmit sem tudtál, úgy, ahogy
én sem. Nem baj, hogy megtudtuk. - Ösztönből vigyorogjuk el
magunkat mindketten, pedig nem is vicces a helyzet. - Minden
rendbe fog jönni, de ne bántsd se Samirát, se Haifát. Allah irgalmas, de a nők nem. Hidd el!
Így van. Egyszer csak fogják magukat, és átlépnek a paradicsomba,
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téged meg hátrahagynak a törött szíveddel és a lélek nélküli testeddel. A
nők nem irgalmasak!
Nem tudom, talán harag van bennem a múlt miatt. Haragszom a napra, amiért felkelt Csilla halálának napján, haragszom
az estére, ami eljött és új napot adott a múltával. Haragszom a
tiszta percekre, amikor felfogtam, hogy nincs többé. Haragszom
Csillára, amiért nem maradt itt, hanem elment. Haragszom magamra, amiért egyre nehezebben megy a várakozás, és haragszom Csillára is, amiért rámutatott, hogy ember vagyok, és a királyi vérem szart sem ér. Talán, ha tehetném, visszarepülnék az
időben, és rá sem néznék, nem akarnám újra átélni az öleléseket,
csókokat. Talán, ha tehetném, eltörölném a jelent, a jövőt, és a
múltban élném az egész életemet, amiben ő is ott van. Fura kettősség ez, ami bolondulásig hajszolja az agyamat.
- Apa kért meg, hogy mosd meg a fejem, igaz? - kérdez hirtelen.
- Apánk csak jót akar.
Levágódik a kanapéra, iszonyatosan nagy a csönd. Az ő palotája sokkal kisebb, mint az enyém, de ez csak a helyhiány miatt
van így, nem pénzkérdés. Apám közelében akart maradni, és
ennél jobb hely nem adódott, így elfogadta.
- Mi lesz, ha még gyerekem sem születik, Gamal?
Gyerekkorunk óta nem hallottam őt így beszélni. Talán akkor
volt így elkeseredve, amikor kicsiként rájött, hogy én és Fawwaz
megyünk apánkkal a mecsetbe, ő viszont még kicsi, így otthon
marad. Akkor ugyanilyen fekete gombbá kerekedtek a mandulaszemei. Mintha ez a kerekség visszatarthatná a könnyeket.
Leülök mellé, mindkettőnk szeme a szőnyegre kúszik. Vigasztalnom kéne? Nem tudom. Nem hiszem. A vigasz nem ér semmit, ezt jól tudom egy ideje.
- Minden úgy lesz, ahogy Allah akarja.
És jó lenne tudnom, hogy ezt a mondatot neki szánom-e, vagy
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magamnak.
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5. fejezet
Elképesztő, hogy egy lehetőség mennyire képes uralni az embert.
Annak lehetősége, hogy Csilla szíve másban dobog, megbénított
az eltelt napokban. Az a legnehezebb, hogy senkinek sem beszélhetek róla. Emír tegnap este üzent, hogy ma hívni fog, de bővebben nem nyilatkozott, érzem az igazságot. Érzem a zsigereimben,
a lelkemben, az agyamban. Minden pillanatban üvölti szám a
megérzést: él! Aztán ez után a megérzés után jön a valóság,
melyben rájövök, hogy nem Csilláról van szó, csak egy szervről.
Az nem az ő élete. De ez a szerv maga az élet. Az én szívem is
tele van vele, az emlékeivel, a határtalan szerelmünkkel, így újra
és újra oda lyukadok ki, hogy ez már maga az élet.
Belefogok őrülni!
Már reggel óta ebben a rohadt dolgozószobában ülök, és
meghagytam, hogy senki sem zavarhat. Yasmin is tudomásul
vette, még a gyerekekhez sem mentem le. A telefonomat markolgatom, mint egy kisgyerek, aki valami jó hírt vár. Az egész zavaros. Nem akarom, hogy úgy legyen, ahogy sejtem, hogy lesz, viszont ha elhessegetem a lehetőséget, akkor valami furcsa üresség
marad utána. Akarom is meg nem is érzés. Vágyom a jelen miatt,
mert érezni akarom tenyerem alatt azt a szívverést, és gyűlölném
a jövő miatt, mert így már semmi sem biztos számomra, még az
sem, hogy a paradicsomban újra együtt lehetünk.
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Ledobom a telefont az asztalra, megtörlöm az izzadt tenyerem, rohadt éhes is vagyok. Abban a pillanatban szólal meg, utánakapok, de túl heves a mozdulat, lelököm az asztalról, ráadásul
utána is ugrok, a derekamat jól bevágom. Az egyik kezemmel a
sérüléshez nyúlok, a másik karom a telefont kutatja. Sírni tudnék
magamon, úgy szerencsétlenkedem.
Végre sikerül kihorgásznom, azonnal fölveszem, látom, hogy
Emír az.
- Aú! Itt vagyok! Béke!
- Béke! Mi van?
- Semmi. Bevertem a derekam. Szétmegy a vesém!
Pillanatnyi csend után Emír halkan szólal meg.
- Vesékről ne is beszéljünk!
Remegni kezd a kezem, legszívesebben rácsapnék saját magamra, de még a légzés is nehezen megy. Jó ideig csönd van,
Emír ugyanúgy próbálja összeszedni magát, mint én. Ez most
kemény lesz, érzem, és ő is érzi. Mikor már egész jól megy a levegővétel, megszólalok.
- Mondd!
- Gyere ide! Már elintéztem a pilótákat.
A szám iszonyatosan kiszárad, megfogom a vizet, de bele sem
tudok inni.
- Most mondd!
- Gamal, ide kell jönnöd! Mindent tudok. Ha otthon elmondom, úgyis ide akarsz majd jönni, így inkább itt megvárunk.
Megkértem a repülési engedélyeket is.
- Emír! - üvöltök a telefonba. - Ha nem beszélsz, itt esek
össze! Mondjad már!
Újra csönd van, ösztönösen kezdek matatni a fotel után, amibe bele is ülök. A lábaim remegnek, olyan, mintha valami más
dimenzióban lennék. A szőnyeg mintája összemosódik, és arra
leszek figyelmes, hogy a belőlem kiáramló levegőt visszalöki a
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mobil, ami elég hangos. Szinte üvölt.
Ismerem Emírt, nem fog beszélni. De magamat is ismerem,
tudom, ha most nem hallok bizonyosat, akkor azonnal indulok
el, nem pedig holnap. Nem kell még gép se, átvágok sivatagon,
tengeren, hegyeken...
- Bátyám! Ha most nem beszélsz, akkor nem vagy a testvérem.
Olyan, mintha apámat hallanám a saját hangomban, amikor
idősebbekkel beszél. Ugyanígy szólítja a tiszteletre méltó öregeket.
- Gamal, ez nagyon bonyolult. Nem akarom, hogy kiborulj.
Természetesen, ha követeled, beszélek, de hívd Ibrahimot, hogy
melletted legyen.
Eddig csak a lábam volt gyenge és a kezem, de most már
minden létező szőrszálam is égnek mered.
- Minek nézel engem, egy gyenge kis pöcsnek?
Erre nem jön válasz, mást mond.
- Adj pár percet! Mindjárt visszahívlak.
Bontja a vonalat, mielőtt vitába szállnék vele. Elborul az
agyam, azonnal visszahívom, de foglalt. Egyszerűen csak úgy
letette! Én már darabokban vagyok, ez a barom meg rám rakja a
telefont! Fogalma sincs róla, hogy a másodpercek óráknak tűnnek, és a percek napoknak. Egyfolytában hívogatom, de sikertelen az egész. Latolgatom, hogy az ablakon át baszom ki a telefont, de végül mégsem teszem, mert az ezredik próbálkozás után
kicsöng, és fölveszi.
- Normális vagy, Emír? Mi az, hogy csak úgy leteszed?
Szétverem a fejed!
- Itt vagyok. Nyugodj meg!
Szar érzés ez az egész, mert unokabátyám hangja határozottan kétségbeesett, nyugtatni meg aztán végképp nem szokott, így
lelkileg a legnagyobb csapásra számítok. Már majdnem elsírom
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magam, amikor Ibrahim szinte beront az ajtón. Ösztönből fölpattanok, és tigrisként nézek rá, ő meg csak sóhajt egyet.
- Te mit keresel itt? És mióta nem kopogsz?
- Ott van már Ibrahim? - kérdez Emír a vonal túlsó végén,
mert gondolom, hallja a dolgokat. Szóval ezért tette le a telefont.
Hívta Ibrahimot, hogy keressen meg.
- Itt. - Ibrahim közelebb lép, én meg folytatom. - Eléggé itt
van. Majdnem rám rúgta az ajtót.
- Szegénynek fogalma sincs, miért ugrasztottam, csak azt
mondtam neki, hogy baj van, úgyhogy ne neheztelj rá!
Unokatestvéremnek igaza van. Orvosom nem tud a lehetséges transzplantációkról, őt nem avattuk be, de most talán eljött az
ideje.
- Kihangosítalak.
Megnyomom a gombot, a telefont lerakom a tartóba, és megállok mellette. Ibrahimra nézek, ő is közelebb jön, hogy mindent
jól halljon.
- Hallotok? - kérdez Emír, amire én csak bólintok, de Ibrahim válaszol.
- Igen. De jó lenne, ha valamit mondanátok, mert semmit
sem értek. Mi az a nagy baj?
Hol rám néz, hol a mobilra, mintha az maga Emír lenne. Én
nem vagyok képes beszélni, de unokabátyám felvilágosítja orvosomat.
- Magyarországon vagyok, mert kaptunk egy információt,
mely szerint Anna anyjának szerveit transzplantálhatták. Ezt jöttünk kideríteni.
- Csilla! Ez a neve! - kiabálom közbe, de ezzel egyikük sem
foglalkozik. Ibrahim úgy megmerevedik, mint egy kőszikla. A
szemembe néz, és engem kérdez.
- Mi van? Ez igaz?
A tekintetében dühöt látok, és ez nemhogy lenyugtat, hanem
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csak tovább mérgesít.
- Nem! Poénkodunk! Szerinted mi a francért vagyok így
kiborulva?
- De az nem lehet! Hogy tehették meg?
- Itt mások a törvények - szól közbe Bálint kissé halkabban,
az egész olyan, mint egy kibaszott telefonkonferencia.
Begorombulok.
- Mindegy! Ibrahim már tudja a lényeget. Mondjad, Emír,
amit nekem is tudnom kell!
Csönd van, és ez a csönd jelzi, hogy unokatestvérem számára
nincs kibúvó, beszélnie kell. Nem is tudom, orvosom miért áll
mellettem, mert jobban letaglózza a helyzet, mint jelen pillanatban engem.
- Két veséjét, a máját és a szívét is transzplantálták.
Fél szemmel látom, hogy Ibrahim a fotelba zuhan, de nekem
olyan erős a lábam, mintha beton is lenne ráöntve. Egy pontra
szegezem a tekintetem, szinte érzem az ereimben gyorsuló vért,
és a fülemben a dörömbölést. Emír folytatja.
- Minden szervét más kapta meg. A kérésedet figyelembe
véve, minket csak a szív érdekelt, iszonyatosan nehéz volt kideríteni az ügyet. Bálintnak igaza volt. Elég szigorúan tartják ezeket
a szabályokat. - Mivel még mindig nem reagál egyikünk sem,
Emír halkan hozzáteszi: - De végül sikerült. - Még mindig hallgatunk, ezért kérdez. - Gamal? Ott vagy?
Nem tudom, miért, de arra várok, hogy Ibrahim válaszoljon
helyettem, de ő is csak bambul némán.
- Itt vagyunk... Folytasd!
- Azt nem tudjuk, a többi szerve hová került, de a szívét itt,
Magyarországon ültették be. Tudjuk azt is, hogy kibe. Minden
adata megvan. A transzplantáció időpontja ugyanaz, mint
Csilla halálának időpontja, de a klinika más. Gondolom, ide
szeretnél jönni.
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Szeretnék-e? Nem! Akarok! Meg akarom ölni őt! Ki akarom
belezni! Saját kezemmel veszem ki a szívét és temettetem Csilla
mellé. Az én kedvesem halála hogy jelenthetett másnak életet?
Mindenkinek halál járt volna abban a pillanatban!
Spannolom magam, észre sem veszem, és már ott vagyok a
másik fotel mellett, amit feldöntök, válaszul Ibrahim fölpattan és
magára talál.
- Gamal, nyugodj meg!
A kezem után nyúl, próbál elkapni, de én odébb lököm.
- Ne nyúlj hozzám!
Megmerevedik, nagyokat sóhajt, az arcát simítja, én meg már
nem is remegek, hanem reszketek. Üvölteni akarok, de még az
sem megy. Talán tényleg csak ott kellett volna megtudnom, mert
most azonnal ott akarok lenni!
- Ibrahim! Adj neki valamit! - üvölt Emír a vonal túlsó feléről, de orvosom meglepően higgadtan reagál.
- Nem kell neki semmi! Tomboljon! Te is azt tennéd!
Ezek a mondatok megállásra késztetnek, és Ibrahim arcába
hívnak. A szemébe nézve hirtelen arra gondolok, mennyi mindenen segített már át. Kamaszkorom óta óvja az egészségemet, és
tanúja volt a gyászomnak, ami jó nagy feladatot rótt rá. Nem voltam egyszerű eset az elmúlt időben, sőt, talán sosem voltam az.
Ismeri a hülyeségeimet, a nőkhöz való viszonyomat, már egy jó
ideje ő is tudja, hogy én is csak egy ember vagyok a sok közül,
akit meg lehet törni. Maradnék én kemény, ha Ibrahim szemében
nem látnám a könnyeket. Mi a francért sír? Így az én lábam alól
is kicsúszik a talaj.
- Gyertek mind a ketten, Bálint elintézi a szállást!
Egyikünk sem válaszol, Ibrahim odalép hozzám, átölel, a vállamhoz fúrja magát, a Koránból mormol idézeteket, meg sajnálkozik. Emír szinte üvölt, hogy reagáljunk már, mire én odakiáltom a mobilomnak:
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- Megyünk. Holnap megyünk. Mindent intézz el!
Hallom, hogy megszakad a vonal, szerintem a lelke mélyén
örül, hogy most nincs mellettem, és ez a teher orvosomra marad.
Bizonyára a kész tényeket is majd inkább írásban küldi át, mert
beszélni nem lesz hajlandó a témáról. Hallottam a hangján, hogy
így is ki van borulva ettől a helyzettől, amiben, mondjuk, nincs
egyedül.
- Ibrahim, engedj már el!
- Miért nem mondtad, Gamal? - néz a szemembe.
- Mert nem volt biztos.
Orvosom tekintetére már rendesen szégyellem magam. Szégyellem magam egész Magyarország miatt, e miatt a helyzet miatt, pedig nekem ez legalább olyan idegen, mint neki. Sosem bírtam a sajnálatot, Csilla halála óta folyton ezt érzem, amikor Ibrahim rám néz. Nem bírom tovább.
- Ne nézz már így rám, mert pofán váglak!
Elkapja a fejét, a szemeit dörzsöli, kínos a helyzet.
- És most mi lesz?
- Odamegyünk.
- De minek, Gamal?
- Mert látni akarom, érted? - üvöltök vissza eszelősen.
Bólogat, mint aki mindent ért, mégis mást mond.
- Úgysem tudsz már semmin változtatni.
Fura ez az egész. Kíváncsi lennék, mire gondol Ibrahim, de
nem a felszínes véleménye érdekelne, hanem az, hogy mi van az
elméje legmélyén. Tudni akarom, neki is vannak-e olyan érzései
ezzel az egésszel kapcsolatban, mint nekem. Kétlem, mert az első
pillanatban nekem sem volt, de most, napokkal később egyfajta
oxigénpalack a tenger sötét fenekén.
- Olyan érzés, mintha élne... Érted? - Elszégyellem magam,
mert Ibrahim kikerekedett szemmel méreget. Úgysem fogja megérteni, faszság az egész. Mérgemben az ajtó felé veszem az
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irányt, közben utasítom őt. - Holnap jössz velem!
***
A lakrészem felé sietek, szembejön velem egy szolga, akivel közlöm, hogy pakoltasson össze lányomnak. A másodperc törtrésze
alatt határozom el, hogy ő is velem jön. Olyan hülye érzés ez az
egész, mintha valóban Csillához mennénk, miközben a legnagyobb ellenségemhez. Gyűlölni fogom őt, akárki is... és csodálni
is fogom, mert Csilla szíve benne ver tovább. Irigyelni is fogom,
hogy szerelmem minden szívdobbanása vele van... és szánni is,
mert sosem lesz sajátja az a szív. Az a szív az enyém!
Előveszem a bőröndömet, kidobom pár tobémat az ágyra,
majd vissza is teszem a szekrénybe, mert európai ruhákat akarok
vinni. Pár inget, farmert, vászonnadrágot teszek ki, cipőket, zakókat és nyakkendőt. Azután üzenek a személyzet egyik tagjának, hogy pakolja be a ruhákat és minden egyéb kelléket. A piperedolgaimat sosem kell előkészítenem, mert a sok utazás miatt
van rá egy külön csomag.
Nagyjából az egész napom ezzel telik, egyedül akarok lenni,
de Yasmin vadállat módjára ront be a hálószobába. Megrökönyödve nézem őt, a kezében Anna van, Khalidot meg maga után
húzza.
- Elárulnád, mi ez az egész? Mi az, hogy elutazol Magyarországra? És miért kell Annának is becsomagolni?
- Melyik részét nem érted? - kérdezem, miközben a telefonomon nézek egy-két e-mailt.
- Elviszed Annát? Oda? Ezt nem teheted! Ő idevaló!
Leteszem a telefont, nem is értem a helyzetet. Yasmin azt hiszi, hogy ott akarom hagyni a lányomat?
- Persze hogy idevaló!
- És Khalid?
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- Hogy jön ide Khalid?
- Rá nem gondolsz? Nem szakíthatod el Annától!
Fura ez a melegség, ami átjár. Feleségem olyan hévvel harcol
lányomért, mintha ő szülte volna a világra. Igazi asszony... Jobban kéne becsülnöm.
- Ne beszélj ostobaságot. Miért szakítanám el őket? Csak
pár napra megyünk...
- De minek? - üvölt felém.
- Mert Anna anyja magyar volt! - Nem akarok, de én is
üvöltve felelek.
Yasmin a kislány homlokát kezdi csókolgatni, Khalid meg
Anna bokáját fogja, ami lefelé lóg feleségem kezéből. Úgy néznek
rám, mintha ellenség lennék, kifejezetten hülyén érzem magam.
- Nem viheted oda! Mi vagyunk a családja! Én vagyok az
anyja! Érted?
Csillognak a fekete szemei, azt hiszem, ebben a pillanatban
szerelmes vagyok belé. Csillát látom benne, aki ugyanilyen hévvel harcolna Annáért. Különös ez az érzés.
Odasétálok hozzájuk, átvenném lányomat, de Yasmin nem
adja, ezért Khalidot emelem meg. A két gyermek először egymás
szemébe néz, aztán ránk, talán érzik a helyzet komolyságát.
- El kell utaznom Budapestre. Meg akarom Annának mutatni azt a várost, egyszer úgyis szembesülnie kell vele, hogy
nem te vagy a szülőanyja. Pár nap, és itthon vagyunk. Mi ezzel a
baj?
- Én vagyok az anyja! Idevaló! Te pecsételed meg a sorsát,
ha Magyarországra jársz vele! Nem mindegy már? Meghalt!
Szinte ordít, hisztériázni kezd, olyan féltékeny, mintha Csilla
még élne, és ez rémisztő. Nem is értem, miért ez a cirkusz, mert
tudja, hogy lányom előtt sosem fogok titkolózni. Mit kéne tennem? Tagadjam meg az anyját? Tagadjam azt a szerelmet és annak gyümölcsét? Soha!
77

- Persze hogy a te lányod. Ezt senki sem vitatja!
- Mit akarsz? Megmutatni azoknak a szörnyeknek?
Csilla családjára gondol, tudja, miért sikerült ilyen egyszerűen Rijádba hoznom Annát. Tudja, hogy Anna anyai nagyanyja
halott, a nagyapja alkoholista, a nagybátyja meg drogos.
- Nem hozzájuk megyünk! Nem találkozunk velük.
- Nekem ne hazudj, Gamal! Valamiért odamész, és az nem
üzlet, különben nem vinnéd Annát! Nem engedem, érted? Nem
engedem azoknak az állatoknak a közelébe. Megesküdtem Allahnak, hogy jó anyja leszek!
Nem tudom, miért, de elkapom a fejét, és mélyen megcsókolom. Olyan képet vág, mintha hideg vizet öntenék az arcába. Ha
mindig ennyire ösztöntől vezérelt lenne, megőrülnék érte. Őszinteségre azonban képtelen vagyok, nem beszélhetek neki a történtekről.
- A legjobb anya vagy és a legjobb feleség! Ne féltsd Annát!
Örökre velünk marad, én is megesküszöm Allahra. Ki akarná
jobban, ha nem én? - Leteszem Khalidot, Yasmin is elengedi Annát, így át tudom őt ölelni. - Sosem engedem olyan emberek közelébe, akiktől óvni kell! Ismersz...
Elsírja magát, olyan, mintha szégyenkezne.
- Nagyon szeretem őt. Úgy szeretem, mint Khalidot! Érted,
Gamal?
Sosem tudná ezt hazudni nekem. A kín, ami benne tombol,
elviselhetetlen lehet, hiszen utálja életünk azon időszakát, Csilla
emlékét, lányomat mégis teljes szívével szereti. Iszonyatosan felnézek rá ebben a pillanatban.
- Értem... Isten áldjon meg téged ezért...

78

6. fejezet
Undorító ez a szó: transzplantáció. Így érzem, pedig sosem gondoltam magam ennyire maradinak. Még akkor is undorítónak
érzem, ha életeket ment, ami a legértékesebb, még a mi hitünkben is. Nagyon bonyolult ez az egész, az iszlám egészen egyedien áll a transzplantáció kérdéséhez. Sosem gondoltam, hogy ez a
téma egyszer majd központi helyet foglal el az életemben. Nem
mondanám, hogy nem fogadom el... csak most olyan becsapósnak érzem, hiszen annak az embernek a szívéről van szó, aki a
szerelmem volt. Vagy még mindig az... Úgy érzem, becsapott az
élet, azt mondták, meghalt, én eltemettem, most meg kiderül,
hogy a szíve dobog valakiben. A halál nem ott kezdődik, hogy
megáll a szív? Én valahogy ezt a kettőt mindig összekötöttem, és
most nagyon is kettéválik a dolog. Képes lennék tudatosan is
nézni a helyzetet, ha nem annak a szívéről lenne szó, akiéről szó
van.
Az arcomat a tenyerembe temetem, kétség nem fér hozzá, ez
lesz életem legnagyobb próbatétele. Még annál is nehezebb, amit
Allah Annával kapcsolatban rám rótt. Kavarognak az érzelmek
bennem. Egyrészt próbálom belevonni a vallást, másrészt meg
próbálok elvonatkoztatni tőle. Az orvostudomány fejlődése maga után vont vallási és etikai kétségeket, amikben, azt hiszem,
meghagyta az emberi akarat szabadságát, hiszen voltaképpen
mindenki eldöntheti, miként is áll a kérdéshez. Az iszlám sem
egyértelmű ebben, nem véletlen, hogy a legkegyesebb vallás,
79

még ebben is ad egy egérutat a hívőnek. Csak olyan rohadt nehéz megtalálni azt az egérutat. Kutatok utána, meg akarom találni, miközben be is akarom tapasztani. Bárhogy is van, minden
szervünk igenis a részünk, ezt kár tagadni. Mindenkinek megvan
a saját veséje, tüdeje, agya, szíve... A Korán kimondja, hogy a
feltámadáskor az emberek testrészei össze lesznek gyűjtve, bárhova kerültek is, így minden ember úgy támad fel, ahogy a világra született. Van azonban valami, ami kivetülhet a szervekre, és
azok az emberi bűnök... Nem titok, hogy mindenki a paradicsomba akar kerülni, egy muszlim éppen ezért egész életében
úgy él, ahogy azt a hadíszok vagy Korán által tanulta, ahogy a
próféta vagy Allah elvárja. Tehát a Koránból kikövetkeztetve
mondhatjuk azt, ha valaki egy kapott szervvel bűnöket követ el
vagy jót cselekszik, akkor az nem vonatkozik a szerv eredeti tulajdonosára. Legalábbis sokan így vallják. Én kicsit bajban vagyok ezzel, mert nem egészen gondolom ezt, úgy hiszem, ez csak
egy nyugtató magyarázat, hiszen Allah megbocsátó, ugyan miért
is haragudna, ha az ember ragaszkodik az élethez? Talán ostoba
megfogalmazás, de egy autóhoz tudnám hasonlítani a magyarázatok által, amit kölcsönadunk valakinek. Ha az azzal balesetet
okoz, attól a felelősség még nem minket terhel. Az én gondom
ott kezdődik, hogy sosem adnék kölcsön autót, és nem is használnám a másét.
Az ember bármit is próbál titkolni, a feltámadás napján minden beszélni, vallani fog, még a szerveink is. Én jelenleg arra nem
tudom a választ, hogy az, akibe Csilla szíve került, milyen szívvel fog vallani. A sajátjával, ami már rég valahol elenyészett,
vagy azzal, amelyik azé a nőé volt, akit én oly nagyon szerettem?
Kifogok borulni ettől!
A következő gondolatom már az, hogy Csilla nem is muszlim
volt, így talán rá nem is vonatkozik ez az egész. De ezzel ismét
csak becsapom magam, hiszen tudom, a paradicsomunk közös,
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akkor nem szelektálhatok: ez most vonatkozik rá ez most nem
vonatkozik rá. Az meg már csak természetes, hogy én más vallást
nem is tartok igaznak. Elfogadom és békén hagyom, de igaznak
nem tartom! Bár, ha őszinte akarok lenni, akkor iszonyúan kíváncsi vagyok, mit ír erről az ő Bibliájuk. Ha valaki azt hiszi,
hogy az iszlám egy mindent kiirtani akaró hit, akkor hatalmasat
téved. Minden embernek egyenlő jogokat biztosít az élethez, egy
ember életének megmentése egyenlő az emberiség megmentésével. És ebben bizony minden vallás egyetért.
Ezek mind feltevések, hiszen abban a korban még elképzelhetetlen volt a szervtranszplantáció vagy az orvostudomány ekkora
hatalma, de a Koránból sok minden kikövetkeztethető, még akkor is, ha nem egyértelmű. Vannak szükséghelyzetek, amik a
tilosat megengedetté teszik, a haramból halal lesz. Ez is egyfajta
magyarázat, talán akkor cselekednék helyesen, ha én ezt most
ide sorolnám. Elgondolkodom azon, hogy mi lenne, ha Csilla ma
is élne, csak más szívével. Mi lett volna, ha akkor ott, a kórházban azt mondják, megmenthető, de ehhez más szívét kell megkapnia? Egyetlen percet sem tétováztam volna, üvöltettem volna:
mentsék meg! Bármi áron!
Ismeretes, hogy az iszlámban vannak a piszkos, bűnös, tiltott
dolgok, ilyenek a sertés, a vér... A Korán azonban kitér rá, hogy
az emberi élet megmentése az elsődleges, így ember nem halhat
éhhalált amiatt, mert nem ehet ezekből. A tilos megengedetté
válik minden olyan helyzetben, ha az emberi élet megmentése a
cél. Ezt az okosok kivetítették a szervtranszplantációra is, én meg
most minden erőmet összeszedve próbálom ezt el- és befogadni.
Persze. A cél az emberi élet megmentése volt, csakhogy ezzel egy
időben a halálát is jelentette annak, aki az enyém volt.
A nem túl egyértelmű dolgok eredményezik azt, hogy a té

haram: tiltott; halai: megengedett
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mában a mai napig két tábor foglal állást, és nem titok, hogy én
eddig melyikbe tartoztam. Történhet olyan az ember életében,
ami megfordít mindent, és úgy dönti le a korlátokat, hogy azoknak még a nyoma sem marad ott? Mert én kezdem ezt érezni. A
dühöm kezd csillapodni, a kétségbeesésem meg tovaszállni, nem
érzem azt, hogy egyedül vagyok a világban ezzel a gonddal.
A rugalmasabb tábor erre még rá is tesz egy lapáttal, mert
vallják, ha az átültetés halott emberből történik, az főleg megengedett. Márpedig ismerjük el, Csilla halottnak számított. Az,
hogy egy gép levegőt fújt a tüdejébe, hogy egy gép fenntartotta a
keringését, nem jelent életet. És még azt sem tudta sokáig fenntartani, mert összeomlott... meghalt. A szaúdi Fiqh Akadémia
pontosan erre mutat rá, ez kissé megkönnyíti a hozzáállásomat.
Még nagyon régen, egyetemista koromban olvastam erről, de
akkor nem is igazán érdekelt, még fel is voltam háborodva kissé.
Most érdekes módon az eszembe jut, és kétségbeesve kapaszkodom belé... Tudom, ezek az engedmények hat pontban vannak
összefoglalva, és ebből sajnos az egyik az, ami Csilla esetében
nem létezik, nevezetesen, hogy engedélyt kell adni egy életben
lévő rokonnak, hogy a halottból kivehessék a szerveket. Pontosan ezért haragszom arra az országra. Elvette ezt az egyetlen
pontot, megingatta azt a bizonyos „megengedett" szót, és kétségeket támasztott bennem. Ott mégis ki adott engedélyt? Ki engedte meg, hogy egyszerűen csak úgy felvágják, kivegyék a szívét, és áttegyék másba?
Mérgemben a gép elé vetődök, most már igenis utánajárok
ennek az őrületnek. Ha nem úgy van, ahogy Bálint mondta, akkor ott kő kövön nem marad, ezt garantálom. Ha akkor, ott megkérdeztek volna, hogy beleegyezem-e a transzplantációba, akkor
biztos nemmel felelek. Milyen furcsa és önző dolog ez. Ha Csil

az iszlám jogfilozófiájával, jogtudományával foglalkozó intézmény
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lának kapnia kellett volna, akkor követeltem volna, adni azonban
már nem megy olyan könnyen. Sőt sehogy sem megy. Érzem,
hogy igazságtalan vagyok, de nem tehetek róla... nem megy...
Rákeresek azokra a szabályokra, szinte iszom, amit írnak, kicsit nehéz, mert a magyar szabályokról valami magyar oldal ír,
így fordítót is aktiválnom kell. A mondat azonban nem félreértelmezhető:
,,211. § (1) Halottból szerv, illetve szövet eltávolítására átültetés céljából akkor kerülhet sor, ha az elhunyt életében ez ellen
nem tett tiltakozó nyilatkozatot.”
„Feltételezett beleegyezés elve:
A feltételezett beleegyezés azt jelenti, hogy ha valaki életében
nem tiltakozott az ellen, hogy szerveit halála esetén szervátültetési célokra felhasználják, akkor feltételezhető, hogy beleegyezik
ebbe. A jogi szabályozás ennek megfelelő a következő országokban: Belgium, Ausztria, Finnország, Franciaország, Norvégia,
Spanyolország, Szingapúr és Magyarország.
Magyarországon - más országokhoz hasonlóan - érthető
okokból a család tiltakozására azonban a műtétet az orvosok
nem végzik el.
A feltételezett beleegyezés elvét gyakorló országokban több
szervátültetést végeznek, mint a donorkártyát használó országokban.”
Hát így...
Bálint igazat mondott, mert az biztos, hogy Csilla semmilyen
nyilatkozatot nem tett életében. Ki a franc nyilatkozik egészsége
teljében, hogy egyszer majd a halálakor adományozhatják-e a
szerveit? Normálisak ezek? Ekkora faszságot. Persze még jönnek
azzal, hogy egy gyám is színt vallhat, de kinek jut ez eszébe,
amikor ott áll a szerette mellett, aki éppen haldoklik? Szó se róla,
okos egy nép. Esélyt sem adnak tiltakozni. Dühít és elgondolkodtat. Vajon Csilla mit szólna ehhez? Önző vagyok, mert ez most
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jut először eszembe. Az én lelkem mereven tiltakozik, de ő vajon
hogy döntött volna, ha azt mondják neki: mindenképpen meghalsz, de ha kegyes vagy, megmentheted valaki más életét. Ettől
a torkom is elszorul. Tudom, mit választott volna... Nem azt,
amit én.
Tovább olvasok.
Állítólag Magyarországon negyven-ötvenezer ember hal meg
szívproblémák miatt, és egy részük a műtéttel megmenthető lehetne. A donorra várók nyolcvan százaléka meghal. Ettől már
lúdbőrössé válok, ez a szám nagyon magasnak tűnik. Nyolcvan
százalék. Százból nyolcvan ember... Csak húsz maradhat életben
a százból, és ebből a húszból valakit Csilla szíve mentett meg. Ez
a rohadt statisztika hirtelen életszerűvé válik és valóságossá.
Kicsit kezdek meg is őrülni, mert már más miatt is neheztelek
Magyarországra. Ezek a számok ellentétesek a laza szabályokkal.
Ha ott ilyen egyszerű egy szervet csak úgy elvenni valakitől, akkor miért nem történik sokkal több beültetés? Még arra is képtelenek, hogy felismerjék ezt a helyzetet? Na tessék! Az iszlám ennél eltökéltebben védi az életet...
„A szív átültetésére alkalmas donorok azok az agyhalottak,
akiknek életkora nem haladja meg a 45. életévet, szívműködésük
megtartott, nincs ismert szívbetegségük, nem szenvedtek
magasvérnyomás-betegségben.”
Illik rá. Fiatal volt, egészséges, és agyhalott. Milyen visszás:
hogy létezhet együtt a fiatal, egészséges és az agyhalott jelző?
Az agyhalottakból a szervek eltávolítását, konzerválását és
beültetését erre képzett munkacsoportok végzik. A rendelkezésre
álló idő rendkívül rövid, a vese eltávolítását követően mintegy 30
óra áll rendelkezésre, de a szívátültetést 4 órán belül el kell végezni.”
Istenem!
Ez azt jelenti, hogy én még Magyarországon voltam, még
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éreztem a bőre melegét magamon, amikor a szíve már másban
dobogott. 4 óra! Közölték velem, hogy meghalt, azonnal Ibrahim
vett kezelésbe, az egész olyan zavaros... Míg engem a körülöttem
lévők próbáltak életben tartani, addig ott, a kórházban már a műtétre készültek. Ők tudták, hogy hiába halt meg valaki, ma megmentik másnak az életét. Undort érzek, és valami csodálatot is. A
könnyem kicsordul. Ha másnap valaki azt mondja nekem, hogy
dobog a szíve valakiben, a legnagyobb erőt adta volna, és a legnagyobb csapást is méri rám. Még most, két év elteltével is letaglóz, akkor mit tett volna velem?
Igaz az a várólista is. Itt van leírva feketén-fehéren. Az orvos
eldönti, kinek van szüksége szervre, majd fölterjeszti őt egy listára, és onnantól kezdődik a versenyfutás az idővel.
„Szervriadó.” Milyen szó ez? Mint a tűzriadó? Az a riasztás
szintén az emberi élet megmentéséről szól. Igen, valóban egy
riadó. Nevetséges, de tényleg az. 4 óra, aminek mindenre elégnek
kell lennie: megállapítani az agyhalált, megállapítani, hogy potenciális donorról van szó, ezt azonnal jelenteni, felkészíteni a
műtétre, kioperálni a szervet, és megvizsgálni, hogy az egészségügyileg alkalmas-e a beültetésre... És ott a másik szál: a recipiensek kijelölése, azonnali értesítés, behívás, műtétre felkészítés.
Mindenre 4 óra. Azt hiszem, most fogalmazódik meg bennem
először az a gondolat, hogy csodálatos az orvostudomány. Dacol
a halállal, az idővel, még akkor is, ha ez valakinek az elmúlást
jelenti, másnak meg az életet.
„A szervátültetés már több mint egymillió ember életét mentette meg a világon.”
Egymillió ember. Ha egyetlen emberi élet megmentése egyenlő az emberiség megmentésével, akkor az egymillió ember menynyit ér? Nagyon sokat. És ebből az egymillióból az egyiket Csilla
mentette meg.
Magyarországon
1992-ben
történt
meg
az
első
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szívtranszplantáció, egész közelinek tűnik. Sorban leír mindent a
cikk. Milyen egyezmények köttettek, hogyan jöttek létre a
transzplantációs központok, még külön is szedi a vese-máj-szívre
vonatkozókat. Bár azt gondoltam, nem fognak ezek engem érdekelni, de bevallom, nagyon is szomjazom a tudásra.
„Találkozhat-e a donor családja a recipienssel?” Válasz:
„Gyakorlatilag nem.”
Na erre hátravágódok a fotelben, és a legszívesebben odaordítanám a monitornak: Nem, a faszomat nem! Majd én megmutatom, hogy igen!
Nem is értem. Elvesznek valamit, aztán még ők mondják
meg, hogy ahhoz sincs jogod, hogy egyáltalán tudjál róla, hogy
elkövették. Mennyivel lenne más, ha törvényesen a feleségem lett
volna? Semmivel! Akkor is ugyanígy semmihez sem lenne jogom. Egyedül akkor ott, a kórházban kaptam volna kiváltságot, a
tiltás kiváltságát, de mi ellen is tiltakoztam volna, hiszen szóba
sem került ez az őrület. Talán kegyes és életmentő dolog is ez, de
én hazugságnak is érzem, mert a hallgatás a tervekről már
ugyanazt jelenti: hazugságot. Ebben az esetben igenis egy és
ugyanaz a kettő.
Lecsapom a laptop tetejét, nem bírom tovább. Indulni akarok.
Most! Azonnal!
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7. fejezet
Az utazást titkosan akartam, de pont az nem lett. Velem jön Ibrahim, Anna, az egyik szaúdi gyerekvigyázó és Krisztina is. A
gépen végignézek rajtuk, legszívesebben sírnék kínomban. A
magyar bébiszitter valószínűleg Bálinttal tölti majd az időt, kivéve, ha én nem kívánom másként, de előre rettegek attól, hogy
esetleg mindenki majd a nyakamban liheg. Akár hozhattam volna az egész családot is. Szép kis delegáció.
Anna alszik, szegény elhányta magát a felszállásnál. Ült már
repülőn többször is, hiszen szoktam utazni Yasminnal és a gyerekekkel is, de még sosem hányt. Kicsit aggódom, remélem, nem
lesz beteg, mert akkor jól kitol velem. Emlékszem, egyszer nagyon lázas volt, valami vírusfertőzést szedett össze, egész nap
csak imádkoztam. Yasmin lelkiismeretesen ápolta, a gyerekorvos
is folyton azt hajtogatta, hogy semmi komoly, de én megint annak a rohadék halálnak a szagát és ízét éreztem. Visszataszító,
alattomos. Olyan édes, mint a méz, ami beférkőzik az ember
nyelve alá, bőre alá, az agytekervényeibe, és ha már bent van,
keserűvé válik, mint az epe.
Ibrahim végre leül egy üveg vízzel, eddig egyfolytában téblábolt.
- Mikor megyünk vissza?
- Még el sem utaztunk! Mi lenne, ha nem kérdeznél hülyeségeket?
Bólogat, de nem adja föl.
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- Ugye tudod, hogy bármiben számíthatsz rám?
Már megint ez az undorító sajnálat! Ezt a mondatot két embertől fogadom el: az egyik Emír, a másik apám.
Kinézek inkább az ablakon, Ibrahim is békén hagy.
***
Este van, mindnyájan fáradtak vagyunk, Emír és Bálint látványa
már csaknem jólesik. Anna elég éber lett az alvás után, mi meg ki
vagyunk bukva. Ibrahim rohadtul idegesít, de nem is ez a legnagyobb baj. Utoljára akkor voltam itt, amikor Csillát temettük, a
szálloda, a Duna, a Lánchíd látványa kitépi a szívemet. A villához azóta sem vagyok képes elmenni, egyébként is Csilla családjára írattam, és Yasminnak is ígéretet tettem. A körülöttem álló
férfiak pontosan olyan állapotban vannak, mint én. Bálint, Emír
és Ibrahim is mellettem volt abban a krízishelyzetben, azt hiszem, ugyanarra gondolnak, amire én. A legszívesebben megállítanám az időt, egy mozdulatlan képet varázsolnék, amiben csak
én mozoghatok. Nézném a lakosztály ablakát, ezt a gyönyörű
folyót, az egész látképet, és magam mellett érezném őt. Simítanám a gyönyörű zöld gyepet, beszívnám ezt az igazán európai
levegőt, ami totálisan ellentéte a sivatagi forró klímának. Minden
édes, és minden gyilkol.
Bálint csak toporog, ő egykor itt dolgozott, így nem kérdés,
hogy mindent elintézett. Gondolkodtam, hogy talán máshol kéne
megszállni az emlékek miatt, de végül elvetettem.
- Idehozattad a kocsimat? - kérdezem Emírtől, pedig valójában nem is érdekel. Úgysem férnénk el benne kényelmesen,
szerintem inkább béreltetek valami nagyobb járgányt.
- A teremgarázsban áll.
Bálint Krisztinával ölelkezik össze, mintha hónapok óta nem
látták volna egymást. Bámulom őket mereven, zavarba is jönnek,
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pedig nincs bennem rossz érzés. Krisztinát teljesen fedetlenül
látnom, szokatlan. A repülőtéren levette a nikábot és az abayát,
talán ezért veszem őt most jobban szemügyre. Eddig egy alkalmazottnak gondoltam, most meg olyan idegen. A szaúdi gyerekvigyázó nem vett le semmit, és tudom, hogy nem is fog. Valahogy az egész olyan zavaros. Most olyan, mintha kívülről látnám
ezt a két világot egymás mellett. A szívem elfacsarodik, mert
nem kis különbség van a kettő között, az egyik egyet jelent velem, a másik pedig Csillával. Annára nézve az fogalmazódik meg
bennem, hogy ő vajon hova is tartozik. Igen, ő szaúdi. Muszlim.
De megtehetem ezt? Megtehetem ezt Csilla emlékével?
- Biztos fáradt vagy, a lakosztályod már kész. Anna cuccát
hová vitessem?
- Hozzám. Az én lakosztályomban lesz.
Erre a szaúdi bébiszitter rám néz, Krisztina nem, mert ő nem
érti, arabul beszélünk.
- Pihenned kéne!
Emírre nézek, majd Ibrahimra, az az érzésem, hogy szarabbul
viselik a dolgot, mint én, alig várják, hogy egymás között legyünk és megvitassuk a témát. Bálint végre elindul, mi meg követjük. Annát átveszem, úgyis velem jön, leginkább vele beszélgetek és a földet nézem. Rettegek körülnézni. Az épületen belül
még inkább ezt érzem, hevesen ver a szívem.
- Feljössz apával, és megfürdünk. Rendben? - duruzsolom
Annának.
- És játszunk? - kérdez vissza, a szemei kikerekednek.
Elmosolyodom, valóban a nap egyik része a közös játék.
Sok időt szánok a gyermekeimre, mindennap olvasok nekik a
Koránból, és játszunk is.
- Igen. Játszunk is.
Fél szemmel figyelem, ahogy a többiek a hivatalos dolgokat
intézik, de nem tudok parancsolni magamnak tovább. Körülné89

zek, a berendezés nem sokat változott, a székre nézve látom Csillát, amint sértődötten üldögél, keresztbe tett lábával. Nem bírom
magamban tartani, odasúgom Annának:
- Itt láttam először anyádat!
Anna nem érti, nem is reagál, de ez nem is fontos. Az ő szuszogását hallgatom, miközben az anyját látom magam előtt.
Olyan, mintha tegnap történt volna minden, és csak kérnem kéne, újra itt lehetne. Fura, hogy bizonyos képek mennyire beleégnek az ember tudatalattijába. Részletgazdagon pereg le a film a
szemem előtt, ahogy duzzogva feláll, és keresztbe fonja a kezeit.
Sokszor csak évek múltával ismeri fel az ember, hogy az a pillanat, amit egykor megélt, valójában nagyon meghatározó volt. Én
is ezt érzem most. Akkor csak felizgatott, mint nő, most meg azt
érzem, hogy már akkor lebontott minden falat, csak én próbáltam visszaépíteni.
Észre sem veszem, és Annával a kezemben a székhez sétálok.
Nézem az üres ülőalkalmatosságot, egyszer csak megérzem a
vállamon valaki kezét. Összerándulok, Annát is megszorítom.
- Gamal... - Emír hangja suttogó.
- Itt ült. Emlékszel?
Nem felel, de kislányom arcomba mered, mintha neki mondtam volna. Szemezek a lányommal, majd elmosolyodom, mert ő
is vigyorogni kezd, mintha valami vicces dolog történt volna.
- Menjünk játszani? - kérdezem őt, mire hevesen bólogat, és
hadarja.
- Megyünk az oroszlánokhoz is?
- Itt nincsenek oroszlánok, Anna.
Elindulok a lakosztály felé, a többiek hangtalanul követnek,
mindenki a saját helye felé veszi az irányt. Az emeletnél Emír a
kezemhez nyúl Annáért, akit ki is emel és a nevelőnő felé nyújt.
- Vidd el! Nekünk most beszélnünk kell!
Anna szemecskéje elkerekedik, biztos csalódott, ezért meg90

csókolom a homlokát, és a fülébe súgom:
- Mindjárt visszajöhetsz. Azt játszunk, amit csak akarsz!
Rendben?
Elmennek, egy idegen mutatja nekik az utat, mi meg négyen
bemegyünk az én lakosztályomba. Körül sem nézek. Tulajdonképpen már bánom, hogy ide jöttünk, azt hittem, ennyi idő elteltével sokkal erősebb leszek. Nem vagyok az, de próbálom palástolni. Azonnal a hűtőhöz megyek, vizet bontok, meg is iszom,
mindenki csöndben várakozik. Percek telnek így el, Ibrahim leül,
de Emír és Bálint állva marad.
- Mi volt ilyen sürgős, hogy elvitetted Annát? Mindenki fáradt. Később is beszélhettünk volna! - vetem Emír szemére.
- Ne játsszuk ezt, Gamal! Akarod tudni, vagy nem?
Igaza van. Rendesen rettegek, az egész már időhúzás, ezért
csak bólintok egyet, mire Bálint köszörülni kezdi a torkát, Ibrahim meg fészkelődik. Emírt csodálom, meglepően magabiztosnak néz ki. A táskájából kiemel egy papírt, és tényszerűen olvasni kezdi.
- Kutasi Emese. - Itt az agyam már le is áll, képtelen vagyok
koncentrálni, pedig Emír tovább sorolja az adatait. Aztán újra
magamhoz térek a lényegnél. - Szívizomproblémákat diagnosztizáltak nála tizenhárom éves korában. Mivel a betegsége nem agresszív lefolyású volt, próbálták műtétekkel, gyógyszerekkel kezelni, de nem volt sikeres, az állapota nem túl gyorsan, de folyamatosan romlott. Ezért került várólistára.
- Rám néz, fogalmam sincs, mit érzek. Egy kislányt látok
magam előtt, aki akár a lányom is lehetne. Iszonyú hülye érzés.
Emír is zavarba jön, ahogy rám néz, sokkal halkabban teszi hozzá. - Ő kapta a szívet. Azóta teljes életet él, egy cipőboltban dolgozik, itt él Budapesten.
Olyan érzésem van, hogy levegőt sem vesz senki. Ibrahim kővé dermedt, Bálint sem toporog, ahogy szokott, és unoka- testvé91

rem is reakcióra vár.
- Mit mondtál? Hány éves?
- Huszonhét.
A szemem összeszűkül, fintorral kérdezem.
- Nem azt mondtad, hogy még kislány?
- Én nem mondtam ezt, Gamal. Gyerekkora óta beteg volt.
Huszonöt évesen sikerült megműteni. Nem figyelsz...
Ordítanám, hogy mégis mi a faszt várt. Azt, hogy minden
szót elsőre megértek? Kicsit el is keseredem, mert valamiért
megnyugtató volt az a gondolat, hogy egy gyermek kapta meg
Csilla szívét. Most, hogy ez szertefoszlik, egészen más érzések
kerítenek hatalmukba.
- Azt is tudod, hol találom?
- Bálinttal elmentünk a munkahelyére.
Teljes testemmel odafordulok, hitetlenkedve kérdezek.
- Láttad...?
Csak bólogat, ezért Bálintra is ránézek, aki alig láthatóan elmosolyodik, mintha biztatásnak szánná. A legszívesebben ráüvöltenék, hogy mi a faszért vigyorog, de moderálom magam. A
kislány képe semmivé foszlik, egy fiatal nőt látok, akit rendesen
megtört az élet, és újjászülethetett az én és Csilla tragédiájának
köszönhetően. Dühös vagyok, de valahol a lelkem mélyén nem
tudok rá haragudni.
- Mi a terved? - kérdez Emír kegyetlenül egyenesen.
Ha én azt tudnám?!
- Milyen? - kérdezek vissza, mintha nem hallottam volna
őt. Nem válaszol, ezért a szemébe nézek. - Azt kérdeztem: milyen?
Lesüti a szemét, talán nem is érti a kérdést. Én sem tudom,
mire vagyok kíváncsi. Érdekelnek a külsőségek, a lelke, de erre
unokatestvérem nem fog tudni válaszolni.
- Holnap reggel odamegyünk, és megnézheted - ennyit fe92

lel, nem tudom, miért lesz hányingerem a pillanat törtrésze alatt.
Körbenézek, elég jól kommunikálok szavak nélkül, mert Ibrahim és Bálint szó nélkül kimegy a lakosztályból, csak Emír és én
maradunk. Nem vagyok túl aggodalmas fajta, de most remeg a
gyomrom, és kételkedek a saját erőmben.
- Emír! Meg kell akadályoznod, ha valami hülyeséget akarok csinálni. Érted?
Ezer variáció átszalad az agyamon. Mi van, ha odalépek hozzá, és csak megfagyva bámulom majd? Olyan leszek, mint valami pszichopata! Mi lesz, ha nekiesem, és követelem, hogy haljon
meg ő is? Mi lesz, ha megérzem Csilla jelenlétét? Igen. Ettől rettegek a legjobban. Hogy ott lesz velem abban a pillanatban, és én
mégsem érhetek hozzá.
- Nem fogsz hülyeséget csinálni! - Megpaskolja a vállamat,
majd folytatja. - Késő van. Áthozatom Annát, pihenjetek.
***
Anna minden létező játékát szétpakolta, közöltem Umaymával,
hogy ma már nincs rá szükségem, az egész éjszakát velem tölti a
lányom. Gyermekem ezt most nagyon élvezi, mert otthon ilyesmi
nem szokott előfordulni. Különös, hogy egyáltalán nem hiányolja
Yasmint meg Khalidot, természetes neki, hogy csak én vagyok
vele.
- És igyál teát is! - utasít, miközben erőszakosan kezembe
nyomja a műanyag kávéscsészét. A babája elé is rak egyet, ahhoz
is beszél. - Igyál! - Megemeli, úgy tesz, mintha megitatná, összevissza hajtogatja szegény babát. Elnevetem magam.
- Anna! Ne rángasd! Neked is fáj, ha rángatnak.
- Nem fáj neki! - feleli, miközben rám sem néz. Amikor úgy
gondolja, hogy a babával végzett, rám emeli a tekintetét, majd a
csészét a számhoz löki.
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- Te is igyál - parancsol rám újra.
- Én már megittam.
- Kérsz még? - kérdezi, miközben hevesen bólogat; tudom,
rosszul járok, ha nemmel felelek.
- Igen, kérek. Nagyon finom.
Úgy tesz, mintha öntene még, én meg úgy, mintha meginnám. Ezt körülbelül tízszer játsszuk el, fogalmam sincs, hogy
nem unja meg. Lehet, otthon már türelmemet vesztettem volna
és véget vetnék a játéknak, de most semmi sem dühít. Olykor
elkalandoznak a gondolataim, hiszen ez az a hely, ahol először
csókoltam meg Csillát. Na és a csók mellett ott volt a rohadék
Gamal is, ahogy aláztam. Azt a nőt, aki utána megszülte nekem
ezt az angyalt, aki most itt ül mellettem a kis hálóingében, és önfeledten játszik. Már szinte Anna előtt is szégyellem magam.
- Nem tudok már többet inni, életem! Kidurranok!
Nevetve megnyomja a hasamat, talán arra vár, hogy tényleg
kidurran.
- Akkor most aludnod kell! - Megfogja a kezemet, és felállásra kényszerít, majd odalökdös az ágyhoz. - Feküdj le, én majd
betakarlak!
Teszem, amit kér, miközben kérdezem.
- Ugye tudod, hogy te is itt alszol velem ebben a nagy ágyban?
Megáll a mozdulatban, a szeme élénken világít.
- Veled?
- Igen, velem. Vagy nem szeretnéd? - Nem válaszol, csak
gyerekesen ökölbe szorítja a kezét, mint aki hatalmas örömhírt
kapott. - Hozd ide a Koránt! - utasítom, ő meg válaszul el is
megy érte. Visszajön, a kezembe nyomja, miközben takargat.
A reggeli és esti felolvasást is szőnyegen szoktuk végezni,
elég ritka az, hogy ágyban, párnák között olvassak neki a szent
könyvből, de most kivételt teszek. Amikor már úgy elrendezte a
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takarót, hogy levegőt is alig kapok, befészkeli magát mellém.
Érzem a meleg bőrét, édes, ahogy azon igyekszik, hogy én legyek
tökéletesen betakarva. Ezt a gondoskodást csakis Yasmintól tanulhatta, ezért hatalmas hálát érzek asszonyom iránt. Átnyúlok,
és rá is húzok a takaróból, a fejecskéje a vállamon landol, én meg
megpuszilom a feje búbját, és kinyitom a Koránt.
Tudja, hogy az első szúrával kezdjük, ezért velem egyszerre
mondja:
- Allah, a könyörületes és az irgalmas nevében.
Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának,
a könyörületesnek és az irgalmasnak,
aki az Ítélet Napját uralja!
Néked szolgálunk és hozzád fordulunk segítségért.
Vezess minket az egyenes úton, azoknak az útján,
akik iránt kegyesnek mutatkoztál,
s ne azokén, akiket haragvásod sújt,
sem a tévelygőkén!
Elhallgat, most jön az a szúra, ahol éppen tartunk. Odalapozok, és felolvasom.
- Nyolcvankettedik szúra. A meghasadás. - Aztán egyszerre mondjuk az első mondatot, amivel minden szúra kezdődik: Allah a könyörületes, az irgalmas nevében.
Ő elhallgat, én meg folytatom.
- Amikor az ég meghasad,
amikor a bolygók szétszóródnak,
amikor a tengerek egybegyűlnek, tengerré válnak,
amikor a sírok kiszóratnak és kivetik magukból a halottakat,
megtudja minden lélek, mit tett e világon
és mit késleltetett.
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Te ember! Mi tett téged könnyelművé,
engedetlenné a Kegyes Uraddal szemben?
Aki megteremtett, majd tökéletessé tett,
arányossá formázott téged,
Olyan formában állított össze téged, amilyenben akart.
Ti hitetlenek, hazugságnak tartjátok az Ítélet Napját.
Bizony őrző angyalok vannak felettetek,
kegyesek, akik feljegyeznek mindent,
tudják, amit tesztek.
A jóságosak biztosan gyönyörűségben,
a bűnösök biztosan Dzsehímben lesznek.
Az Ítélet Napján fognak oda jutni,
nem maradhatnak ők attól távol.
Honnan tudhatnád mi az Ítélet Napja?
Honnan tudhatnád mi az Ítélet Napja?
Azon a napon egy lélek sem tehet semmit egy másik
lélekért. A döntés azon a napon Allahé.
Anna tudja, hogy vége a szúrának, fölnéz rám, és elmosolyodik. Tudom, hogy azt akarja, olvassak még, de nagyon fáradt
vagyok. Ő elég sokat aludt a gépen, így éber, de nem engedek
neki.
Megcsókolom, lekapcsolom a lámpát, és magamhoz szorítom.
Fölösleges ellenkeznie, ezért nem is teszi. Aztán hirtelen megszólal.
- Énekelsz nekem?
- Miért? Anyád szokott énekelni neked?
- Néha igen. - Már éppen belekezdenék, de ő közbevág. De ne azt énekeld, hanem azt, amit Kriszti szokott.
Összeugrik a gyomrom, ahogy kimondja a magyar gyereknevelő nevét. Ő nem Krisztinának szólítja, csak Krisztinek, tudom,
hogy ez a rövidítés becenév.
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- Ő mit szokott?
Magyarul mond valamit, úgy meglepődöm, hogy visszakapcsolom a kislámpát. Picit hunyorog, megdörzsöli a szemét.
- Arabul mondd!
Újra mondja magyarul, mire én megismétlem magam.
- Anna! Arabul.
Megszokja a szeme a fényt, csak néz rám értetlenül, megsajnálom őt. Elég nehéz dolga van a nyelveket illetően. Én és Yasmin,
valamint a család arabul beszélünk vele, de a szaúdi nevelőnője
leginkább angolul, ez csakis a nyelvtanulás miatt van így. Nálunk a királyi család gyermekei úgy nőnek fel, hogy az angol elég
erősen jelen van. Anno velem is így volt ez, így nem is okozott
problémát később a külföldi iskola. Annának erre még ráadásként ott van a magyar is, szerintem nem is tudja, hogy nem egy
nyelvet beszél, hanem hármat. Tudatosan még nem különíti el,
de egész jól ráérez, hogy kihez hogyan szól. Hozzánk például
sosem szól magyarul, angolul ritkán. Ezért érdekes nekem ez
most.
- Mondd el, miről szól a dal! De arabul!
Megkönnyebbülök, mert édes anyanyelvén kezd beszélni.
- Arról, hogy a víz kifolyik. Meg virágokról. És a tavaszról.
- Tavasz. Szaúd-Arábiábán még tavasz sincs. - Meg madarakról.
És el kell dönteni, hogy kit választasz!
Nem igazán értem őt, de ő olyan lelkes, hogy el kell mosolyodnom.
- És el tudod nekem énekelni? Magyarul.
Nem válaszol, hanem azonnal belekezd:
Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom,
Minden madár társat választ, virágom, virágom.
Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom?
Te engemet, én tégedet, virágom, virágom.
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Igazság szerint darabokra hullik a szívem. Csodálattal nézem
őt, olyan idegen a kis arca, ebben a pillanatban nem az én kis
szaúdi hercegnőm, hanem egy kislány, aki más világból való.
Annyira szeretném, hogy ezt most lássa Csilla. Már tudom, hogy
jól döntöttem. Bármennyire is a saját kultúrám szerint nevelem,
az anyja származását sosem fogom megtagadni. Mennyi és
mennyi harcom van ezzel kapcsolatban apámmal és Yasminnal,
de ebben a pillanatban megkapom a visszaigazolást. Hiába nem
értem a szöveget, a dallam is Csillát juttatja eszembe. Azt a bizonyos karácsonyt, amikor magyarul énekelt a még nagyon kicsi
Annánknak. A mi Annánknak.
- Szép. Ügyes vagy. Tudsz többet is?
- Igen. De most nem akarok többet énekelni.
Leteszi a fejét, kiszabadul belőlem az érzés, csorognak a könynyeim. Hálás vagyok Allahnak, amiért találkozhattam Csillával,
és amiért Annát küldte nekem. Akkor is hálás vagyok, ha később
elvette tőlem a szerelmemet.
Mikor már hallom, hogy egyenletesen veszi a levegőt, eloltom
a lámpát, és szorosan magamhoz vonom.
Gyönyörű hercegnőm!
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8. fejezet
Nem igazán megy az alvás. A hajnali imám után már nem tudtam visszaaludni, egyszerűen gyomoridegem van. Lassan Anna
is ébredezni fog, elég egyértelmű a napi ritmusa, bár most az eltolódás meg az utazás miatt kicsit eltekintek ettől. Tudom, hogy
amíg én nem jelentkezem, addig senki sem mer majd minket zavarni. Talán túl hangosan motoszkálok, mert Anna egyszer csak
felül az ágyban. Lerúgja a takarót, és csak mered rám a kócos
tincsei alól, látszik az arcán, hogy nem tudja, hol van, és én miért
vagyok mellette. Visszadől, én meg odafekszem mellé.
- Jó reggelt, életem!
Azonnal átölel, megpuszil, majd elfordul, mint aki tovább
akar aludni. Amikor felkelnék, akkor visszapördül, és kérdez.
- Hozod a tejet?
Eljött a segítségkérés pillanata, ezért Emírnek üzenek, hogy
küldje át a szaúdi gyerekvigyázót, én addig villámgyorsan fölveszem az ingemet meg a nadrágomat. Anna csak fekszik, amikor
kopognak az ajtón. Kinyitom, Umayma áll az ajtóban, valószínűleg jó pár órája arra vár, hogy hívassam. Nem néz a szemembe, a
földet figyeli, így még a szemkontaktus sincs meg. Ugyanúgy
takarva van arca, haja, teste, mint az utcán. Kicsit csodálkozom
is, mert házon belül a szolgáknak nem szükséges mindenüket
eltakarni, de úgy látszik, Umayma nem biztos benne, mit engedhet meg magának itt, ebben az országban.
- Jó reggelt, Gamal herceg.
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Félreállok, bejön, Anna felpattan, és az ölébe ugrik. Anna
mindenkit szeret, mindenkihez közel tud kerülni, tökéletes ellentétem, mert én pont erre nem vagyok képes. Hiába nevelem szigorúan, nincs meg benne az az elhatárolódás, aminek meg kéne
lennie. Túl közvetlen mindenkivel, igaz, még nagyon kicsi. Bár
ez nem magyarázat, mert Khalid ugyanennyi idős, és ő igenis
megtartja a távolságot az emberekkel.
- Készítsd föl a mai napra. Adj neki reggelit is! Én most kihagyom, ezt rád bízom. Vidd őt el, egy óra múlva indulunk, addigra legyen kész.
Nem felel, csak bólogat, hirtelen megsajnálom őt, utálom is
magam ezért. Ebben az országban mindig más érzések kerítenek
hatalmukba, mint otthon. Rijádban sosem mondanék olyat, amit
most mondok.
- Nem szükséges az arcodat takarni!
Teljes testével felém fordul, a fekete szemei beszűkülnek, ez
elég visszaigazolás arra, hogy idiótán viselkedem. Egy pár másodperc után azonban mégis igazít a nikábon, az arca szabaddá
válik, és a haja is rendesen kilátszik. Umayma körül-belül harmincéves, csinos nő, de ezen sosem gondolkodtam. Nem szolgacsaládból származik, az apja elég gazdag és felvilágosult, ki is
küldte a lányát Londonba egy időre, ezért beszél tökéletesen angolul.
- Angliában is szabad voltál, nem?
Elmosolyodik, nem mer rám nézni. Igazság szerint eléggé
kedvelem, amikor zavarba hozok egy nőt, de egy nevelőnővel
sosem kezdenék ki, még akkor sem, ha mutatós.
- Az más volt, Gamal herceg. Akkor ott éltem - feleli, miközben Anna haját fésüli. Lányom közben magához veszi a babáját, és vele beszélget.
- Szerettél ott tanulni?
Leemeli az ágyról Annát, nem tudja, mi bajom van, még so100

sem beszélgettem vele.
- Az más világ.
Akaratlanul vigyorodom el. Hát igen. Én sem fogalmazhatnék
másként. Az USA nekem is egy másik bolygó volt, kellett idő,
míg megszoktam.
A bőröndöt kezdi pakolni, de rájön, hogy erre most nincs idő
ezért kikeres lányomnak egy ruhát, és fel is öltözteti. Aztán elviszi a fürdőbe, majd eltávozást kér.
- Gamal herceg, ha engedi, akkor elviszem reggelizni Anna
hercegnőt. Visszahozom, amint végeztünk.
Megcsókolom Annát, és útjukra engedem őket. Az ajtóban
már Emír áll, be is jön, láthatóan ő is zavart.
- Béke, bátyám. Jól aludtál? - Erre nem is válaszolok. Mégis
mit gondol? - Indulhatunk, ha gondolod.
- Megvárjuk Annát.
- Ugye nem akarod őt is hozni?
- De akarom!
- Gamal... Ez most nem olyan helyzet lesz.
Ha tovább idegesít, felkenem a falra. Azt hiszi, nem vagyok
tisztában a helyzettel? De azt is tudom, miért hoztam magammal
a lányomat. Bármi is történjen az életünkben, Annának ugyanannyi köze van Csillához, mint nekem. Én már nem vagyok hajlandó a kártyapakli felét felforgatni. Az összes lapot ki akarom
teríteni.
- Ezt majd én eldöntöm! - A szemébe nézek, csak sóhajt
egyet. - Messzire megyünk?
- Nem. Egy üzletházba. Ott dolgozik egy cipőboltban. - Bólogatok válaszul, ő tovább beszél. - Gamal, jó lenne, ha átbeszélnénk, mit szeretnél! Ez most elég komoly helyzet.
- Emír, a faszom tele van veled! Ne rinyálj már! Így is
szétbasz az ideg, te meg nyávogsz itt, mint egy gepárdkölyök!
Majd lesz valahogy!
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- Hát éppen ez az! Ez most nem olyan helyzet, hogy majd
lesz valahogy!
- Elég, ha arra figyelsz, hogy ne csináljak hülyeséget.
Megdörzsöli az arcát, egyikünk sem tudja, mit hoz majd ki
belőlem a helyzet.
- Hívjam Ibrahimot is?
- Csak mi megyünk hárman. Vagyis hívd Bálintot is, mert ő
kell, hogy a kocsira vigyázzon.
- Már lent vár.
Leül az egyik fotelba, és egymásra pakolja a lábait. Fekete öltönyben van, én biztosan nem veszem ilyen flancosra a dolgot. A
farmer-ing együttes meg is felel, maximum egy zakót még fölveszek. Kellemes az idő, pont olyan, amilyen sosincs SzaúdArábiában. Körülbelül húsz fok van, az ősz elég finoman közelít,
csöppet sincs hideg.
Kopognak az ajtón, kinyitom, Anna érkezett vissza. Odaszalad Emírhez, és felmászik a fotelba, cseppet sem érdekli, hogy
nem fér el. Unokabátyám arrébb húzódik, megtolja a fenekét segítségképpen.
- Mi a helyzet, kis hercegnő? Tele a pocakod?
Anna válaszul nevet, miközben odakucorog az ölébe. Nagyon
szereti Emírt, elég sokat van náluk, jól eljátszik unokatestvérem
gyerekeivel, leginkább Leilával. Emír első felesége, Zahra már
megajándékozta őt egy fiúval, Nasserral, és lányukkal, Leilával.
Rahma, a másik lánya a második feleségétől született, sokkal lazább velük a kapcsolata. Azt hiszem, kijelenthető, hogy egy férj
életében az első feleség az mindig az első marad. A harmadik
felesége is gyönyörű, de róla tesz említést a legkevesebbszer, talán azért is, mert onnan még nem született gyermeke. A múltkor
mondtam neki, hogy hamarosan betelik a listája, mert már csak
egyszer nősülhet, mire ő röhögve mondta: azt az egyet sem fogom kihasználni. Nem kell több feleség!
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Leila négy és fél éves, és mivel ott laknak a szomszédunkban,
lévén, hogy Zahra Emír palotájában lakik, így elég sokat találkoznak. Zahra egyébként is jóban van Yasminnal, noha engem
nem igazán kedvel, körülbelül úgy, ahogy Yasmin Emírt. Feleségemnek mindenki segített annak idején a beilleszkedésben.
Anyám és húgaim is támogatták, és ott volt még Zahra is. Aztán
amikor jött Anna, Zahra mellé állt. Kár tagadni, feleségem szülei
vagy az én szüleim tovább tartották a távolságot Annától, mint
asszonyom. Yasmintól vártam a legnagyobb harcokat, de ő meglepően gyorsan letette a fegyvert, és azt hiszem, ez Emír feleségének is köszönhető. Talán ő volt az egyetlen, aki megértette vele, hogy a gyerek nem tehet semmiről. Hálás is lehetnék ezért
neki, de mindemellett rólam nem szokott rózsásan fogalmazni.
Nem értem, a nők olykor miért hunyják be a szemüket? Mintha
nem lenne egyértelmű, hogy a férje, Emír sem marad el mögöttem. Igaz, ő nem nemzett törvénytelen gyereket, na de a dolgai...
Azok, akik tartják a gátat maguk között és Anna között, azok
Yasmin szülei, de ezzel már nem foglalkozom. Na és ott van
Nasser. Ő öt évvel idősebb Annánál és Khalidnál, jó példa most
fiamnak, így ők is sokat vannak együtt, noha Nassernek ez olykor már terhes.
Umayma elővesz egy kardigánt, és magához inti Annát, akire
rá is adja. Nagyjából készen állunk az útra, ezért utasítom őt.
- Te most itt maradsz a szállodában! Csak mi megyünk. Ha
visszajöttünk, szólok. Elmehetsz!
Azonnal vág egy hátraarcot és kisiet, Emír utána fordul, majd
megjegyzést tesz:
- Megengedted neki, hogy levegye a nikábot? - Csak bólintok, nem áll le. - Egész csinos.
- Úgy csinálsz, mintha még nem láttad volna így!
- Otthon nem figyeltem... - röhögi el magát.
Felé fordulok, az ujjamat is megemelem.
103

- Most fogd vissza magad!
Visszakomolyodik, feláll, én meg felkapom Annát.
- Nálad van minden? - kérdezem, mert ott a táska a kezében.
- A lényeg igen. Papírok meg pénz. A kocsi már kint áll.
Anna a babája után nyújtózkodik, próbálom lenyugtatni.
- Megvár minket a babád, ne aggódj! Most nem vihetjük,
mert fontos helyre megyünk.
- Autóval megyünk? - kérdez nevetve.
Emír odahajol hozzá, és a fülébe súgja:
- Méghozzá csillogó autóval, napfénykém!
***
Hagytam, hogy Emír vezessen, én hátraültem Annával, Bálint
meg unokatestvérem mellé. Ő egyfolytában kifelé kémlel, én meg
leginkább egy helyre bambulok. A tájra nem vagyok kíváncsi,
szeretnék már pár órával előrébb lenni. Tudom, hogy Emír a
visszapillantóban figyel, de nem szól hozzám, csak lányomhoz
duruzsol olykor.
Behajt egy parkolóházba, Anna meglepődik a sötétségtől, felém is fordul, de unokabátyám előbb szólal meg.
- Itt most szépen leparkolunk, és bemegyünk. Bálint bácsi
meg kint marad vigyázni az autóra - mondja angolul.
Nekem ez egyáltalán nem tűnik viccesnek, én is és Emír is
komolyak maradunk, de Bálint és Anna elneveti magát. Az fogalmazódik meg bennem, hogy Anna legalább annyira magyar,
mint szaúdi.
Kiszállunk, képtelen vagyok elengedni Annát, szó szerint kapaszkodom belé. Emír megigazítja a ruháját és elindul, én meg
követem őt. Anna elnéz a vállam fölött, Bálintnak integet. Az
épületben sem szólunk egymáshoz, ahogy belépünk, azonnal étel
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illatát érzem, hányingerem támad, de ez csak a gyomorideg miatt
van így. Lányom forgatja a fejét, miközben rengeteg asztal és
szék mellett megyünk el. Még csak délelőtt van, de iszonyúan
sokan vannak. Végre kezdenek eltűnni az étkezdék, és butikok
jönnek helyette. Színes ruhák, ékszerek, nagyjából minden cipőboltnál Emírre nézek, hátha célt értünk. Egy kisebb szökőkútnál
megáll, szembefordul velem, Anna azonnal le akar menni a földre, futna a vízhez, de mérgesen magamhoz szorítom.
- Maradj! - Aztán unokabátyámra nézek. - Mondjad!
A fejével a bolt irányába biccent.
- Az a cipőbolt az. Innen látom. Dolgozik.
Egyszerűen képtelen vagyok odafordulni. Anna fejéhez nyúlok, magamhoz vonom, belélegzem hajának illatát és csókolom a
koponyáját. Egyikünk sem szólal meg, a körülöttünk lévő zaj
egyre jobban zavar, úgy érzem, nem hagyják az én lelkemet békén. Ebben a pillanatban bánom, hogy itt vagyok, de tudom, nem
nyugszom addig, amíg nem látom a saját szememmel. Hogy mit
is akarok látni, azt magam sem tudom.
Megfordulok, látok egy cipőboltot, ami elég nagy, már az első
másodpercekben több eladót is észreveszek. Nem kell kérdeznem, Emír mondja magától.
- Fehér blúzban és fekete nadrágban van. A szőkés hosszú
hajú...
Tudom, kire gondol, de én nem szőkének látom. Hosszú barna haja van, igazából csak a haja vége szőkés. Nem sokat látok
belőle, mert odébb megy, és egy vevővel beszélget, szerencsére a
kirakaton keresztül is belátok, tudom követni a szememmel. Nekem háttal áll meg, éppen egy cipőt nyújt valakinek, aki egy kanapén ül. Ahogy előrehajol, hátratolja a fenekét, zavarba jövök.
Csilla jut eszembe, iszonyatosan hülyén érzem magam. Tudom,
hogy ez a nő nem Csilla, de a szívem hevesebben kezd verni. Lépek párat, egészen a bejáratig,
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Emír mellettem jön, Anna meglepően nyugodtan viselkedik,
valószínűleg megijedt az előbb, amikor erélyesen rászóltam.
A nő fölveszi a cipőt meg a dobozt, s elsiet valahová, én meg
eszelősen a nyomába indulok. Emír megfogja a felkaromat, mire
megtorpanok, de addigra már a bolt terében vagyunk. Többen
ránk köszönnek, de mi figyelemre sem méltatjuk őket.
- Nyugi, Gamal!
Nagyokat kell nyelnem, szerencsére Anna mocorogni kezd, és
visszarángat a pillanatba. Sóhajtok párat, már éppen kezdek magamra találni, amikor kilép egy ajtón, és felénk jön. Doboz van a
kezében, fölnéz, egy pillanatra találkozik a tekintetünk, de ahhoz
megy, akinél az előbb volt. Megdermedek, fogalmam sincs, hogy
miért. A legrosszabb, hogy nem tudom, miért érzem azt, amit, és
hogy mi az az ami. Szeretném ezt a nőt megsimogatni, és szeretném számonkérni. Szeretném most azonnal elmondani neki,
hogy a szív, ami benne dobog, az én szerelmemé, és ennek a kislánynak az anyjáé. És szeretném a szemét is látni közelről, figyelni, ahogy levegőt vesz, mosolyog, pislog... figyelni, ahogy
egyszerűen csak él.
Nem tudok a szememnek parancsolni, tetőtől talpig végigmérem őt. Valami biopapucsféle van a lábán, de ez most nem is érdekel. A lábai nem túl hosszúak, arányos a teste, kifejezetten felizgat, pedig álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen reakció
is elvárható tőlem az első pillanatban. A lelkem mélyén tudom,
hogy Csilla miatt érzem ezt most, de képtelen vagyok ellene harcolni.
Szembefordul a vevővel, így most oldalról láthatom. Megigazítja a haját, miközben beszél valamit; ahogy elmosolyodik, én is
elmosolyodom. Emír mindent jól lát, mert kissé meg is lök.
- Gamal! Ez nem jó irány!
- Miért nem mondtad, hogy csinos?
- Azt gondoltam, ez nem fontos...
106

- Beszélni akarok vele! Hívd ide!
- Megőrültél? Biztos, hogy nem!
Nem állok le vele vitázni, Annával a kezemben megindulok
felé, Emír próbál visszahúzni, de nem jár sikerrel. Rámordulok.
- Engedj már el!
- Azt mondtad, akadályozzam meg, ha őrültséget csinálsz!
Most olyasmire készülsz!
- Észnél vagyok. Nyugodj meg!
Pár lépés után előjön belőlem a férfi, visszafordulok Emírhez,
kezébe nyomom Annát. Úgy veszi át, mint valami zsákot, kislányom csak engedelmesen belekarol a nyakába, nem érti, miért
nem rakjuk már le.
Odaérek melléjük, de nem szólítom meg, viszont azt sem
mondhatom, hogy megjátszom magam, mert nem nézelődök,
mint egy vásárló, a cipők hidegen hagynak, őt lesem szemtelenül. A vevő, aki a kanapén ül, már észrevette a pofátlanságomat,
de ő még nem. A fickó kínjában elvigyorodik, mire a nő is odafordul. Idióta módjára a zakómat igazgatom, zavarban vagyok,
ez van...
Rám mosolyogva oldalra biccenti a fejét, meglendül a kezem,
majdnem magamhoz rántom. Érzem, kezdem elveszíteni a kontrollt. A szeme egészen fekete, mégis szépen harmonizál a szőkésbarna hajával. Ahogy mosolyog, kis gödröcske jelenik meg az
arca két oldalán, olyan, mint egy kislány. Pár másodpercre meg
is feledkezem róla, miért állok vele szemben, annyira eltereli a
figyelmemet a látvány. Kerek arca van, a szemöldöke nem túl
ívelt, de a szemei egzotikusak. Ismét elmosolyodik, a fogai kivillannak, a metszőfogai között van egy kis rés, még ezt is izgatónak találom. Az ajka elég húsos, csókolni, harapni való.
- Segíthetek valamiben?
Kérdez valamit, de nem értem, mert magyarul beszél Elvigyorodom, a hangja egészen kislányos, szívesen megsimogatnám az
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arcát úgy, ahogy Annáét szoktam. Jelen van a józan énem is, tudom, hogy nem viselkedem normálisan, de nem akarom megerőszakolni magam. Sok-sok hónap óta most adom át magam először az érzéseimnek, az ösztönnek. És élvezem. Újra élek, és erre
csak sok másodperc után jövök rá, mert tudatosul, hogy amióta
itt áll velem szemben, nem a múltra gondolok, hanem a jelenre és
a jövőre.
Fogalmam sincs, miként tekintek most rá: nőként? Ellenségként? Egy biztos: nem Csillaként.
A térdem megrogyik, mert Anna szinte nekem ütközik, ahogy
a lábamhoz szalad. Lenézek rá, ő meg csak vigyorog és nyújtózkodik. Fölveszem, a nő azonnal rámosolyodik, mond is neki valamit, mire lányom magyarul köszön neki. Ezt a szót felismerem,
Krisztinának és Bálintnak is szokott így köszönni:
- Szia. Annának hívnak.
- Szia. Nekem Emese a nevem.
- Ő az apukám.
- Á, igen?
Fogalmam nincs, miről beszélnek, de mindketten rám néznek,
érzem, hogy Emír mellém áll, de nem tudok odafordulni. Lányom már megint megmutatja a közvetlen énjét, egyfolytában
csacsog, a nő meg felelget neki.
- Te úgy beszélsz, ahogy a Kriszti.
- Ki az a Kriszti?
- Most nincs itt. Bálinttal van.
Lehet, hogy hülyén hangzik, de kifejezetten élvezem, ahogy
diskurálnak, kicsit még büszke is vagyok gyermekemre, még
akkor is, ha egy szavukat sem értem. A nő rám néz, és mond valamit.
- Igazán aranyos kislány. De miben segíthetek?
- Én nem beszélek magyarul. Beszél angolul? - szólalok
meg végre, Emír hatalmasat sóhajt mellettem, szerintem ismeri
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ezt a hanghordozást.
Kicsit meglepődik, Annára néz a kezemben, biztos nem érti,
hogy ha a gyerek magyarul társalog, akkor én miért nem.
- Igen, beszélek... - feleli zavartan. Újra Annára néz, én meg
próbálom megmagyarázni.
- Ő a kislányom, az édesanyja magyar, így ő beszél magyarul is, de én nem.
- Ja, értem. Semmi gond. Tehát, miben segíthetek?
Végre megérti a helyzetet, de igazság szerint nincs kedvem az
időt húzni. Kezdem összeszedni a gondolataimat, de ő túl gyors.
Tippelgetni kezd, így én csak a fejemet rázom.
- Melyik cipőt nézte ki? Esetleg a kislánynak? Meg kéne,
hogy mutassa, és megnézem, van-e méret.
Emír elveszíti a türelmét, már csaknem elém lép teljes testével, miközben durván mondja a nőnek:
- Nem akarunk cipőt venni! Az úr Gamal al-Szudairi, és
magánügyben akar önnel beszélni.
Ha nem lenne a lányom a kezemben, két dolgot is tennék. Az
egyik, hogy pofán baszom, a másik, hogy elküldöm a picsába.
Anna előtt sosem viselkedem kifogásolhatóan, ez az egy szerencséje unokabátyámnak. Így most csak egy igazán gyilkos nézést
engedek felé, miközben leteszem Annát, aki azonnal szaladgálni
kezd. Pont erre számítottam, ezért arabul utasítom Emírt.
- Figyelj Annára. Ezt el tudom intézni egyedül is!
Megcsóválja a fejét, látszik, hogy vérig sértettem, de már
megint túllépte a határt. Lányom után indul, aki két másodperc
alatt legalább öt cipőt ver le a polcokról. A nő követi őket a szemével, majd rám néz. Mindketten szótlanok vagyunk, a kézfejemre nézek, mert érzem, hogy a szőrszálaim az égnek kezdenek
meredni.
Ó, Allah! Inog alattam a talaj!
Újra ránézek, már-már tudatosan erőszakolom vissza gondo109

lataimba Csillát, mert az ő közelében valahogy megszűnik a keserű érzés. Talán azért, mert benne magát Csillát látom, és így
nem érzem hiányát. Vagy magam sem tudom, miért...
- Gamal al-Szudairi vagyok, de ezt már tudja. Maga pedig
Kutasi Emese...
Fura, hogy eszembe jut a neve, és amiatt is hülyén érzem magam, hogy valószínűleg nem helyesen mondom ki. Már megint
ez a mekegés, ami jellemző erre a magyar nyelvre.
Megnyúlik a szája, zavarában megigazítja a haját.
- Tessék? Honnan tudja a nevem?
Szóval tényleg te vagy az!
A szemem a mellkasára téved, gondolom, azt hiszi, a mellét
figyelem, mert végigsimítja a nyakát.
- Többet is tudok magáról... - Nem felel, folytatom: - Körülbelül két éve szív transzplantáción esett át.
Olyan arcot vág, mint akit fizikai fájdalom ért, a nyakáról a
szájához csúszik a keze, bele is harap az egyik ujjába. Kicsi körmei vannak, halvány rózsaszínűek, erről az jut eszembe, hogy
talán nem olyan bűnös. Talán tiszta a lelke. Talán jó helyen van
benne Csilla szíve.
- Ki maga? Nem értem...
Pánikot látok az arcán, rettegek attól, hogy fájdalmat okozok
neki. Már nincs bennem a vágy, hogy számon kérjem. Egészen
mást érzek.
- Van egy kis ideje? Akkor beszélhetnénk. Elmondanám, ki
vagyok, és miért vagyok itt. - Eszelősen rázza a fejét, én meg
hozzáteszem: - Kérem...
Anna ismét mellettem van, mindketten ránézünk, elsírja magát, szerintem tudja, mi a helyzet, ezért csak pár szót mondok.
- Ő a kislányunk. Az övé és az enyém... - Újra a mellkasára
nézek, hátrébb lép kettőt, én meg ráerősítek, hogy ne maradjanak
kétségei. - Igen.
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Megfordul, és szó szerint elszalad, be azon az ajtón, ahonnan
néhány perce előjött, én meg itt maradok egy helyben, és azt érzem, hogy hamarosan megnyílik alattam a föld. Anna újra szaladni kezd, de Emír most mellém lép.
- Te hülye vagy? Elmondtad? Csak így, odadobtad neki?
Gamal, a rohadt életbe! Nem teheted ezt!
Elveszítem a fejem, elkapom az öltönyét, és magamhoz rántom.
- Na ide figyelj, Emír! A testvérem vagy, de most jobban teszed, ha ebből kimaradsz. Mit gondoltál, minek jöttem ide?
Azért, hogy megnézzem őt? Érinteni akarom, érted? Érezni! Leszarom, kinek mi erről a véleménye, mert ő az enyém!
Ő is megránt engem:
- Mi a franc van veled? Elment az eszed? Ez a nő nem Csilla!
- Azt hiszed, nem tudom? - Fogalmam sincs, miért, de felnevetek. Nem gúnnyal, hanem tiszta szívvel. - Szinte éreztem,
ahogy dobog a szíve... érted, Emír? Engedd, hadd tegyem, ami
nekem jó! Ne fogj vissza! Újra élni akarok! Érted?
- Nem vagy normális... Elüldözted...
- Vissza fog jönni.
Anna Emír nevét kiabálja, unokabátyám csak ennyit mond:
- Kiviszem őt a szökőkúthoz. Azt csinálsz, amit akarsz, de
tudd, hogy ebből bajunk lehet.
Úgy tesz, ahogy mondja, fölkapja Annát, és kimegy vele én
meg az ajtóhoz fordulva várok. Addig nem fogok mozdulni, míg
ki nem jön. Mert ki fog jönni, ezt tudom. Érzem. Sosincsenek
nőkkel kapcsolatos megérzéseim, egyedül Csillát ismertem enynyire, de most ugyanez kerít hatalmába. Rémisztő.
És jó!
***
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Nem tudom, mennyi idő telik el, nyílik az ajtó, kilép rajta kisírt
szemekkel. Egyenesen felém jön, határozottnak tűnik. Sajnálom
őt. Amikor odaér hozzám, felnéz rám, az összes munkatársa
minket néz, de engem ez sem érdekel. Arra várok, hogy mondjon
valamit, rideg, kimért hangon meg is szólal.
- Nem tudom, ki maga és mit akar tőlem, de most már tudni akarom! Az üzletvezető elengedett egy órára. - Ügy néz rám,
mintha választ várna, de nincs mit felelnem. - Van itt egy kávézó.
Oda beülhetünk.
Meg is indul kifelé, én meg követem őt, elég hülye gondolataim vannak. A sok hülyeség közül az viszi a pálmát, hogy roszszulesik, amiért ilyen rideg. Én úgy érzem, kedves vagyok vele,
kicsit bántó a merevsége.
Fél szemmel odanézek a szökőkúthoz, de nem látom
Annáékat sehol, ezért elhatározom, hogy most nem is próbálok
rájuk koncentrálni. Belép egy elkerített részre, leül a sarokban
egy asztalhoz, semmi tétovázás nincs benne. Zavartan ülök a vele szemben lévő székre, azonnal ott terem egy nő.
- Jó napot kívánok. Mit hozhatok?
Nem értem, mit kérdez, de feltételezem, hogy a rendelésünket
akarja felvenni. A velem szemben ülő mond valamit, majd elhallgat. Én is megszólalok angolul.
- Csak egy vizet kérek.
A nő bólint, majd el is megy, mi meg úgy ülünk, mint két ember, akiknek kivágták a nyelvét. Az asztalt bámulja, idegesít
hogy nem néz rám, de tudom, bármit érezhetek iránta, csak haragot nem. Nemcsak nekem nem egyszerű, hanem neki sem.
Aztán nagyon hirtelen, szinte ijesztően gyorsan rám kapja a
fejét, és a szemembe néz. Hátrébb kell dőlnöm a széken, mert szó
szerint lefagyaszt.
- Szóval? Mit akar? - Megrázom a fejem. Honnan a francból
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tudjam, hogy mit akarok? - Tehát annak a kislánynak az anyukája...
Ő a maga felesége volt? Most már mondjon el mindent, ha belekezdett! Jogom van tudni!
- Nem volt a feleségem. A szerelmem volt. Az egyetlen. De
nem volt a feleségem. - Újra elsírja magát, én meg, mint egy kis
romantikus faszfej, a kezébe nyomok egy szalvétát.
- Mi történt vele?
- Autóbalesete volt...
Zokogva kiált fel, többen odanéznek ránk.
- Volt idő, hogy tudni akartam! Tudni akartam, kinek a
szívét kaptam meg, de nem mondhatták meg. Két év telt el! Maga meg csak úgy ideáll elém, és kimondja! Egy perc alatt! Hogy
képzeli ezt?
Hogy képzelem ezt? Úgy, ahogy a te istened képzelte, amikor
elvette tőlem őt! Úgy, ahogy te képzelted, hogy az ő halála majd
a te életedet jelenti! Úgy képzelem!
A kezem ökölbe szorul, határtalan dühöt érzek. Ő sír és hisztériázik, amikor él? Én gyászolok! Elvesztettem az egyetlen nőt,
aki ért valamit a világon, és a gyermekem is elvesztette az anyját.
Ki az, akinek van joga őrjöngeni? Akitől elvettek mindent, vagy
aki életet kapott?
Nagy szerencséje van neki is és nekem is, hogy a gondolataimat nem mondom ki, mert akkor valószínűleg véget is érne a
beszélgetés. Kihozza a nő a vizemet, beszélgetőpartnerem elé
narancslé kerül, csaknem lefordulok a székről. Ő is ugyanezt itta
azon a vacsorán. Már tudom, hogy ez Allah műve, most tesz
próbára engem, de én meg fogok felelni.
Elmosolyodom, ahogy meghúzza a narancslevet, ő meg szinte
hozzácsapja a poharat az asztalhoz.
- Ő is mindig ezt itta...
- Nem érdekel! - üvölt vissza.
Az arcomat a kezembe temetem, a legszívesebben bocsánatot
113

kérnék, de nem megy. Miért kérnék? Mert rá gondolok? Mert őt
juttatja az eszembe? Egyébként is tudom a lelkem mélyén, hogy
ez a nő itt velem szemben ugyanúgy szenved, mint én. Mint a
galambok, akikre lecsap a sólyom, és csak a karmait beleeresztve
vár. Olyan ez a pillanat is. Talán nagyobb esélyünk van, mint a
galambnak, talán mi túlélhetjük, de ehhez észnél kell lennem.
Fölemelem a fejemet, folynak a könnyei, csöndesen pityereg.
Nézem őt, ő is a szemembe néz. Azt kívánom, bár ketten lennénk, a négy fal között, mert akkor most hozzá léphetnék, átkarolhatnám, hagynám, hogy sírjon, hagynám, hogy az ő könnye
az én lelkemet is kimossa, és hogy a könnyei újra indítsák bennem az érzelmeket. A gondolatra válaszul szinte érzem a teste
melegét, a bőre lágyságát... a szíve dobbanását.
El kell fordulnom, én is végigdörzsölöm a szememet, neki is
megnyugtató volt ez a pár másodperc, mert egész más hangon
kezd beszélni.
- Nagyon akartam tudni... tényleg. Amikor behívtak a műtétre, boldog voltam. Úgy éreztem, végre én is kapok valamit az
élettől. Egy új esélyt. - Szomorú a szeme, az ujjait birizgálja, majd
folytatja: - A műtét után már egészen mást éreztem. Akkor tudatosult bennem, hogy ha ez a szív nekem az életet jelenti, akkor az
másnak a halála volt. Erre nem tudtam felkészülni lelkileg, pedig
sokszor beszélgettem róla pszichológussal. Még depressziós is
voltam. Szinte azért könyörögtem, hogy dobja ki a szervezetem,
és haljak meg. Nagyon sok ember foglalkozott velem azért, hogy
megbékéljek a helyzettel, és elfogadjam. És egyszer csak kisütött
a nap. Éreztem a melegét, hallottam a madarak csicsergését, tudtam, hogy van élet. - Nem tudom, mit mondhatnék, gombóc van
a torkomban. Amikor neki kisütött a nap, nálam akkor jött el a
világvége. - Tudja, milyen az? Nekem, akivel bármelyik pillanatban tragédia történhetett volna? A fél életemet orvosok, nővérek
között töltöttem, nem értettem, miért pont velem történik ez.
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Nem futkározhattam a barátaimmal, nem járhattam szórakozni,
egyszerűen csak léteztem. Tudja, milyen az? - Megrázom a fejem,
pedig valójában tudom. Az én elmúlt két évemre ugyanez jellemző. Talán egy percig is csöndben vagyunk, aztán újra beszélni
kezd. - Elfogadtam, hogy nem tudhatom meg. Még akkor is, ha
egy idő után azt éreztem, hogy az, akinek a szíve bennem dobog,
egy jó barát, egy testvér... Igen. Ezt éreztem. De az idő meg is
keményített. Annyi év után azt érzem, hogy jogom van ehhez.
Jogom van úgy tekinteni az életemre, hogy csak az enyém, és én
élhetem, nem kell folyamatosan hálásnak lennem. - Ezzel egy
picit feldühít, de igaza van. Ő nem okolható. - Ha azt hiszi, hogy
nem vívtam meg ezzel kapcsolatban a saját harcomat, akkor téved!
Érzem, most válaszra vár, összeszedem magam.
- Félreértett. Én nem azért vagyok itt, hogy magát hibáztassam, vagy számon kérjem. - A hangom megremeg, mert felismerem, hogy pedig pontosan ez volt az első gondolatom, amikor
tudomást szereztem erről az őrületről. - Elvesztettem őt, és ez
végérvényes. Nem tehetek ez ellen már semmit. De nekem fontos
volt tudnom, hogy egyszer még újra vele lehetek... ott... a paradicsomban. - Újra elsírja magát, alaposan végigmér, én is a sírás
határán táncolok. - Tudja, én muszlim vagyok. Nálam ez az egész
más kérdéseket is fölvetett. - Nem reagál, nem is akarom megmagyarázni, ezért inkább arrébb tolom a témát. - Mindegy. Ez
nem fontos. Azt hiszem, Csilla szíve nem doboghatna tisztább,
ártatlanabb testben.
Előredőlve megfogja a kezemet, olyan, mintha valami jégkamrába kerültem volna. Ledermedek, lúdbőrössé válok, undorodom, élvezem...
- Így hívták? Csilla? - Képtelen vagyok válaszolni, a kezét
nézem, ami az enyémen pihen, ő el is húzza. - Ne haragudjon suttogja.
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Ezt nem tekintem valódi bocsánatkérésnek. Igazság szerint
akármilyen érzéseket is vált ki az érintése, hálás vagyok neki érte, hiszen pont ez nem adatott meg eddig. Jólesik az undor és a
vonzalom is, még ha furcsán kettétép is. Embernek érzem végre
magam, nem egy üres bábnak.
Mivel én nem szólalok meg, egy idő után ő kérdez. Olyan
természetesen teszi, mintha mindig is ismertük volna egymást és
nem is lehetne titkunk a másik előtt. A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy én is így érzek.
- Milyen volt? Nagyon szerették egymást, igaz? Gyönyörű
a kislány is... Gondolom, Csillára hasonlít.
- Tiszta anyja. Allah legnagyobb ajándéka nekem. Mindennap emlékeztet rá, hogy voltam én boldog is ebben a pokolban,
ami a földi létet jelenti.
- Azóta nem... úgy értem...
- Nem. - Tudom, mit akar kérdezni. Nincsenek tabuk, ezek
már igencsak magánjellegű kérdések, mégis beszélni kezdek. - A
mi szerelmünk különleges volt. Én Szaúd-Arábiában élek, egy
üzleti út alkalmával ismertem meg Csillát, itt, Budapesten. Ő volt
a tolmácsom. - Elmosolyodik, de én tovább forgatom fölfelé a
lapokat. - Nekem van Rijádban egy feleségem és egy fiam. Így
már talán érthető, hogy miért nem volt szokványos a mi kapcsolatunk. De ők akkor is a családom voltak. Csilla ugyanolyan volt
nekem, mint a feleségem, és Anna ugyanúgy a gyermekem, mint
a fiam. Elég kínzó, ha az embernek két családja van a világ két
különböző pontján. Sok volt emiatt közöttünk a vita, de a szerelmünk ezt is legyőzte. - Csak az a rohadt halál. Azt nem tudtuk
legyőzni. - A baleset után kivittem magamhoz Annát, velem él és
a családommal.
Előredől, én is ezt teszem, kinyújtom a kezem, hátha újra azt
akarja megfogni, de nem teszi. A kézfejemet figyelve elmosolyodik.
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- Maga biztos jó apa. Látszik, hogy a kislánya nagyon szereti.
Nem reagálok, erre nincs mit mondanom. Hirtelen megmozdul, mégis megfogja a kezemet, az ujjaim ráfonódnak, erre meglepődik, valószínűleg ő csak barátian közelített. Most ő kapja ki a
kezét, én meg mentegetőzni kezdek.
- Nem akartam... Csak tudja, ez nekem olyan furcsa...
- Nekem is.
Visszarakja a kezét, de csak az enyém mellé. Gyereknek érzem magam, aki játszadozik valami hülye játékot.
- Ezért jött ide Magyarországra? Mert sikerült kinyomoznia, ki kapta a szívet?
- Látni akartam! Ennyi.
- És mit akart látni? Hogy boldog-e az a valaki, akiben az ő
szíve dobog? Vagy mit?
- Nem tudom. Csak látni akartam!
- És most? Most, hogy mindketten szembesültünk a dolgokkal, most mi lesz? Maga megnyugodott?
Ez felettébb jó kérdés. Mindent érzek, csak nyugodtságot
nem. Inkább a „még egy kicsivel többet” érzés van bennem. Látni
akartam. Láttam. Érezni akartam a bőrét. Éreztem.
A tenyerem alatt akarom érezni a szíve dobogását... Ezt még
nem kaptam meg. Na és azután? Azután mi jön?
Gamal, baszd meg!
Mi a francot akarok én? Sosem kellett volna ide jönnöm. Ha
Allah szeretne, sosem engedte volna, hogy megtudjam ezt a borzalmat. Hagyná, hadd higgyem, Csilla vár rám, és nekem is csak
ez a dolgom: várni.
- Én azt hiszem, most, hogy már tudom, kinek köszönhetem az életemet, sosem fogok egyetlen percre, pillanatra sem
megfeledkezni róla. - Mentegetőzve teszi hozzá. - Ne gondolja,
hogy haragszom ezért. Olyan sok a gonosz ember, semmi szépre
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nincs idő, mindenki rohan, önző... Ezt ajándéknak veszem magától. Így legalább mindennap eszembe jut majd az élet értelme, és
egyáltalán az, hogy mi az élet. Én eddig is másképpen láttam sok
mindent, de most már örülök, hogy így van.
Lefagyok. Ahogy beszél, gesztikulál... Tényleg csak az jut
eszembe róla, hogy értékes ember, keveset hordhat a hátán a föld
az ilyenből. Én sem tartozom közéjük. Valóban léteznek emberek, akik így gondolkodnak? Önzés, düh, gyűlölet nélkül? Azt
hiszem, Csilla is ilyen volt, de erre akkor sosem gondoltam. Azt
is felismerem, hogy Anna miért olyan, amilyen: ugyanez az önfeledtség van meg benne, remélem, ilyen felnőtt válik belőle.
Feláll, én is felpattanok, láthatóan el akar köszönni, nem tudok elébe menni a dolognak.
- Remélem, megnyugszik a lelke. Örülök, hogy megismertem magát és a kislányt. Tényleg örülök.
- Vissza akar menni? Én még beszélgetni szeretnék magával!
- Miről?
Nem tudom. Nézni akarlak, és csak csendben üldögélni. Hangok
nélkül. Ez is beszélgetés.
Még kijjebb lép, rendesen megijedek, mert nincs is nálam
pénz, így fizetni sem tudok, noha utána akarok menni. Meglátom
Emírt, valószínűleg eddig leselkedett. Intek neki, odasiet, Anna
szalad utána. A nő már kifelé megy, én felkapom Annát, és utasítom Emírt.
- Fizesd ki a számlát!
- Fussunk! - kiáltja lányom a fülembe, mert érzi, hogy ez
már tényleg csaknem futás. Nem felelek, utolérjük így is, az
egyik kezemmel visszahúzom őt.
- Kérem...!
Visszafordul, meglepődik, hogy Annát a kezemben látja. Elmosolyodik, majd el is sírja magát. Anna beszélni kezd hozzá.
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Bár én nem értem, de mégis megnyugtató érzés ez, olyan, mintha
az anyjával beszélgetne.
- Miért sírsz? Elestél?
- Nem, nem estem el. Azért sírok, mert meg vagyok hatódva.
Kinyújtja a kezét Annáért, hogy adjam át neki, képtelen vagyok megmozdulni, de lányom szintén nyújtózkodni kezd.
Anélkül veszi ki a kezemből, hogy én segítenék. Talán még a karom is úgy marad abban a helyzetben, amiben tartottam gyermekem.
Anna gyerekesen megsimogatja az arcát, és meg is puszilja,
én meg darabokra esem szét. Olyan fájdalmas a kép, hogy szememmel Emír után kutatok, nem vagyok képes egyedül legyűrni
ezt a pillanatot, de unokabátyámat sehol sem látom. Kezdek kétségbeesni, de szerencsére én mellékes szerepet játszom, ők jól
elbeszélgetnek magyarul, amiből egy szót sem értek.
- Tudod, nagyon szép kislány vagy. És nagyon jól beszélsz
magyarul.
Anna keze megtámaszkodik a mellkasán, erre a nő szeme rám
mered, én is padlót fogok. Szinte üvölti a szemem: én is ugyanezt
akarom. A mellkasodra akarom tenni a tenyerem, érezni akarom
a szíved dobbanását! Zavartan nyújtja vissza nekem lányomat,
de nem tudok érte nyúlni, ezért már csaknem tuszkolja.
- Mennem kell! - szólal meg angolul.
- Találkoznunk kell még!
- Nem lehet!
- Kérem!
Úgy forgatja a fejét, mintha valaki megmondhatná neki, hogy
helyes-e, ha igent mond. Annát magamhoz szorítva, összeszedem a bátorságomat.
- Szeretnék még egyszer találkozni magával. Utána, ígérem, békén hagyom.
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Lányom egyszerűen nem bír magával, kinyújtózkodik, vissza
akar menni a nő ölébe. Én a keze után nyúlok, le akarom fogni,
de a velünk szemben álló közelebb lép, nemcsak Anna keze ér a
mellkasához, hanem az enyém is. Anna közöttünk van, mégis
fura egybeolvadást érzek. Fogalmam sincs, milyen képet vághatok, mert neki folyni kezd a könnye. Gyermekem kihúzza a kezét
és a lány nyaka köré fonja, én meg mint egy eszelős, tovább szorítom tenyerem a szegycsontja fölé. Nem intim a dolog, nem is
érzem a ritmust, de mégis ég a tenyerem. Ha pár centivel lejjebb
csúsztathatnám, biztos érezném, de akkor hozzáérnék a melléhez
is. Úgy kapom el a kezem, mintha tűzbe nyúltam volna, igazság
szerint rettegek attól, hogy megérzem a dobbanást. Ő megfogja
Anna kezét, és a melle alá fekteti. Angolul szól hozzá.
- Érzed ezt, Anna?
Lányom először talán azon gondolkodik, miért szól most
hozzá angolul az, aki eddig magyarul beszélt, de ő gyorsan áthidalja ezeket a nyelvek közötti különbségeket.
- Mit?
- Hogy dobog a szívem.
Anna a másik kezét a saját mellkasára teszi, keresi a saját szívét. Nem bírom tovább. Érzem az arcomon lefelé folyó könnyet,
szégyellem magam, utálom magam, utálom az egész világot,
gyűlölöm az élőket, gyűlölöm az egész létet...
- Nekem is van - feleli nevetve.
A nő rám néz, én megrázom a fejem, jelezve, hogy Anna még
túlságosan kicsi ehhez. Megpuszilja és lerakja, majd egészen
elém lépve gyilkos kérdést intéz hozzám.
- Ezért jött, igaz? Maga is érezni akarja!
A szemében szemrehányás, megnyugvás, lágyság és fájdalom
egyvelege van. Talán bántó neki ez az egész, de én az vagyok,
aki. Őszinte maradok.
- Igen.
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A szemem lejjebb szalad, látom, ahogy kissé hátrébb biccenti
a fejét, talán arra vár, hogy itt, az üzletház közepén fogom őt
megérinteni. Szívem szerint tényleg ezt tenném, de túlságosan
tisztelem ezt a helyzetet, áldozatot, amiben mindketten vagyunk,
és amit mindketten hozunk.
Minden erőmmel a józanságra koncentrálok, gondolataimmal
kötözöm le magam. Ha nem tenném, megrántanám, háttal szorítanám magamhoz, beleszagolnék a nyakába, hajába, miközben a
melléhez nyúlnék a blúza alatt, és a tenyeremet szeretkezni engedném az ő szívének ritmusával. El is képzelem a helyzetet, érzem, ahogy a vér lefelé tódul, szégyellem magam.
- És akkor megnyugszik? - kérdez hirtelen.
Bólintok, pedig nem igaz. Nem nyugodnék meg, de most újra
az a számító, önző Gamal vagyok, aki régen is voltam. Nem érdekel, hogy cselezek, hazudok, én érinteni akarom ezt a nőt, és
rohadtul nem érdekel, mi lesz azután.
- De nem most.
Ez igencsak egyértelmű, rajta múlik minden.
- Akkor? Mit akar?
- Négyszemközt lenni.
Látom, ahogy elpirul, lenéz a földre, talán félreérthető vagyok, de nem is bánom. Tényleg nem tudom, mit akarok.
- Rendben. Azt hiszem, ennyivel tarozom...
- Nem! Nem tartozik semmivel!
Megnyalja a száját, úgy teszi hozzá.
- De igen. És nem csak magának. Neki is és magamnak is.
Az, hogy Csillát is megemlíti, nagyon elérzékenyít. Egyre
gyengébb vagyok, nem maradhatok ebben a helyzetben tovább.
Tárgyilagossá válok.
- Én egy szállodában szálltam meg. Ha eljönne oda, ott
négyszemközt lehetnénk, ígérem, úriember leszek.
Amint a szálloda szót kimondom, már rázza is a fejét tiltako121

zásképpen.
- Nem! Ilyet ne kérjen!
Bólintok. Hát persze. Mi a francot vártam?
- Akkor magára bízom.
Látom, hogy gondolkodik, de én más ötlettel nem tudok előállni. Életemben talán egyetlenegyszer fogom még kezem alatt
érezni ennek a szívnek a dobogását, és azt nem vagyok hajlandó
itt egy embertömeg közepén megélni.
- Melyik szállodában szállt meg?
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9. fejezet
- Gamal, te nem vagy normális!
Emír arabul beszél, nem akarja, hogy Bálint értse, de pechére
így is vissza kell fognia magát, mert Anna velünk van. Én csak
diadalmasan visszavigyorgok, lányom valami karkötővel játszik,
amit Emír vett neki.
- Arany karkötőt vettél neki?
- Gyémántot nem találtam - feleli dühösen, belőlem meg kitör a röhögés.
Unokabátyám jól ismer, minden luxussal ellátom gyermekeimet, ez is egy ilyen. Otthon már több gyémánt ékszert beszereztem Annának, most erre céloz. Aztán a mosoly le is olvad az arcomról, mert ebben a nagy nyüzsgésben Yasminról megfeledkeztem. Kell neki vennem valami értékeset, valami pofátlanul drágát, attól az arab nők mindig megenyhülnek.
Emír nem ereszti a témát, hátrafordul a kocsiban, a szemembe
néz.
- Ha előre tudom, hogy ilyen idiótán viselkedsz, eszembe
sem jut idejönni veled! Elárulnád, mi a célod?
Éppen eléggé dühít ez a számonkérés, nem megyek bele a vitába, mert akkor túl durva lennék, és lányom előtt azt nem engedem meg magamnak. Bálinthoz kezdek beszélni angolul.
- A mai nap hátralévő részét szeretném, ha Anna Krisztinával és veled töltené. Vonatkozik ez az estére is. - Emír felröfög
és káromkodik egyet arabul, beleverek az ülésébe hátulról, mert
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gyermekem felkapja fejét a csúnya szóra. - Nekem ma programom van. Ki tudtok találni valamit?
- Persze - felel vidáman, megkönnyebbül, mert látja, hogy
nem vagyok összeomolva. - Krisztivel elvisszük őt játszótérre
aztán este is velünk lehet. Aludni meg visszavisszük a szállodába
Umaymához. Így jó lesz? - kérdez a visszapillantóba nézve.
- Tökéletes.
Annát magamhoz szorítom, és nagyon halkan kezdek beszélni:
- Na mit szólsz? Ma Krisztinával lehetsz és Bálinttal. Találkozhatsz gyerekekkel, játszhatsz...
Rám néz, és szó szerint vicsorog egyet, mindig így jelzi, ha valaminek nagyon örül. Ez leginkább egy erőszakos vigyorgásra
hasonlít, de tudom, hogy tiszta szívből teszi, így mutatja az örömét. Még nem igazán érezheti a két világ közötti különbséget, fel
sem fogja, hogy ilyen aztán nem sokszor fog előfordulni az életében: nem fog idegen gyerekekkel játszani, futkosni, nem viselkedhet majd sosem úgy, ahogy az nem illik egy hercegnőhöz és
egy muszlimához. Ezt majd csak sokkal később érti meg.
Emír még mindig tombol.
- Látod, Anna, milyen jó és nagylelkű atyád van? Odaenged a mocskokhoz, hogy ő is szórakozhasson egy kicsit.
Megfogom a fejét, és hátrafeszítem, úgy sutyorgok, hogy Anna ne hallja:
- Ha a szállodáig még egyszer megszólalsz, kihajítalak a
kocsiból! Fogd be a pofád, vagy kitépem a nyelved. Megértetted?
Nem nagyon tudja mozdítani a fejét, de hosszan pislant, ez
beleegyezést jelent. Visszadőlök, látom, hogy Bálint tükörben fél
szemmel vizslat, tuti érzi, hogy ez most nem volt vicces. Én meg
azt tudom, hogy mi Emírrel az ilyesmik fölött átsiklunk, ugyanúgy nem haragszik rám az ilyenekért, mint ahogy én sem tudok
rá megorrolni. Talán olykor nyersek vagyunk egymással, de ez is
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csak a testvéri szeretetet mutatja közöttünk.
Anna még mindig a csuklóján lötyögő ékszert nézi, már most
tipikus nő.
- Vigyázz rá! Értékes. Emír bácsikád értékes dolgot vett neked.
A mondat közben elvigyorodom, Emír is hátrafordul és nevet.
- Jól van, na! Mondtam, hogy gyémántot nem találtam!
- Nekem ez tetszik - mondja lányom, miközben le sem veszi szemét a saját kezéről.
Emír visszafordul, én meghatódva átölelem, sohasem mondta
még semmilyen ajándékra, hogy nem tetszik neki. Emír vehetett
volna neki valami apróságot is, azt ugyanígy becsülné. Totális
ellentéte Khalidnak. Volt olyan, hogy fiam az egyik akkumulátoros, vezethető autójába belerúgott, mert az Mercedes volt, nem
pedig Porsche. Yasmin így is üvöltött, hogy egy háromévesnek
még nem való az ilyen, de ebben nem értek vele egyet. Az én
gyermekeimnek minden való, ami luxus és az átlagember számára megfizethetetlen. A vége persze az lett, hogy Khalid nem volt
hajlandó beleülni a Mercedesbe, ezért hozattam neki egy Porschét. A másik autót Annának akartam adni, de neki meg nem volt
érzéke hozzá, már az elindulásnál a falnak ment, mire Khalid
üvöltött, hogy az is az ő autója, ne tegye tönkre. Anna csak megszeppenve kiszállt, majd magához ölelte a babáját, és elvonult
fésülgetni. Amit meg Yasmintól kaptam este, azt nem tettem
zsebre. Magából kikelve ordibálta, hogy Annát ne vegyem körül
ilyen lyes és fiús játékokkal, és Khalidra is vigyázzak jobban. Azóta minden hasonló ajándékot egyeztetek asszonyommal, mert
jobb a békesség.
A haját simítom, puszilgatom, hiányoznak az otthon maradottak. Hiányzik Yasmin gondoskodása, Khalid rosszalkodása.
Hiányzik a családom.
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***
Anna már elment Bálinttal és Krisztinával, meghagytam,
hogy úgy vigyázzanak rá, mint a saját gyerekükre. A biztonság
kedvéért Umayma is velük ment, nehogy Anna valami illetlen
dolgot csináljon. Szeretném, ha lányom ma jól érezné magát, de
azt nem akarom, hogy nagyon keveredjen az itteni emberekkel.
Így a biztos. Egy pillanatig latolgattam, hogy Ibrahimot is velük
küldöm, de végül elvetettem, Bálintban úgy bízom, mint Emírben vagy Ibrahimban. Még akkor is, ha magyar.
- Ez oltári szar ötlet volt - motyogja az orra alatt Emír.
Úgy ül a kanapén, mint egy megtört szívű szerelmes, látom
rajta, hogy nagyon aggódik. Ibrahim azt csinálja, amit kínos
helyzetekben általában: egymásra pakolja a lábait és rázza az alsó
lábszárát, ettől ringatózik az egész teste. Olykor a szájához emeli
a kezét, mintha a körmét akarná rágni. Nem tudom, miért vannak így kiborulva, én voltaképpen egészen nyugodt vagyok.
- Mikor jön? - kérdez unokabátyám, Ibrahim is várja a választ, mert rám néz.
- Hamarosan, úgyhogy mehettek, ahova akartok. - Arra várok, hogy felállnak és elindulnak, de ülve maradnak mindketten.
- Letusolnék. Elmehettek.
Olyan, mintha nem is hallanának. Ibrahim megigazítja magát,
de az is messze van a felállástól, Emír meg marhára nem zavartatja magát, újra csípős hangnemre vált.
- Tusolnál, mi? Aztán minek? Kefélni akarsz? Ne feledd,
hogy nem kurva jön hozzád!
- Mi a fasz bajod van, Emír? Elmondod?
Fölpattan, egészen elém lép, fél szemmel látom, hogy Ibrahim
is föláll.
- Elment az eszed! Azonkívül semmi! Mi a francot akarsz?
Érzelgősködni vele? Vagy meg akarod dönteni?
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- Nem mindegy az neked?
- Hát pont nem! Ne keverd össze a dolgokat, mert abból
csak baj lehet. Egyszer már elkövetted ezt a hibát, és nem származott belőle jó!
Üvölt, mint egy megszállott, tudom, mire, kire gondol.
- Nem származott jó belőle? Mire gondolsz? Csilla mellett
boldog voltam, és Anna az egyik olyan dolog az életemben, aminél jobb nem is történhetett. Mire gondolsz még? Arra, hogy
meghalt? Igen... az tényleg fájdalmas volt, de soha... soha nem
bántam meg azt, ami történt! Érted? Mi a bajod? Az, hogy nem
csinálok belőle üzletet?
- Igen, az! Én nem akarom, hogy úgy szenvedj, ahogy akkor, amikor...
- Ne mondd ki! Nem akarom hallani...
- Amikor meghalt!
A csönd, ami keletkezik, nekem is a gyászt juttatja eszembe.
Jól tudom, hogy azt az időszakot nemcsak én szenvedtem meg,
hanem körülöttem mindenki. Gyógyszeren éltem, Allahhoz fohászkodtam, ígértem neki, hogy ezentúl tökéletes muszlimként
élek. Kértem, hogy a pokolra küldje Csillát, mert én csakis oda
kerülhetek, utána meg imádkoztam a lelki üdvéért, mert én biztos voltam abban, hogy innentől jó ember leszek, és helyem van a
paradicsomban. Mindegy volt, hogy hol, de valahol együtt...
De nemcsak magamat cincáltam, sanyargattam, mindenki
mást is. Azt hiszik, amióta nem ütöm ki magam, minden rendbe
jött, pedig ez a legnagyobb hazugság. Már nem hangosan üvölt a
lelkem, hanem befelé fordulva, de én ugyanúgy hallom ezt is, ha
ők nem is hallják. Volt, hogy napokra vonultam ki a sivatagba
vadászatra, és csak szolgákat tűrtem meg magam mellett, sem
apám, sem Emír nem kísérhetett el. A luxussátramban, az éjszaka
hidegében arra vágytam, bár fagyna már jéggé a szívem, hogy
soha többé ne érezhessek semmit. Azt hiszik, meggyógyított az
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idő, pedig az idő nem gyógyszer. Anna a gyógyszer. Ő tartott
azokban az időkben élve, de most érzem, ahogy a vér újra dolgozni kezd az ereimben.
- Emír! Tudod, mi a legpocsékabb, de egyben legcsodálatosabb dolog ebben az egészben? - Ránézek, megrázza a fejét, ezért
végre elmondom őszintén, mit érzek. - Amikor ott állt előttem,
Csillára gondoltam, de mégsem. Nem volt bennem fájdalom... Jó
érzés volt... Értesz engem? Az óta a nap óta Csilla gondolata, emléke csak a fájdalmat és szenvedést jelentette, de ma nem. Ma azt
éreztem, hogy minden csodás. Egyszer tudok majd még nevetni,
érzéssel ölelni...
- Ott van Yasmin...
- Yasmin - üvöltök vissza. - Yasmin nem a végzetem! Szeretem! Az egyetlen asszonyom, de nem a végzetem!
Ez nagyon csúnya, de valóban ezt érzem. Bármit megtennék a
feleségemért, de ez közel sem az az érzés, ami boldoggá tesz egy
embert. Ma kaptam választ erre is. Csilla örökre a szívem közepén marad, ez nem is lehet másként Anna miatt sem, de az igazi
érték számomra egy olyan nő lesz, aki mellett nem fájdalmat jelent majd az emléke. Hiába szeretem Yasmint, ő nem képes kiváltani bennem örömet a múltra gondolva. Ma ezt éreztem: örömet.
- A végzet sosem jelent jót! - vág vissza Emír, de most Ibrahim sem marad szótlan.
- Mindnyájunknak megvan a saját útja. Ha Gamal úgy
gondolja, ez az övé, akkor hagynod kell! Felnőtt ember, és ha ő
úgy dönt, hogy szeretne megismerkedni egy nővel, akkor az az ő
döntése.
- Jaj, Ibrahim! Jössz mindig a kurva bölcs tanácsaiddal! A
múltkor is csak jó sült ki belőle. Én nem akarom testvéremet
szenvedni látni! Mondd, szerinted nem morbid ez az egész?
Erre a válaszra most én is kíváncsi vagyok. Néha én is furcsállom a saját érzéseimet, hiszen az első pillanatban egészen mások
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voltak, bántott és széttépte az egész hitemet. De most már másként látom.
- De! Döbbenetes és felháborító! De ha Allah ezt az utat jelölte ki Gamalnak, akkor nincs mit tenni!
Erre már Emír sem reagál, és bennem is valami furcsa megnyugvás lesz úrrá. Hát nem mindegy minden? Úgyis úgy lesz
minden, ahogy a könyörületes akarja.
***
Tusolás közben a csempének támaszkodom, hagyom, hogy zubogjon rám a víz, olyan érzés, mintha az agyamat is kimosná.
Talán igaza van Emírnek. Talán lehet, hogy Allah nem véletlenül
választott el ettől a világtól.
Elzárom a csapot, megtörölközöm és bekenem a testem.
Megmosom a fogam, leápolom a borostámat, hátrasimítom a hajamat, és még be is parfümözöm magamat. Nem. Nem a nő miatt. Ez egyfajta rutin, de erről inkább magamat akarom meggyőzni.
Fölveszek egy farmert és egy elég élénk színű inget, betűröm
a derekát, nem is tudom, miért páváskodom. Iszonyú kényes
dolog előtt állok, én meg úgy készülődöm, mint egy piperkőc kis
buzi. A kikészített cipőmet odébb is rúgom! Na nehogy már még
zakót is vegyek fel, meg cipőt!
Lófaszt!
Iszonyú csönd van a lakosztályban. A szemem mindenen
megpihen, talán azt az emléket keresi, amikor ő itt volt. Ahogy
elém dobta azt a dobozt teli dollárokkal, ahogy leguggolt felszedni, ahogy elsírta magát, ahogy a karjához értem, és ahogy
rám nézett abban a pillanatban... Újra azt a gyomorremegést érzem, mint az első csók előtt, pedig ez csak emlék.
Megszólal a szállodai telefon, tudom, Emír jelezte lent, hogy
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várok valakit. Fölveszem a telefont, de azt sem engedem, hogy
beleszóljanak, azonnal utasítok.
- Kísérjék föl!
Lecsapom a kagylót, úgy viselkedem, mint egy idióta. Mondhatnám azt, hogy izgalom van bennem, de ez nem izgalom. Ez
félelem. Rettegés. Tekintetem az étkezőrészhez vetődik, ha ki
lenne készítve valami tömény, most tuti lehúznám, hit ide vagy
oda. A torkomon a nyálam is alig megy le, a kezem remeg, mint
egy alkoholistának.
Túl gyorsan telik az idő, kopognak az ajtón. Nagyot kell fújnom, odamegyek az ajtóhoz, és kinyitom. Az egyik recepciós vigyorog rám, majd nyájasan közli:
- Itt a vendége, Szudairi úr. Kívánja, hogy valamit hozassak
maguknak?
A pillantásom már el is csúszik mellette, ott áll mögötte.
Ő is megnyújtja kicsit a nyakát, így összetalálkozik a pillantásunk, olyan, mintha elmosolyodna, de már le is biccenti a fejét.
Én képtelen vagyok megmozdulni.
Mi a picsa van ezekben a magyar nőkben?
A zavar kezd semmivé foszlani bennem, egyre inkább férfivá
válok. A velem szemben álló recepciósra nézek, intek a fejemmel,
de meg sem moccan, csak áll, mint egy szobor, a fültől fülig érő
szájával. Még a fogairól is az jut eszembe, hogy pont kiverni való, de vissza kell fognom magamat. Nem hiszem el! Mire vár? A
tenyerébe nyomjak egy kis borravalót? Hülye ez? Nem tudja,
hogy majd a végén fizetek az ilyen gesztusokért? Méghozzá nem
is keveset!
Elég agresszívan mordulok rá:
- Maga elmehet! És nem kérek semmit.
Ellép oldalra, csak a nő marad előttem. Emese. Ez a neve.
Szépen hangzik, de elég nehéz megjegyeznem, nehezebb, mint a
Csillát volt, mert olyan, mintha egy huzamban csak „e” betűket
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mondanék, és lutri, hova illesszem be a mássalhangzót. Utálom,
hogy férfi vagyok, a szemem azonnal végigszalad rajta, nem úgy
nézem, ahogy az helyes lenne. Vagy mit tudom én... Lehet, hogy
ez a helyes. Csilla emléke miatt hívtam ide, de most csak a külsejét látom, és a vérem már nem az agyamba igyekszik...
- Jó estét - köszön, immár komor arccal.
- Jó estét. Jöjjön be!
Odébb állok, de éppen csak, ezért amikor eljön mellettem, a
táskájával jól oldalba vág. Elvigyorodom, pedig nem vagyok vicces kedvemben. A táskája bőrillatát érzem, és egy elég sportos
parfümöt, furcsa egyveleg. A haja ki van engedve, barna szűk
nadrágban van, egy nem túl magas sarkú cipőben és rózsaszín
blúzban. Fogalmam sincs, miért kezd ágaskodni a szerszámom,
mert ha az utcán jönne szembe velem, úgy mennék el mellette,
hogy rá sem nézek.
Szembefordul velem, látom, hogy a szeme is ki van festve kicsit, újra elvigyorodom.
- Nincs sok időm.
Hahhh! Van olyan, amikor nem siet? Szép kis helyzet. Még be
sem jött, és már menne is. Én egy olyan helyzetben vagyok amire
határozottan vágyom, ő meg közli, hogy marhára nincs ideje.
Nem ajánlom neki, hogy feldühítsen! Annál önzőbb vagyok,
mint hogy most körülötte forogjon a világ!
Becsukom az ajtót, előremegyek, a kanapéra mutatok, hogy
üljön le, de mikor visszafordulok, akkor látom, hogy a földet nézi
és az ingét gombolja.
- Mit csinál?
- Ezért hívott! Nem?
Tovább gombolkozik, már látom a melltartóját, azonnal elfordítom a fejem.
- Hagyja abba! Ne merjen levetkőzni!
Periférikusan látom, hogy nem mozog tovább, ezért visszané131

zek. A melltartója ugyanolyan halvány rózsaszín, mint a blúza,
szerintem pillanatokon belül elsírom magam. Kikészít. Ez most
komoly?
Nem gombolkozik vissza, de összefogja a nyílást.
- Nem értem magát. Nem akarja érezni a szívdobogást?
Ez a nő nincs tisztában azzal, hogy milyen hatással van rám.
Ő valóban azért jött, hogy a szívére tehessem a kezem, és én is
azért hívtam, de egy ideje már ez az egész kezd rémisztővé válni.
Hogy a picsába kerülhetek én ilyen helyzetbe?
- Nem akarom, hogy levetkőzzön!
Ordítok, mint egy félőrült, láthatóan megszeppen.
- Rendben - vár pár másodpercet, majd kérdez. - Akkor
hogy szeretné? Így? Ruhában?
Na most érzem magam az oviban. Nehogy már ilyen kérdéseket kapjak! Ha ez egy vígjáték lenne, már halálra röhögtem
volna magamat. Képtelen vagyok megszólalni, de ő erős. Közelebb lép hozzám, úgy mondja: - Remélem, nem értettük egymást
félre!
Megrázom a fejem, pedig reménykedem, hogy „de igen”.
- Éppen ezért nem akarom, hogy levegye a blúzát.
- Értem. - Újra felém lép, már egészen előttem áll, tudatosan kényszerítem magam bele a pillanatba, csaknem hátrébb lépek. Aztán a kezemért nyúl, és próbálja magához vonni a mellkasára, de én kirángatom magam.
- Mi a francot csinál?
Elsírja magát, úgy üvölt vissza.
- Maga mi a francot akar tőlem? Itt vagyok! Ezért utazott
ide! Legyünk túl rajta!
Döbbenetes érzések lesznek úrrá rajtam, az egész egy déjà vu.
Csilla ugyanilyen vadóc volt, és ez a pillanat most leteperi mindenem: a szívemet, a lelkemet, a férfit bennem...
- Ne haragudjon! - Mi a faszért remeg így a hangom? Nehogy
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már sírjak! - Én nem gondoltam, hogy ez ilyen nehéz lesz...
- Magának nehéz? - Szétfeszíti az ingét, amennyire csak bírja, és a tenyerét a két melle közé fekteti. Látom a műtét hegét, de
nem tudok erre koncentrálni, mert tovább kiabál: - Én mindennap megfogom. Nem egyszer-kétszer, hanem százszor is. Az
enyém! És mégsem! Itt van! Hallgassa meg! Az ő szíve!
Azon gondolkodom, hogyan tudnám riasztani Ibrahimot,
mert ez a nő az ideg-összeroppanás szélén áll. Már nem is tudok
a saját érzéseimre koncentrálni, annyira félek, hogy valami hülyeséget csinál. Én tényleg nem gondoltam, hogy neki ez ennyire
nehéz.
Leszorítom a kezeit, ő zokog, mint akit most ért élete legnagyobb csapása. Hadonászna, hátratolom a kezét, ő a saját karja
után fordul, így a háta nekem feszül. Csapdába kerül, végre biztosan tartom, a válla fölött pont belátok a mellei közé. Amennyire bírom, magamhoz szorítom, és a nyakához dugom a fejem.
Azt a rohadt vágást nézem, amin keresztül belerakták
Csilla szívét, odanyúlnék, ha nem kellene őt sakkban tartani.
Már nem ellenkezik, csak zokog hangosan. Lehunyom a szemem,
olyan megnyugtató ez az egész. Nekem fölösleges sírnom, ez a
nő az én fájdalmamat is kiengedi, helyettem is sír. Az arcomat
egyre inkább nekiszorítom, ő is nekem feszül
- Ana ahebik...
Talán attól, hogy nem ért engem, alábbhagy a zokogása, és
kissé megemeli a fejét. Nekem is kinyílik újra a szemem, de
ahogy megint sír, erősítek a szorításon, és mormolom magamban, mint egy szúrát:
- Ana ahebik, ana ahebik, hayati... Inta hayati... Ana ahebik.
Próbál előrébb lépni, de nem engedem, mozdulatlanná dermed, az én szám már egészen a nyakánál van, meggondolatlanul
odacsókolok.
- Min awil nazra wsourti nassibi...
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- Engedjen el! - suttogja vissza angolul, majd hangosabbra
vált. - Engedjen el! Maga őrült. Ne nyúljon hozzám!
Baromság! Ezt mondja, és közben meg sem mozdul. A teste a
nyugodt remegés csapdájában vergődik, úgy, ahogy az enyém is.
Talán fél tőlem...
- Soha!
Újra arabul beszélek, képtelen vagyok ezen a rohadt angol
nyelven kitárni az érzéseimet. Hallgatja, és mikor ismét a nyakához csókolok, meg is dönti oldalra a fejét, mintha kínálná magát.
Készen állok mindenre, de reménykedem, hogy a dugásig nem
jutunk el. Én tényleg megőrültem.
A saját kezével még inkább átöleli magát, amitől az én kezeim
is jobban rátekerednek. Már erőt sem kell kifejtenem, nem eltol,
hanem magához von. Kinyílik a szemem, Allah nincs velem,
mert olyan látványt küld, ami nem igazán segít józannak maradnom. Ahogy a kezét összefonta, a mellei összenyomódtak, csábító a dekoltázs. A melltartó kicsit eláll rajta, belátok a mellbimbójához. Újra a vágásra nézek, és végérvényesen megállapítom magamról az agybajt, ugyanis kifejezetten azt érzem, hogy Csilla itt
van. Azt akarja, hogy öleljem, szorítsam, szeressem...
Teszek egy próbát, elengedem, de nem menekül. A kezem a
mellkasára kúszik, elég nagyok a mellei, képtelenség közé férkőzni, ahogy összenyomódik. Finoman gombolom lejjebb az ingét, azt teszem, amit neki megtiltottam. Hallom, ahogy nyel
egyet, lefelé biccenti a fejét, és a kezemet nézi. Leengedi a karját,
a mellei széjjelebb nyílnak, a vágás is jobban láthatóvá válik. Újra
a nyakához csókolok, fogalmam sincs, hogy vágytól telve teszem-e, vagy csak nyugtatni akarom őt. Olyan, mint mikor
gyermekeimet puszilgatom egy esés után. Arra gondolok, ettől
talán ő is lehiggad.
Az utolsó gombot is szétgombolom, teljesen szétnyílik az ing,
hátrébb húzom a vállán magam felé. A melleitől nem látom a
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hasát, csak fölülről tudom figyelni. Tolnám le a melltartó pántját
is, de megszólal. Nagyon fegyelmezett a hangja, az előbbi sírásnak már nyoma sincs.
- Én nem ő vagyok!
- Tudom.
Igen, tudom... Hogy mi is ez az egész? A szexet még Csilla halála után sem vetettem meg, de azóta nem öleltem úgy nőt, hogy
kifejezetten akarjam. Azt hiszem, rá lehet szokni az orgazmusra
elég rendesen. Olyan, mint az alkohol vagy a kábítószer, ha nem
kapod meg, kicsit agresszívvá válsz. Én is így vagyok vele. Ezt
jelentette az orgazmus. De most mást érzek. Most élvezem a teste
melegét, az illatát, a remegését, azt, hogy irányítom őt. Ez a bajom Yasminnal is. Gyönyörű nő, és amikor ránézek, megkívánom, de nem őrülök meg tőle. Talán az előbbi baj, amit megállapítottam: „bolond vagyok... egy őrült”, nem is baj. Pont ez kell!
Bolondítson meg! Vegye el az eszem! Újra olyan őrült akarok
lenni, aki mindig is voltam Csilla mellett. Azt az érzést akarom
újra! És már érzem a szelét...
Megfogja a kezeimet, amik megállnak, úgy kérdez. Nem erőszakosan állít le, csak gyengéden, ha akarnám, útnak indíthatnám ismét.
- Mit mondott az előbb?
- Tudom, hogy maga nem ő...
- Azelőtt. Amit nem értettem.
Az arab szövegre gondol, ezért megrázom a fejem.
- Nem fontos...
Az ujjai szorosan rám tapadnak. Háttal van nekem, tudom,
addig nem fog engedni, míg meg nem mondom neki.
- Nekem fontos.
- Arabul mondtam. - Hallgat, szabályosan veszi a levegőt,
ez engem is nyugodttá tesz. Heves tűzben ég minden porcikám,
mégis nyugodt minden körülöttem. - Mondjuk úgy, hogy sze135

relmet vallottam - bököm ki váratlanul.
Lejjebb hajtja a fejét, hallom, ahogy kiengedi a levegőt, nem
látom, de bizonyosan nevet.
- De nem nekem...
Fogalmam sincs, miért szégyellem magam. Valóban így van.
Idióta vagyok. Itt áll előttem, hatalmas áldozatokat hoz, én meg a
lelkébe gázolok. Értékelnem kellene, és felfoghatnám végre, hogy
másnak ugyanúgy fájnak dolgok, mint ahogy olykor nekem is.
Néha még mindig azt hiszem, hogy én vagyok a világ közepe.
Újra megszólal, olyan lágy a hangja, hogy arról csak az jut
eszembe, imádnám, ha alattam lenne.
- Nem haragszom. Akkor is tudni akarom, ha nem nekem
szólt. Ő tudott arabul?
- Nem.
- Akkor ő is tudni akarná.
Ez a nő kicsinál engem. Rosszabb, mint egy pszichológus Állandóan elém lökdösi Csillát, de közben ébren is tart, és nem engedi, hogy álomvilágban éljek. A legérzékenyebb pontomon talál
el. Amikor Csilla kómában volt, szerelmet vallottam neki, de sosem kapok arra választ, hogy eljutott-e hozzá. A búcsúzás egy
rohadt dolog, de idővel az ember felismeri, ha nem veszi magához ezeket a rohadt dolgokat, akkor ő maga pusztul bele annak
hiányába. Nekem is hiányzik az a búcsúzás. A lelkemnek...
- Sosem mondtam neki ezt... Csak akkor, amikor már késő
volt.
- Mindnyájan így vagyunk ezzel.
Az ujjai cirógatják a kézfejemet, ilyen gyengéden még Yasmin
sem szokott simogatni.
Meg akar fordulni, de ha engedem, akkor tuti nem beszélek
vele tovább. Nem látja az arcomat, és ez odébb tolja szégyenemet. Minden erőmet összeszedve angolul mondom azt, amit
iszonyú nehéz.
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- Szeretlek. Szeretlek, te vagy az életem... - Szorítom össze a
szememet. Neki akarom mondani, de tudom, már nem hallja.
Mégis csak az első szó volt nehéz, mert az az első szó kötélen
húzza maga után a többit. - Szeretlek. Az első percben, ahogy
megláttalak, beléd szerettem.
Hallom, hogy elsírja magát, én lenyelem a könnyeimet. Nem
akarom kinyitni a szememet, de mégis megteszem, mert a kezemet nagyon lágyan a mellei közé fekteti, és húzza lefelé a bordáihoz. Visszahunyom a szemem, a szívem úgy ugrál, hogy talán a
hátán is érzi. És hirtelen megérzem. Az ő szívét. Az is dörömböl.
Nem nyugodtan, ütemesen ver, hanem szinte dobol, a ritmusa
szapora, nem bírom tovább. Folynak a könnyeim, de a szégyen
már nincs meg bennem. Most búcsúzhatok.
- Hiányzol nekünk. Ugye vársz rám, hayati? Várj rám, kérlek! Hamarosan megyek.
Kitör belőle a zokogás, a kezemet már erővel szorítja magához. Aztán olyat tesz, amire nincs időm sehogy sem reagálni.
Váratlanul szembefordul velem, a kezem lecsúszik róla, mélyen
megcsókol. Meglepetésemben jéggé fagyok, de amint felfogom,
hogy csókolózunk, olvadni kezdek. Szenvedélyes, érzem nyelvének minden mozdulatán, hogy kifejezetten kíván engem. Hogy
én mit érzek? A szerszámom már kőkemény, de ezt csak ösztönnek gondolom. Nekem ez is elég így, ahogy van. Csillára gondolok, mégsem érzem azt, hogy megcsalom. Akárhányszor is fekszem össze nőkkel, szarul érzem magam utána, pedig tudom,
nem kéne. Most nem érzem ezt. Olyan, mintha ezt a nőt ő lökné
felém, és ez egyfajta feloldozás nekem. Azt hiszem, bűntudatom
van. Nekünk, arab férfiaknak vigyáznunk kell arra a nőre, akit
mellénk rendel Allah, és sose bocsátom meg magamnak, hogy én
nem vigyáztam Csillára. Ha a nap minden percében felelősségteljes férfi lettem volna, akkor most élne, őt ölelném, a lányomnak
lenne anyja...
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A kezem a derekára fonom, szorosan magamhoz húzom. Végigsiklok rajta, simítom a derekát, a csípőjét, fönt a tarkóját, az
arcát, közben csókolom, és a helyzet az, hogy élvezem. Nem is
akarok tovább menni. Ő is felnyúl, az arcomat simítja, a másik
kezével meg szinte csimpaszkodik a nyakamba. Bármit tehetnék,
tudom, nem állítana meg. Kinyitom a szemem, ez nagy baj, mert
meglátom a könnyeit. Csilla sokat sírt, a síró nőkről, síró lányomról mindig ő jut eszembe. Most is elkap a hév, azonnal szétkenem
a könnyeit, kinyílik az ő szeme is, mindketten döbbenten lessük a
másikat. Fura, de féltékennyé válok. Tudni akarom, kire gondolt
közben, mert nem rám, az egyszer biztos.
Aztán a következő pillanatban bocsánatot akarok kérni, de
ezért is hülyén érezném magam, hiszen ő kezdett el csókolni A
szemezés már másodpercek óta tart, ekkor jövök rá valamire:
kívánom őt. Nem dugni akarom, hanem olyasmit érzek, amit
Csilla mellett éreztem. Széttépi a lelkemet, utálom magam ilyenkor. Nem vagyok ura a helyzetnek, és ezt marha nehéz titkolnom.
A számra néz, hívogat, újra csókolom, de most a nyelvünk
nem játszik, csak a szánk ér össze. Képtelen vagyok lehunyni a
szemem, ő is engem néz. Azt ígértem neki, hogy csak ez a szívhallgatás lesz, és tartanom kell magam ehhez. Pedig rohadtul
akarom. A gyomrom egy merő görcs, hasonlóan akkor éreztem
magam, amikor elvesztettem a szüzességemet. Néha arra gondolok, hogy Csilla magával vitte énemnek azt az oldalát, aki igazán
voltam.
- Érezted? - kérdezi, miközben a kezemre néz, tudom, a
szívdobogásra gondol. Elhagyja az „úr” megszólítást, ezzel tegeződésre vált, de egyébként is természetes ez a helyzet.
- Igen...
- Ezt akartad? - fölnéz a szemembe, de nem tudok válaszolni.
138

Igen, ezt akartam, de most már mást akarok. Tulajdonképpen
a lelkem mélyén tudtam, hogy baj lesz. Emír túl jól ismer, ő is
tudta. Nekem csak akkor fog most kielégülni a lelkem, ha a testem is kielégül. És ez nem a szexről szól.
Kezd felocsúdni, én nem akarom ezt az ébredést! Nem akarom a tiszta gondolatokat, nem akarom az ész játékát. Visszahúzom, de abban a pillanatban lefelé biccen a feje, visszautasítónak
tűnik.
- Tovább akarok menni! - mondom határozottan, mire ő
rám kapja a tekintetét. - Nem akarok megállni!
Ez most mi? Miért beszélek egyáltalán? Mióta közlöm, hogy
mit akarok? Tennem kéne, ami jólesik, és kész. A beleegyezésére
várok... Erről megint minden eszembe jut, csak a szex nem. Ez
lélekjáték...
- Meddig?
Végigtolom az ingét a karján, ami lepottyan a földre. Ott áll
velem szemben nadrágban, melltartóban, kipirult arccal. Arra
várok, hogy tiltakozzon, de mozdulatlanul áll, és inkább a szavakat választja. Újra beszélni kezd.
- Azt hittem, nem értettük félre egymást...
Magamra találok, talán az enyhe tiltakozása hozza ezt ki belőlem.
- Nem értettük félre egymást. Az ilyen csók mindenhol
ugyanazt jelenti.
- Az másért volt. Csak azért, hogy ő...
Megmarkolom a tarkóját, ha befejezi a mondatot, nagyon
durva leszek. Mi a francról beszél? Ennyire agybetegnek néz?
- Az a csók közöttünk volt.
- Le akarsz velem feküdni?
Válaszolnék azonnal, ha nem sírná el magát. Elenged, a saját
arcát simítja, sokkal távolabb kerül.
- Ez nem tisztességes - lihegi.
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Igaza van, de leszarom. Ez nekem nem egy megállapodás
volt, vagy egy üzlet.
- Valóban. De ebben a világban minden változik. Te is. Te
is mást akarsz adni, mint az elején akartál. Benned is a hála volt
meg, de már másról szól. Vagy nem?
Tudom, hogy igazam van, de hallani akarom tőle. Ha ellenkezni fog, akkor az egésztől elmegy a kedvem, de csak azért,
mert nem lesz őszinte. Akármit is mond, én tudom, mit akar.
- Nem tudom... Pokoli ez az érzés. Nem tehetem meg. Te őt
akarod.
Újra magamhoz húzom és csókolom, azt hiszem, boldog vagyok. Boldoggá tesz ez az ölelés, boldoggá tesz ez a csók, ez a
helyzet. Az egyik pillanatban azt érzem, hogy igaza van, a másikban, hogy badarság. Én most ezt a nőt akarom!
Sosem voltam a szavak embere, ezért újra meg akarom csókolni, de elfordítja a fejét, nem fog ez nekem menni. Lehajtom a
fejem és elengedem, ha akar, akár el is mehet.
Nem tudom, mi ez az emberekben ellentétesen működő dolog, de amikor az egyik közelít, a másik hátrál. Mikor az egyik
hátrál, a másik közelít. Most is ez történik, mert ő újra megfogja a
kezemet, és magához húzza. Először azt hiszem, ismét a szívére
akarja tenni, ki is rántom, de közelebb lépve beszélni kezd.
- Igen, valóban változnak a dolgok. Hazudnék, ha azt
mondanám, hogy nem akarom. De nem adom a jelenlegi életemet. Gyerekkoromban sem élhettem a sajátomat, és most is mindennap fájdalmas nekem ez az egész. Megkaptam a szívét. A
férfihoz, akit szeretett, nincs jogom.
Üvöltve kérdezném, hogy nekem mihez van jogom? Nekem
nincs jogom újra ezt a tüzet érezni? Mert ő felszította... Ez a düh
egészen másként tör elő, és ennek az az oka, hogy megigazítja a
melltartópántját, a kecsesen formált válla megőrjít. Tök beteg
vagyok. Olyan dolgok izgatnak fel, amik általános, hétköznapi
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mozdulatok. Az ilyen apróságokban egyfajta egységet érzek, öszszetartozást. Hogyan is magyarázhatnám el? Egy idegen nő, idegen minden porcikája, ebben az elvadult nyugati világban, és
nekem mégis az otthon melege jut eszembe. Yasmintól mindig
megkapom ezt az érzést, de csak félig. Ott csak az otthon érzése
van meg, nincs a gyilkos vágy. Most mindkettő itt van, és hogy
ezt Csillának köszönhetem-e vagy
Emesének, arról lövésem sincs. Hazudnék, ha azt mondanám,
hogy tudni akarom. Nem akarom tudni! Teszek rá! Magasról!
- Nekem mindenhez jogom van! - Újra megfogom az arcát,
úgy folytatom: - Akarom!
Lehet, sok mindenben hülyén viselkedem, de a nők tekintetéről könyvet tudnék írni. Ismerem mindegyiket. A rettegőt, a vágyakozót, a dühöset, a boldogat... Ezt is ismerem most Amolyan
„bármit tehetsz velem” nézés, mert „nem fogok ellenkezni”.
Megnyugtató is lehetne ez nekem, de nem az.
A melltartó pántját kezdem lefelé tolni, nagyot nyel közben,
tuti nem fogom csókolni. Nézni akarom a reakcióit. Nézni akarom, ahogy elveszíti önmagát. Ő nem mer a szemembe nézni,
még a szűz lányok sem szoktak ilyen szendék lenni. Mindkét
pántot letolom, közelebb lépek hozzá, és a háta mögé nyúlok,
ahol kikapcsolom a fehérneműt. Azonnal leesik, csak egy sóhaj
után tudok visszahátrálni. Egyet lépek csak vissza, így is szemügyre tudom venni. A mellei gyönyörűek. Nem a kicsi és nem a
normál kategória, inkább nagynak mondanám. A mellbimbói
kőkeménnyé vannak merevedve, nem rózsaszínűek, hanem egészen sötétek és kicsik. Végigpörgetem az agyamban, miket tudnék vele csinálni, mégsem mozdulok. Ő olyan merev, mint egy
szobor, ahogy az arcára nézek, azt is megértem, hogy miért. Nem
mer nemet mondani, azt látom rajta, amiről ő maga beszélt: a
hálát. Az arcához teszem a kezem, a külső felével végigsimítom,
megremeg a szája, a sírással harcol. Ahogy benne dacol a lélek,
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bennem egyre erősödik a vágy, ez is egy rossz tulajdonságom.
- Én nagyon akarom. De ha te nem, akkor hozzád sem nyúlok.
Várok, hátha ad valami jelet, de még csak rám sem néz. Szerintem ő ebben a pillanatban többet gondol Csillára, mint
Az álla alá nyúlok, és fölfelé kényszerítem a fejét, ekkor azonnal megszólal.
- Mondtam már, hogy én nem ő vagyok.
Túl gyenge, ezért úgy döntök, most nem engedem el a gyeplőt. Tényleg nem szeretném őt úgy ölelni, hogy nem akarja és
tartom is magam az ígértekhez, ezért úgy határozok, hogy másik
útra lépek: akkor elérem, hogy akarja.
A szájához közeledek, nem ellenkezik, ismét csókolom, repülök, szárnyalok, érzem az ízét, a ritmusát, a sóhajait, az egész nőt!
Kezdem megkedvelni ezt az énemet, mert felismerem, hogy
amikor jelen van, akkor vagyok boldog.
Egy ideig lágyan csókolom, de van egy pont, amikor elborul
az agyam. A tarkójához nyúlok, erőszakosan rátapadok, megfeszül a nyaka, egészen mélyen vagyok benne, arra gondolok,
hogy lent is ugyanilyen mélyre fogok hatolni. Az ő keze is meglendül, kapaszkodik, csimpaszkodik, engedi a vágyait. A saját
ingemet gombolom, le is veszem, aztán már az ő nadrágját gombolom. Amikor odanyúlok, kicsit megáll a ritmusban, de aztán
mégsem utasít el. Meglazítom a ruhát, de nem tolom le, kicsit
meghátrálok, az arcát látva fura melegség jár át. Olyan melegség,
ami eddig csak ebben a rideg nyugati országban köszönt rám. Itt
az őszben, a szélben, a hűvösben sokkal forróbb a lelkem, mint
valaha is volt a sivatag közepén. Ott csak az a szállodai szoba
volt a mennyország, de most egész Magyarországot annak érzem. Egy bűnös, romlott mennyországnak.
Úgy ölel, hogy én is csak ezt tudom tenni. Egyszerűen nem
hagy más választást, mint hogy a derekánál fogva tartsam őt. Kár
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lenne tagadnom, én már rendesen beindultam, de titkon rettegek
attól, hogy megállít. Mit teszek akkor?
És mit teszek, ha jó lesz?
Mit akarok? Újra adjam oda a lelkemet? Ebben a pillanat ban
ismerem föl, hogy hiába akarom újra azt az érzést, amit szerelemnek hívnak, ha rettegek is tőle. Úgy érzem, abba már egyszer
belebuktam, soha többé nem akarok vesztes lenni. Én győztesnek
születtem! Hercegnek! Allah akarta így!
Megmarkolom a nadrágja derékrészét, és túl nyersen utasítom. A gondolataim uralkodnak rajtam, mert egyáltalán nem úgy
akarok vele beszélni, ahogy teszem.
- Ezt vedd le!
Rám néz döbbenten, de már nem tudok javítani a helyzeten.
Biztosra veszem, hogy mindjárt lekever egyet, aztán meg szedi a
cuccát és lelép, de nem ez történik. Letolja a nadrágját, a mellkasomat nézi, kezdek ideges lenni. Hol a szenvedély? Hogy a
francba tudja egyik pillanatban átadni magát az érzésnek, a másikban meg odébb lökni azt? Jó pár másodpercbe telik, míg megtalálom a választ. Pedig egyszerű. Nem ketten vagyunk, hanem
hárman, ebben a pillanatban itt van velünk Csilla is.
Megsajnálom őt, úgy, ahogy nem szoktam nőket.
Emeli a lábát, lép ki a nadrágból, én meg elkapom és visszahúzom.
- Nagyon akarom! Hosszú hónapok óta most érzem először
ezt. Nem ez volt a tervem, de már nem tudom eljátszani, hogy
tisztességes vagyok. Akarom. Ha te nem, úgy megállok, de azt
akarom, hogy őszinte legyél. Kívánsz engem?
Nem hiszem, hogy valaha is komolyan tettem fel ilyen kérdést nőnek. Most tényleg érdekel, de nem kapok egyértelmű választ.
- És te engem? - Már éppen felelnék, amikor megismétel
egy szót: - Engem?
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Ez már nekem sok. Igen. Sérült a lelkem, de nem vagyok
zakkant. Kívánom ezt a nőt, és nem azért, mert Csilla szíve dobog benne. Az elején talán kellett ez a tudat, de már más érzés
van bennem.
- Igen. Téged.
- Biztos vagy benne?
A szemem lejjebb szalad a gyönyörű testén, szívesen mondanám neki, hogy ebben az egyben aztán biztos vagyok, de csak
bólintok. Ez, úgy látszik, hiba, mert ő bizonytalanságnak veszi.
- Hazudsz!
A szemem kikerekedik, iszonyúan sért. Most mi a francot kell
ezen bizonygatnom? Kívánom őt tényleg.
- Akkor menj innen!
Azt hiszem, tipikus arabként viselkedem, odébb lököm, és hátat is fordítok neki. Fura, de Rijádban érzem magam a szállodai
szobában, amikor Csilla lökdösött kifelé. Lökdöste a testem, a
szívem, a lelkem távol magától, most ez a pillanat meg húz magához. Nem gondolom át, mit teszek, visszafordulok és elkapom
őt, befejezem ezt a játékot.
Talán ő is megkönnyebbül, mert éhesen rám tapad, a tenyerét
a mellkasomra fekteti, de nem tol el. Én már önkívületi állapotba
kerülök, levezetem a kezét, egészen a teste mögé kényszerítem,
szinte hátrakötöm. A feje hátrahanyatlik, a szám meg útnak indul. A két melle közé kerülök, a vágást csókolom, hallom, ahogy
kitör belőle a zokogás. Érzem, hogy folynak az én könnyeim is,
noha nem akarok sírni. Nem ellenkezik. A heget csókolgatom
egy darabig, aztán birtokba veszem a melleit is. Masszírozom,
csókolom, élvezem, hogy csupa lúdbőr, és reszket minden porcikája.
Létezik a vágy okozta boldogság, és létezik a bánat okozta
vágyakozás. Úgy hangzik, mintha az utóbbi egyfajta kenyérmorzsa lenne csak, pedig nem az. Boldogabbá és felajzottabbá
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tesz mindennél. Teli vagyok sebekkel, az egész helyzettől irtózom és rettegek, mégis iszonyúan élvezem, hogy süvít bennem
újra az érzés. Az elmúlt két évben nem volt ember, aki ezt az érzést keltette bennem. Mondhatni, a gyermekeimnek éltem és az
üzletet igencsak komolyan vettem, a nőket meg csak élveztem.
Csilla egyedi volt és megismételhetetlen marad, de az érzést,
amit adott egykor, amit kiváltott bennem, talán mástól is megkaphatom. Nem tudom. Most ez a remény szállt meg, és eddig
fogalmam sem volt róla, hogy a remény ennyire megszépít egy
pillanatot.
Úgy teszek, ahogy eddig csak romantikus filmekben láttam:
alányúlok, az ölembe emelem, mint egy menyasszonyt, és elindulok vele a hálóhelyiség felé. Ő közben nekem szorítja a homlokát, a szemembe néz, a szabad kezével végigsimítja az arcomat,
tetszik benne, hogy ennyire gyengéd velem. Már majdnem ott
vagyunk az ágynál, amikor megszólal.
- Nem tudom, miért teszem ezt. Azt tudom, hogy te miért,
de azt, hogy én...
- Mert akarod!
Ráfektetem az ágyra, megnézem őt fölülről, nem is tűnik idegennek. Komor az arca, kisírt a szeme, mire másra gondolhat
ilyenkor egy férfi, ha nem arra, hogy ezt a nőt óvni kell? Olyan
passzív, amilyen Yasmin szokott lenni, mégis más érzéseket vált
ki belőlem. Ő nem azért vár mozdulatlanul, mert szégyelli magát, hanem mert a helyzet miatt bizonytalan. Talán tényleg úgy
véli, hogy ő ezt nem teheti meg. Pedig megteheti. Azt érzem,
hogy ez a nő most bármit megtehet a közelemben. És velem...
Lejjebb ereszkedem, a kezem önállóan elindul, simítom, de a
testem távol van tőle. A szemébe nézek, nem is kell máshová,
mert abban mindent látok. A kétség egyre távolabb kerül, a
szenvedély szikráját már tűzzé szítottam, és csak elképzelni tudom, mi lesz, ha ez a két tűz egyesül. Félek, belepusztulok. Miért
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és hogyan érezhetem ezt?
Visszaemelkedem, fel is állok, a nadrágomat lazítom és leveszem. Éppen csak végigszalad testemen a szeme. Rajta csak egy
bugyi van, hosszan szemlélem a rózsaszín csipkét, pár másodperc alatt tolok mindent arrébb az agyamban. Odébb taszítom a
múltat, az emlékeket, az otthont, azt, hogy férj vagyok, hogy
apa... Minden pillanatomat, gondolatomat neki fogom adni.
Ahogy közelítek felé, ő is fordítja a testét, azonnal hozzám
simul tetőtől talpig. Az egyik kezemet a háta alá feszítem, húzom
magamhoz, talán egy cérnaszál sem férne be közénk. Az ő kezei
is csimpaszkodnak, kemény nemi szervem rendesen nekifeszül,
látom, hogy izgatja a helyzet. Olyan mélyen csókolom, ami már
csaknem fájdalmas. A szám feszül, de mennék még ennél is beljebb. Mélyebbre, egészen a lelkéhez. Élvezem ezt a nőt. Élvezem
a finomságát, a fájdalmas múltját, a döbbenetes jelenét és a jövőjét is, amiben ez a nap végig fogja kísérni.
Iszonyú sokáig csókolózunk, jön a pillanat, amikor kezdek
észhez térni, mert elszakad tőlem a szája, és csak az arcomat puszilgatja. Valószínűleg már fájdalmas volt neki a vadságom, én
csókolnám tovább, de jólesnek a lágy mozdulatok is. A kezem is
feléled, végre simítom, eddig úgy feküdtem én is, mintha lekötöztek volna. Teljesen lekapcsolt az agyam.
Az arcát borítom puszikkal, végre kinyitom a szemem, ebben
is egy húron pendülünk, mert ő is ebben a pillanatban néz rám.
Csodálatos barna szeme van. Mindig is izgatott, ha egy nő szendén néz, igaz, az is izgat, amikor kihívó és csalogató. Valami
ilyesmi plusz kell nekem mindig, talán pont azért, mert úgyis
bármelyiket megkaphatom. A női test, a nagy mellek, kecses, de
mégis telt nőies idomok, karcsú derék, szép kerek csípő minden
férfi álma, de ha ezt bármikor megkaphatod, akkor valami más
válik fontossá. Olyan hétköznapi dolgok, amiket eddig nem értékeltél. Sosem érdekel, milyen szemekkel néznek a ribancok, mert
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számomra szinte jelen sincsenek olyankor Csak van valami, ami
kielégít, és kész. Itt és most pont az a lényeg, hogy nem csak
egymagam vagyok. A lelkem már kezd megtelni, kielégülni, közelít az orgazmushoz, és ez háttérbe szorítja testem akaratát. Na
ez az, amit sosem hoz ki belőlem egy nő sem. Eddig csak egyvalaki volt rá képes. Még Yasmint a karomban tartva is tudatosan
kell erre koncentrálnom, mert ha nem tenném, ott is a testem
lenne az úr.
Látom, hogy csillog a szeme, tudom, teli van könnyel, nem
akarom látni, hogy sír, de valójában én is szívesen sírnék. A fejemmel inkább lejjebb indulok, elhagyom a mellkasát, már a hasánál járok. Apró kis pöttyök jelennek meg a bőrén, lúdbőrössé
válik, ez kezdi elvenni az eszemet.
Lúdbőrözés, ami felizgat. Ah, Gamal!
Ha ezt valaki mondaná, halálra röhögném magam. Teszek az
idomokra, a lúdbőr meg talajra tesz. Mi ez, ha nem beteges?
A csontot szívom a csípőjénél, miközben kezemmel húznám
le a bugyiját. Megemeli magát, ettől még inkább a számhoz
nyomódik a csont. Olyan érzésem van, mintha már teljesen benne lennék: már nincs is bőre, a csontján vagyok, a húsában... Fogyasztom, emésztem, miközben arra gondolok, hogy régen laktam már ilyen jól.
El kell szakadnom tőle, a fehérneműt végighúzom a combján,
le a vádliján, majd félredobom. Anyaszült meztelenül van, így
szoktam készen kapni a nőket, most meg el sem tudnám képzelni, hogy ez az előjátékféle nem történik meg. Nagyon felhúzott,
van egy olyan érzésem, hogy ha most ellenkezni kezdene, akkor
sem állítana meg. De látom a szemein, hogy nem fog ellenállni.
Könnyezik, remeg, izgatott, de megállni nem akar, ez tisztán látszik.
A kezemmel a szemérméhez nyúlok, lágyan simítom, neki
megnyílik a szája. A szenvedély már teljesen uralma alá hajtotta
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őt, csaknem elmosolyodom. Olyan ez a nő nekem, int egy csata,
amit meg kell nyernem. Nem tudom, miért érzem ezt, de ez a
háború nekem a lelki békét jelenti.
A kezem megpihen rajta, az ujjam pedig utat tör belé. Figyelem az arcán a reakciót, beszívja a levegőt, és bent is tartja egy
ideig. Amikor már mélyebben vagyok, hosszan hunyja le a szemét, ezért a szabad ujjammal megsimítom a csiklóját is. Az ujjamat előrefeszítem, és a már kiemelkedő gyönyörpontján körözök. Sóhajt egyet, én meg azt veszem észre, hogy mosolygok.
Tetszik ez a látvány, pont ezt akartam elérni. Tudom, hogy már
nem vagyok józan, és azt akarom, hogy ő se legyen az.
Muszáj csókolnom őt, a szájára tapadok, ettől tövig belécsúszik az ujjam, följebb emeli a lábát, hívogat, a nyelve pedig legalább olyan követelőző, mint az enyém. A visszafogottsága kezd
semmivé foszlani. Tűzforró a bőre és a hüvelye is, nem akarom
már tovább visszafogni magamat. A lába közé fészkelem magam,
de abban a pillanatban kinyílik a szeme, és két kezét a combomnak feszíti, nehogy beléhatoljak. Ha ezt nem teszi, akkor sem
tudnék, mert még alsógatyában vagyok, de hirtelen olyan az
egész, mintha meg akarna állítani. Szó szerint rettegek ettől, talán
azért csókolom ismét, mert esélyt sem akarok adni a tiltakozásra.
Visszacsókol, a keze is elernyed, de beszélni kezd. Egyetlen szót
mond ki, de ez olyan számomra, mint egy pofon.
- Istenem...
Hátrébb dőlök, aztán leesik, hogy ebben az európai világban
ez egy általános szó. Nekem az egész életemet jelenti, és hirtelen
ettől a szótól most itt terem Csilla, Anna, az egész életem, múltam, jelenem...
Benne akarok lenni! Ezer dolgot csinálnék még vele, de mindent úgy, hogy közben benne vagyok. Igen. Csókolni és érinteni
akarom őt, nézni a gesztusait, de benne akarok lenni! Nekifeszülök, a kezemmel lejjebb tolom az alsóm, a lábát feljebb húzom a
148

csípőmre, a barna szemei elkerekednek, re-meg a szája. Talán
mondanom kéne, hogy én nem használok óvszert, meg ilyesmik,
de nem állít meg, így én sem érzem fontosnak. Aztán újra
eszembe jut a múlt, az ágy melletti kis táskában, jól tudom, hogy
van óvszer, mert Ibrahim mindig gondoskodik ilyesmiről. Nyújtózkodok, elérem, felrántom a mágneszárat, és kiveszem a csomagot. Bontogatom, elég nehezen találom a perforációt, ő nem
segít, én meg nem teszem szóvá, hogy nagyon nem tudom, hogy
kell egy óvszert fölvenni, mert általában oda élvezek, ahova akarok. Kint van a csomagból, villámgyorsan magamra gurítom,
elönt az a „jaj de szar” érzés, de nem tudok ezzel foglalkozni,
annál sokkal jobban akarom őt.
A két keze az arcomra simul, nem bírom tovább a tekintetét.
Lejjebb nézek, a vágást figyelem, és lassan beléhatolok. Finoman,
fokozatosan, nem rohanom le, mert az fájdalmas lenne neki. Szeretem, amikor nők arcán fájdalmat látok szex közben, de ezt most
nem akarom. Nekünk így is elég fájdalmas ez az egész. Nem tudom, miért, de odacsókolok a hegre, ő meg a fejemre markol, és
szorít oda a szívéhez.
Allah látja lelkemet, nekem ez most nem Csilláról szól, de neki igen. És ez csak ekkor esik le nekem. Bánthatna ez az egész, de
a saját egómnál létezik valami, ami sokkal fontosabb. Ő.
Visszaemelem a fejem, úgy kezdek beszélni.
- Mondd, hogy nem hálából teszed! Mondd, hogy akarod!
Hogy engem akarsz!
- Mondd te!
- Én téged akarlak! Kívánom minden porcikád - végigszalad ujjam a száján, miközben előrébb nyomulok odalent.
Nehéz visszafognom magam. A legszívesebben fölvennék egy
állati ritmust, és játszanám úgy ezt a játékot, hogy összezúzom,
megsemmisítem, darabokra töröm...
- Én is kívánlak - miközben ezt mondja, előrébb tolja a csí149

pőjét, azonnal reagálok, tövig benne vagyok, megrándul, érzem
alul a szorítást.
Az ő hüvelye úgy lüktet, mint az én farkam, nem is mozdulok
egy ideig, élvezem ezt a szorongatást. Tudom, bármit mondunk
is ezután, ezt a vágyat már nem állítja meg sem isten, sem ember,
sem múlt, sem jelen.
Fölemelkedem, csaknem ülök, ő újra nyom rajtam egyet a kezével, az arca eltorzul, fájdalmat okozok neki. Igazítok rajta, az
ujjammal a csiklójához nyúlok, próbálom arrébb kergetni a fájdalmat. Lehunyja a szemét, felnyög, az én szívem meg iszonyatos ütemre kapcsol.
Úgy fogok elélvezni, hogy meg sem mozdulok.
Elég kitartónak vagyok mondható, órákig képes vagyok kordában tartani magam, amelyik nőt akarom, azt ki is elégítem, de
most kezdenek kétségeim támadni. Mint egy félénk tinédzser,
rettegek, hogy kitör belőlem ez az idióta érzés, ami el van nyomva, és azonnal visz magával. Akarom és mégsem. Rámarkolok a
csípőjére, fékezném őt, de tudom, fölösleges, mert ez belülről jön.
A számon keresztül engedem ki magamból a feszültséget, mert
ha nem beszélek, akkor azonnal bele fogok élvezni.
- Ha tudnád, mennyire kívánlak! Már nem is tudtam, milyen ez. - Magához húz, csókol, és lassan mozog alattam. Én tartom magam, de ő egyre hevesebb. - Akarlak téged! Akarom ezt
mindennap! A napnak minden percében! Ezt akarom érezni! Soha többé nem tudok e nélkül az érzés és gyilkos vágy nélkül élni! - Nem
reagál, ezért megszorítom az arcát és a szemébe nézek. - Érted?
- Igen. Értem. - Ahogy kimondja, el is sírja magát, talán azt
gondolja, nem neki szól ez a vallomás, pedig tényleg neki szól.
A lábát följebb emeli, kínálja magát, hogy vegyem még jobban
birtokba, én pedig engedelmeskedem. Kezdek visszatalálni magamhoz, már mozgok lassan, ő mindig elém jön és hív. Megtaláljuk egymás ritmusát. Jó pár perc után veszem észre, hogy én
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semmi mást nem csinálok, csak az arcát nézem. Figyelem, ahogy
összeszorítja néha az ajkait, ahogy megnyitja és sóhajt enged ki,
figyelem a néha kiszaladó könnyeket, a pilláit, amik feketék és
hosszúak, a fogait, amik olykor a szájába harapnak...
Megőrülök tőle!
Döfök egy erőset, mert képtelen vagyok az állatot visszafogni
már. Felsikít, de újra kínálja magát, én pedig már nem állok meg.
Élvezem őt alul is és felül is. Ő is rám néz, a szex közbeni szemezésről mindent gondoltam eddig, csak azt nem, hogy ennyire
gyilkos. Csillát is szerettem közben nézni, kerestük egymás lelkét, és most is ezt érzem. Meg akarom találni ezt a nőt! Azt akarom, hogy enyém legyen mindene. A teste, a lelke, a szíve... Hódítani akarom, mint egy hadvezér, és ez jó érzés. Nagyon jó! Férfinak való! És én végre újra férfinak érzem magam, nem egy
roncsnak.
Ki akar csusszanni alólam, hagyom is. A kezével a vállamra
támaszkodik, azt akarja, hogy lefeküdjek, engedelmeskedem. A
hátamra fekszem, figyelem, ahogy fölém mászik, a hajába túrok,
gyengéden masszírozom a fejbőrét, pedig a legszívesebben beletépnék a hajába. Nem tudom, miért, de odahúzom az arcomhoz,
ahogy régen Csillával tettem, és mélyet szippantok a haja illatából. Egy honfitársa biztos nem érezné, de én érzem ezt az európai, érzem ezt a magyar illatot. Mennyire régen éreztem már ezt.
Egy egészen más dimenzióba repít, vissza a múltba úgy, hogy a
jelent is tálcán nyújtja élvezetre. Láthatóan ő is élvezi, a fejét egyre közelebb dönti, hallom a sóhaját. Ha tudná, hogy ez a pillanat
most a legszebb nekem az eddigi napból.
Váratlan mozdulattal fölül, a szemem azonnal kinyílik, még
látom, ahogy hátradobja a haját. A vadállat abban a pillanatban
tör utat bennem magának, elveszítem a fejem. Taszítanám le, feszíteném ki, brutálisan magamévá tenném, de ahogy a szemembe néz, újra a sírás határára kerülök. Talán hülyeség, de az fo151

galmazódik meg bennem, hogy beszélnem kell valami lélekguruval, mert ezek az érzések bennem már nem normálisak. A tekintetétől megnyugszom, visszazuhanok a párnák közé, ő meg
azonnal rám ül. Döfök fölfelé, a tenyerével ráfeszül a mellkasomra, hív és éppen csak adja magát. Kínzó ez nekem, de élvezem.
Így akarom! Ezt akarom!
Nagyon lassan kezd mozogni, hol előre-hátra, hol föl-le. Nem
akarom irányítani, ezért elengedem, és a kezeimet a fejem alá
teszem, ő a saját haját a feje tetejére húzza, látom a nyakán az
izzadságot. Figyelem, mint egy filmet, minden mozdulata maga
a tűz és a szenvedély. Az izzadt hajtincsei, ahogy a bőréhez tapadnak, a legszebb látvány. Ő is ugyanabban az izzasztó kínban
vergődik, amiben én. Két éhes ember, két koldus, akik egy harmadiknak köszönhetik ezt a pillanatot. Olyan harmadiknak, aki
már nincs, mégis mindkettőnket végigkísér már.
A csípője olyan lágyan, mégis követelve mozog, hogy csaknem felrobbanok. Néha kört ír le, a nyálamat le kell nyelnem,
mielőtt kifolyik a számon.
Allahra!
Ennél mennyivel különbet, izgatóbbat tudnak mutatni a hivatásosak, és mégsem. Sehol sincs az ehhez. Ez a lágyság, visszafogottság, érzékenység a legszebb a nőkben. Szarni mellméretre,
külsőre, ez az igazi szenvedély. Hülyén érzem magam, mert ezt a
legszívesebben most el is mondanám neki A következő gondolatom az, hogy lehet, apává váltam és férj vagyok, de hol van belőlem a férfi? Most itt van. Csilla mellett ugyanez voltam. Mindig
azt gondoltam, hogy én egy bivalyerős alfahím vagyok, de valójában a lelkem olyan fehér, mint ennek a nőnek itt rajtam. Igen. A
paradicsomba fogok kerülni. Ott leszek vele, úgy, ahogy most. Ez
a legkülönösebb és legszebb ebben az ölelésben. Emese ugyanúgy érzi Csilla jelenlétét, mint én, mégsem fájdalmas már, mégsem okoz kételyeket, féltékenységet. A szívem vad ütemben lük152

teti, hogy nincs a világon másik nő, aki megtűrné ezt a hármast.
Megáll, mindketten hatalmasakat sóhajtunk, látom a szemein
és érzem a hüvelyén, hogy a csúcs előtt jár, valójában én már
csak az engedélyére várok. Visszatartok mindent, csak akkor fogom magam szabadjára engedni, ha őt már elvitte a gyönyör érzése. Csókolnám szívesen, de messze van tőlem, ezért számat
most a szememen keresztül elégítem ki. Nézem őt, és magam
sem tudom, miért, de olyan ez az egész, mintha újjászületnék.
Nemcsak a testem éled újra, hanem minden egyes sejtem is. A
szívem egészen más ütemben ver, a bőröm bizsereg, rohadt melegem van, a nyál meg túl sok a számban, nem győzöm nyelni.
A kezét leengedi, és odanyúl a karjaimhoz, kikényszeríti a fejem alól. Azonnal a csípőjét markolom meg két oldalról, össze
akarom roppantani, de ő az egyik kezemet félrelöki, és a saját
mellkasomra fekteti a tenyeremet. Kicsit meglepődök, mire rájövök, mit akar, már a másik kezem az ő mellkasán pihen. Egyik
kezem az én szívem ritmusát érzi, a másik tenyerem az övével
beszél. Nagyon halványan elmosolyodik, én inkább a sírással
dacolok. Újra lassan mozogni kezd, már a számat harapom kínomban, mert nem akarom szabadjára engedni a lelkem. Ő tartja
magát, végig a szemembe néz, szinte kérdezi: „érzed őt?”
Érzem. És még mennyi mindent érzek. Van lelkem. Igen, van.
Visszajött belém.
Lehunyja a szemét, én is ugyanezt teszem, erősen szorítja a
csípőjét rám, van pillanat, amikor csaknem útjára indul a kezem,
de végül mégis ott marad, ahova ő rakta. Az ő ujjai is az én kézfejemre simulnak, előttem meg két arc jelenik meg: Csilla és Emese.
Emese és Csilla. Nem tudom, miért teszi ezt velem a megbocsátó,
de tudom, ez így van elrendelve. Ajándék ez nekem, és én most
tanulom, miként fogadjam el az utamat.
Az ujjai belém marnak, rándul egyet, hangosan nyög, nem
akarom már tartani tovább magamban ezt a gyönyört. Én is útjá153

ra engedem, élvezem, és közben érzem, mint telik meg az egész
életem ezzel a nővel. Csilla már eddig is benne volt, de most új
szerelmet kapok, tudom.
Istenem. Szerelmes leszek. Újra! Igen! Akarom!
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10. fejezet
Csönd van, és mégis hatalmas ez a zaj. Üvölt a bensőm, nem hiszek abban, hogy ez a nő most itt mellettem nem hallja. Talán
azért van ilyen csöndben, mert ő is elmélyülten issza ennek a veszett üvöltésnek minden zaját. A feje a mellkasomon pihen, a
szőrömmel játszik az ujjaival, néha csiklandoz, a keze olykor lejjebb szalad. Folyamatosan kívánom őt, mégis kielégülten pihegek, ilyen kettősséget még nem éreztem.
Már csak az éjszaka fényei világítanak be. Ennek a csodálatos
Budapestnek a fényei. Ha kinéznék most az ablakon, a lábam
előtt heverne a Duna a Lánchídjával, ezt sem felejtem el soha.
Sok helyen jártam már a világban, de ez a város egészen más a
számomra, és biztos vagyok benne, hogy nem csak a lányom
vagy a hatalmas szerelem miatt. Ebben az országban én mindig
élni kezdek belül a lelkemben. Egyszer már meghaltam itt, de
most újra a fényt látom magam előtt.
A vállát fogom, ahogy a hátára fordul, a kezem becsúszik a
bal hónaljához. Itt is érzem, ahogy ver a szíve, de különös módon
semmilyen fájdalom nincs most bennem emiatt. Váratlanul felül,
valamit keres, amit magára húzhatna, de a takarót elég rendesen
magam alá gyűrtem. Én is felülök, és kérdezek.
- Baj van?
- Nem vagyok normális...
Felpattan, én meg döbbenten figyelem, nem is értem az egészet. Kis keresgélés után megtalálja a fürdőt, bemegy, hallom
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ahogy zuhanyozni kezd. Ezer gondolat tombol bennem, de a legerősebb az, hogy idegesít, ahogy felállt és elszaladt zuhanyozni.
Körülbelül így szoktam elzavarni a nőket, ezért most kissé megalázva érzem magam. Már csak azért is, mert jól tudom, hogy
nem a történtek miatt szégyelli magát, hanem Csilla miatt. Csilla
közöttünk egy kapocs, de nem akarom, hogy egy határvonal is
legyen.
Közöttük? Pfffff... Most nem tudok józanul gondolkodni.
Amíg zuhanyozik, én is magamra veszem az alsómat, és türelmetlenül várom, hogy előjöjjön. Úgy szuggerálom az ajtót,
mint ahogy abban az üzletházban szuggeráltam a raktár ajtaját,
hogy kijöjjön. Fogalmam sincs, hogy mit fogok mondani. Eszembe jut Anna is, valószínűleg Umaymával alszik, még csak meg
sem zavartak. Sem Emír, sem Ibrahim, sem Umayma, Anna, Bálint... Senki sem zavart, és különös módon ettől most rohadt szarul érzem magam. Lányom a legfontosabb nekem, most meg
semmibe vettem őt, még csak az esti imát sem mondtam el vele.
Éppen nyúlnék a telefonért, amikor kijön a fürdőből. Egy törölközővel van körbetekerve, a haja ki van engedve, hullámokban omlik a vállára. Földbe gyökerezik a lába, a haját igazgatja,
látom rajta a zavart. Én nem tudom, mi ez. Én egyáltalán nem
érzem magam kellemetlenül a közelében, inkább csak a lányom
miatt neheztelek magamra. Még szerencse, hogy kijött a fürdőből, mert képes lettem volna az éjszaka közepén ugrasztani
Umaymát.
Elindulok felé, a szeme végigszalad a testemen, és szorosabbra húzza a törölközőt. Csak egy gondolat tud uralkodni az
agyamon, és ez roppant bosszantó: megbánta. Nem bírom magamban tartani, nem is gyengéd a hangom, hanem számon kérő.
- Megbántad? - Lenéz a lábfejére, én meg tovább erőszakoskodom. - Gyerünk. Mondjad!
A túl erőszakos hangomra válaszul rám néz, már megint
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folynak a könnyei. Elborul az agyam.
- Válaszolj már! - kiabálom. - Mi a francért sírsz?
- Előre tudtad! Ezért hívtál ide!
Én nem tudom, a szép és jó dolgokban miért kell keresni a
rosszat. Neki talán nincs az életében elég rossz? Miért kell még
most is ez? Jó párat sóhajtok, de nem tudom magamat visszafogni. Közelebb megyek hozzá, ő meg azt a rongyot szorongatja
maga körül. Remegek a dühtől.
- Én azt hittem, mindketten akarjuk.
- Én akartam. De te nem! Te csak azért, mert az ő szíve...
- Elég volt! - üvöltök, és a vállánál fogva rázom meg őt,
magam sem tudom, mikor léptem hozzá ilyen közel.
Ez hazugság. Nem azért kívántam, mert Csilla szíve dobog
benne, de nem is értem, mert ezt már megbeszéltük közben.
Vagy dehogynem. Hogyne érteném. Nem lett volna szabad eddig elmennünk.
Próbál szabadulni, ezért a kezeit rángatja, a törölköző lepotytyan róla, ő meg úgy kapja fel, mintha egy vadidegen lennék. És
ekkor jövök rá, hogy én valóban az vagyok neki. Nekem ő nem
az, mert Csillát érzem benne, és a múlt adott egy olyan kaput,
amin keresztül a közelembe tudtam őt engedni, de neki nincs
meg ez a kapu. Neki ez inkább egy betonfal.
Segítek neki a törölközőt visszatekerni, sokkal nyugodtabban
kezdek beszélni.
- Mi lenne, ha leülnénk és beszélgetnénk? - Ezt most komolyan én mondom? - Nem egyszerű helyzet, amiben vagyunk, de
egyikünk sem hibázott. Boldog órák voltak, és nem bánom. De
ha te csak hálából tetted, akkor takarodj innen! - Eddig tart a
nyugodtság.
Azonnal a szemembe néz, látszik, hogy most végképp megtapostam, bár az a véleményem, hogy ő sokkal jobban aláz engem.
Most mit csináljak? Kívántam! Akartam őt, és mindketten jól
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éreztük magunkat. A múlt miatt dőljek a kardomba?
- Takarodjak innen? - kérdez vissza döbbenten.
Persze hogy nem úgy értettem. Ennyire másképp forog ezeknek a nőknek az agyuk?
Mérgében földhöz vágja a törölközőt, anyaszült meztelenül
kezdi a ruháit kutatni. A helyzet az, hogy eléggé eltereli a figyelmemet a ringó csípő, nagyon nehezemre esik akármit is
mondani. Már csak akkor sikerül, amikor megtalálja a bugyiját,
és épp felvenni készül.
- Azt mondtam, akkor takarodj innen, ha hálából tetted!
Nem is válaszol. Már rajta feszül a csipke, a melltartóját kutatja, megragadom őt. Az egyik kezét kirántja, és pofon vág.
Mi van?
Eszembe jut Yasmin nem túl régi pofonja, hirtelen
röhöghetnékem támad. Most ezt szánta nekem Allah? Komolyan? Minden nő majd fogja magát, és csak úgy pofán vág?
- Szóval takarodjak, igaz?
Szerintem fel sem fogja, hogy lekevert egyet. Olyan magabiztosan mozog tovább, mintha ez a világ legtermészetesebb
dolga lenne.
- Te pofon vágtál - mondom döbbenten, és tényleg elröhögöm magam.
Nem tudom, hogy a nevetéstől vagy a mondatomtól áll-e
meg, de kihúzza magát, miközben mélyen a szemembe néz. Talán csak az az oka, hogy idegenben vagyok, de semmi negatív
gondolatom nincs. Az első másodpercben volt, de most, ahogy
rám néz, már nincs.
Flegmán válaszol.
- Nem tök mindegy? Amit akartál, megkaptad. Így kvittek
vagyunk. - Egyre jobban nevetek, mire ő is halványan elmosolyodik, szerintem bolondnak néz. Mondjuk, úgy is viselkedem... Mi olyan vicces? - kérdezi félszegen.
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Bassza meg! Mi olyan vicces? Fogalmad sincs, ki vagyok.
Csak úgy pofon vágtál egy szaúdi herceget, ezért nálunk halálra
korbácsoltatnának. Néha tényleg bánom, hogy nincs a homlokomra írva, hogy a királyi család tagja vagyok.
- Mindig ennyit pofozkodsz?
- Megérdemelted!
- És miért? A kábé öt orgazmusért cserébe, amit átéltél?
Újra lendül a keze, ismét megüt.
Na! Most már rohadtul nincs röhöghetnékem.
Khalid fiam jut róla eszembe, aki állandóan a határokat keresi. Annára, ha rászólok, akkor úgy is viselkedik, ahogy az elvárható tőle, de a fiam, az állandóan dacol, szemtelenkedik. Azt
teszteli, meddig tűrök és mikor lépek fel vele szemben erélyesen.
Ebben a pillanatban már lépnék is ennek az erélyességnek az útjára, ha nem kezdene sziszegni a fülembe.
- Megbántam-e? Igen. Nem tudtam, hogy ekkora szemét
vagy! Azt hittem, megértesz majd. - Ja! Én téged? És te engem? Úgyhogy azt hiszem, itt az ideje, hogy eltakarodjak.
Megragadom őt, szeretném péppé zúzni, de fegyelmezett
hangon reagálok. Ő is meglepődik.
- Arra még nem válaszoltál, hogy mi lenne, ha leülnénk és
beszélgetnénk.
A melltartót forgatja a kezében, föl akarja venni. Egy darabig
szurkolok azért, hogy ne sikerüljön, de a végén mégis úriemberként viselkedek. Megfordítom őt, és készségesen bekapcsolom,
ami nem megy túl egyszerűen, mert nemhogy össze, de még szét
sem szoktam kapcsolgatni melltartókat.
Ez rosszabb, mint egy puzzle. Vannak emberek, akiknek ez
megy? Én elég nehezen ugrom meg.
A fülébe súgom:
- Életem első melltartó-bekapcsolása.
Háttal van nekem, de érzem, elneveti magát, én is mosolygok.
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- Nem volt olyan vészes. Kicsit még gyakorolnod kell.
Nagyon nem ismer engem, ez nekem túl magas labda.
A kezem tovább matat, kikapcsolom a melltartót, majd bekapcsolom, de közben mindig meg is lazítom, hogy láthassam a
melleit fölülről, a háta mögül. Már hangosan kacag, mert körülbelül a tizedik bekapcsolásnál tartok. Végül szétcsatolom és leengedem a földre, nem ellenkezik.
- Szerintem nem vagyok tehetséges.
- Párszor sikerült...
Óóóó! És még hányszor fog! Enyém vagy!
Vagy én a tied...
Aztán valahogy megtörik ez a varázs, mert ellép előlem, elsétál a blúzáért, amibe bele is bújik, igaz, a melltartót nem veszi alá.
Leül a kanapéra, lazán, mintha otthon lenne, mosolyogva reagál.
- Akkor beszélgessünk.
Én is odamegyek mellé, és le is ülök. Fura ez a helyzet: egy
vadidegen nő ül itt, én meg mellette egy szál alsónadrágban.
Most azért kicsit örülök, hogy mégsem tudja, ki is vagyok. Tuti
jót röhögne.
Félig felé fordulok, ő is fölteszi az egyik lábát, az arcunk elkomorul, ez már nem vicces. Én szólalok meg először.
- Nem akartam tisztességtelen lenni. Én azt hittem... Ez
egyszerű. Kívántalak, te is kívántál...
- Ez nem egyszerű. Mindketten ismerjük a körülményeket.
- De te csak azt nézed. Mit gondolsz? Azt, hogy nem is tartalak vonzónak, csak Csilla miatt volt az egész? Ez elég hülyén
hangzik.
- Nem... persze... Talán tetszem neked - rám néz, feszélyezetten birizgálja a kezét. - Csak én nem szoktam így ágyba ugrálni férfiakkal.
Mennyiszer hallottam már ezt! Tényleg azt hiszik a nők, hogy
egy kaland után ezt kell bizonygatniuk? Arról meg már említést
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sem teszek, hogy ez az egész elég messze van egy kalandtól. Itt
másról volt szó.
- És ezért most én vagyok a hibás? - kérdezem immár mosolyogva, mert vicces, hogy az a legnagyobb bűnöm, hogy próbálkoztam, míg ő egy szent, noha beadta a derekát.
Egyáltalán, miért is beszélünk erről?
- Nem. Én vagyok a hibás. Duplán is, mert tudtam, hogy
így fog végződni. Tudtam abból, ahogy a cipőboltban rám néztél.
Én is éreztem valamit...
Jó neked! Mert én az utolsó pillanatig nem tudtam biztosra,
hogy megtehetem-e azt, amit meg akarok, és hogy mit is akarok
tőled. Meg magamtól. Ettől az egésztől.
- Mégis idejöttél. Hálából?
- Én ettől sosem fogok szabadulni. Azt hittem, ezt megérted. Hagytam, hogy kihasználd a helyzetet.
Kihasználtam a helyzetet? Ez most dühít.
- Mit nevezel helyzetnek? Azt, hogy meghalt a nő, akit a világon a legjobban szerettem, és most megtudtam, hogy valaki
megkapta a szívét, akiben tovább dobog? Mit nevezel helyzetnek? Azt, hogy két éve csak úgy tudok a lányom szemébe nézni,
hogy szégyellem magam, amiért nem vigyáztam az anyjára?
Vagy mi a franc az a helyzet? Lehetőség pár szenvedélyes órára?
Szerinted hányszor kapom meg, ha akarom? Elárulom: bármikor.
Nekem ehhez nem kell helyzet.
- Félreérted...
- Nem. Te értesz valamit félre, de nem kicsit!
Nyelek párat, mert kezdem elveszíteni a türelmem. Ennyire
nem nézheti más irányból a dolgokat. Inkább folytatom:
- Te semmit sem tudsz rólam, nem ismersz, így azt sem érzed át, hogy nekem mit jelent ez az egész...
- Csakúgy, ahogy te sem az én oldalam.
- De én nem hánytorgatom ezt fel állandóan. Az előbb csak
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felpattantál és elrohantál mellőlem, pedig én még ölelnélek. Megnyílik a szája, ez most őt is megérinti. - Nézd! Amióta Csilla
meghalt, én nem öleltem így nőt. Azt már tudod, hogy van egy
feleségem, és hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem lelem
kedvemet a nőkben, de ez most nekem nagyon jó volt. - Fogalmam sincs, miért teszem a szívemre a kezem, mintha jelezném,
hogy a bensőmről van szó. - Igen, tényleg zavaros ez az egész, de
én nem fogom azért magamat szégyellni, mert újra volt bennem
egy érzés, amiről azt hittem, már sosem talál meg.
- Hát éppen ez az! Ezt nem én váltottam ki!
Szálljak vitába? Minek? Ő már úgyis eldöntötte, hogy örökre
csak a szenvedőt fogja játszani az életben. Vallom, hogy nem követtem el hibát, úgy, ahogy ő sem, de attól vagyok a legmeszszebb, hogy még meg is magyarázzam, miért fekszem le egy nővel.
- Akkor viszont nincs értelme beszélgetnünk. - Miközben
ezt kimondom, rendesen rettegek. Mi lesz, ha feláll, tovább öltözik és elmegy? Végül is egyszer be kell következnie. Érzem azt a
parazsat, amit Csilla mellett is éreztem, de Csilla kezében papír
és fadarabkák voltak, amivel szította ezt a tüzet, az ő kezében
meg egy vödör víz van, és lötykölgeti rendesen. Kiboríthatná
már végre az egész kurva vödröt, mert le kéne zárni. Ha így áll
hozzá, akkor oltson el.
Meglepetésemre nem mozdul, hanem beszélni kezd.
- Én az elmúlt négy évben nem voltam férfival.
Ohhh! Ne már! Most rendesen elkapott!
Nem tudom, miért nő ettől a szememben nagyot. Tovább beszél:
- A műtét előtt már nagyon rosszul voltam... Ez az
immunszupressziónak volt köszönhető. - Biztos látszik a fejemen, hogy fogalmam sincs, miről beszél, mert magyarázni kezdi.
- Tudod, a szervre váró betegeknek gyógyszerekkel rombolják az
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immunrendszerét, ezzel növelik a szerv transzplantáció sikerének esélyeit. Ha nincs védekező mechanizmus, akkor a kilökődés
esélye is kisebb. - Egy pillanatra rám néz, talán azt hiszi, kérdezek majd, de mindent értek. Folytatja: - Mivel senki sem tudja,
mikor is következik be a műtét, ezért a gyógyszereket folyamatosan szedni kell. Nem is lenne ezzel baj, ha azoknak nem lennének
mellékhatásaik. Mivel az immunrendszer gyakorlatilag a béka
segge alatt van, minden fertőzést elkap az ember, és ezekből kigyógyulni maga az örökkévalóság. Ahogy múlik az egyik, már
jön is a másik. Az orrfolyást köhögés váltja fel, aztán jön egy kis
tüdőgyulladás, vesemedence-gyulladás... - Feszélyezve felnevet,
én döbbenten figyelem. - A magas vérnyomás már állandósult,
attól meg szintén rosszul voltam. Egész nap forgott a szoba, el is
ájultam olykor, szinte szétpattant a fejem. Az az állandó pokoli
fejfájás... - A szemembe néz, grimaszol, mintha most is fájna a
feje. - Még az a szerencse, hogy nem lettem cukorbeteg, mert az
is általános mellékhatás. Csakúgy, mint a vesekárosodás, csontritkulás, májkárosodás. - Meg akarom kérdezni, hogy ezek közül
melyik van még neki, de ő felel, mielőtt faggatnám. - Szerencsére
egy tartós betegséget sem szereztem, de az akkori állapotom siralmas volt. A párom feladta, és elhagyott, de az az igazság, hogy
nem is bántam.
Kit érdekel a szerelem vagy egy boldog élet, amikor a halállal
néz farkasszemet? Ami igazán bántott, hogy úgy ment el, hogy
gyalázott. Nem felejtem el, ahogy kiabálta: egy roncs lettél! Tényleg az voltam. Negyvenöt kilóra fogytam, alig bírtam felállni, a
bőröm szürke volt. Biztos volt benne mindenki, hogy meg fogok
halni. - Újra rám néz, próbálom elképzelni azt a betegesen soványra fogyott nőt a szürke bőrével, de nem megy. Most rózsaszín a bőre, kerek idomai vannak, és ahogy pár órával ezelőtt
élvezte velem az életet, az egészen kivételes volt. - Akkor jött a
csoda. - Zavarba jön a mondattól, pedig nem bánt meg már vele.
163

Sajnálnom kéne tőle Csilla szívét? Miért? Talán az ő istenük
ugyanúgy tudja, mit miért tesz, mint a mienk. Már nem vagyok
arról meggyőződve, hogy nem két isten összefogva törte össze
két ember álmát, azért, hogy újakat teremtsen. - A műtét után a
depresszió jött. A gyógyszeres kezelések, a halál utáni vágyódásom... Nagyon nehezen kezdtem el lábadozni, gyógyulni. Egy év
kellett, mire elértem az ötven kilót, és hajlandó voltam kijárni a
szabadba, nem pedig a négy fal között ülni. Anyukám egyik ismerőse a cipőboltban dolgozik, ő harcolta ki, hogy ott dolgozhassak. Fura, de nekem nem a fizetés miatt kellett munkába állnom, hanem azért, hogy életben maradjak. Nem emelhettem,
csak embereket kellett megszólítanom, először még az is nehezemre esett, hogy egy „jó napot kívánok”-ot kinyögjek. Mindent
megtettem annak érdekében, hogy kirúgjanak. De nem rúgtak ki.
Aztán egyszer bejött egy idős néni, segítséget kért, hogy valami
olyasmi papucsot keres, amiben sokat állhat, mert a lánya mellett
kell lennie egész nap, aki ágyhoz van kötve egy agyvérzés miatt.
Az a nő ragyogott. Annak örült, hogy a lánya, bár nagyon beteg,
de életben van. Húsz perc alatt elém tárta az egész életútját, végre kívülről láttam a többieket is, nem csak magamat. Anyára
gondoltam, aki gyerekkorom óta az én életemért aggódik, és én
cserébe a célnál feladom. - Ahogy most néz rám, az nem is nőies,
hanem inkább gyermeki. Fogalma sincs, hogy én mennyire értem
őt. Engem is a lányom és a fiam tartott életben elég sok ideig.
Voltak olyan pillanataim, amikor én is csak miattuk folytattam és
nem adtam fel. - De hiába jött vissza a ragaszkodásom az élethez,
az önbizalmam egyenlő maradt a nullával. Ugyanúgy egy haldoklónak éreztem magam, aki már összevissza van szabdalva, és
még a szíve sem a sajátja. Soha nem gondoltam, hogy én tetszhetek még valaha férfinak. - Most tényleg meglepődöm. De hiszen
gyönyörű. Nem kihívó, de nagyon szép. Nem hiszem, hogy évek
óta nem veszi őt észre egy férfi sem. Folytatja: - Volt rá példa,
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hogy találkoztam férfiakkal, de addig sosem jutottunk el. Elképzelhetetlennek tartottam, hogy én levetkőzzek, és ezt lássa valaki.
- Széthúzza a blúzát, és a hegre mutat. Én egyáltalán nem tartom
taszítónak vagy csúnyának. - Tudod, olyasmi lehet ez, mint amikor az ember kövérnek látja magát a tükörben, pedig nem az. Én
ezt a heget hatalmasnak látom, vastagnak, és üvölti a testemen,
hogy szánalmas az egész életem. Talán azért, mert én láttam
közvetlenül műtét után a sebeket, és azok sosem voltak szépek.
Az én emlékezetemben úgy élnek. - Elhallgat, azt latolgatom,
hogy mondani kéne valamit, de nem jön semmi. Ő a saját kezét
nézi, én meg felülről, oldalról nézem az arcát. Szelíd és szeretni
való minden vonása. A sminket a zuhanynál lemosta magáról, de
még így is elképesztően tetszik. Vagy annál több... nem tudom...
Nézném így még órákig, de elmosolyodik, és tovább mesél. Született egy unokahúgom. Tudod, van egy nővérem. Emlékszel,
amikor azt mondtam ott a kávézóban, hogy egyszer csak kisütött
a nap? - Valami rémlik, de nem ezt mondom, hanem csak helyeslően bólintok.
- Ő az a nap. A nővérem kislánya egészen megváltoztatott
bennem mindent. Elkezdtem én is ragaszkodni az élethez, és
hozzá is, mivel azt gondoltam, nekem talán nem is lesz gyerekem, mert egyetlen férfinak sem tudom megmutatni a testemet. Újra elmosolyodik, megemeli a fejét, nekem meg a szívem csaknem kiugrik a helyéről. - Ma meg bejöttél az üzletbe, és ahogy
rád néztem, azonnal izgalom lett úrrá rajtam. Rajtad is hasonlót
láttam, de én próbáltam leplezni. Amikor odaszaladt a kislányod,
akkor arra gondoltam, hogy félreértettem. Különös, de csalódottá
váltam. - Olyan, mintha sírni akarna, aztán mégis felnevet. - És
akkor jöttél a sztorival. Azt is tudtam, mit akarsz: érezni őt. Egyszerűen nem tudtam másra gondolni, csak hogy ez a sors keze.
Ott, ahogy előtted álltam a plázában, azt éreztem, előtted sosem
szégyellném magam. Sosem szégyellném a vágásokat, mert ne165

ked is közöd van az egyikhez. - Kicsordul a könnye. - Érted, mit
akarok mondani? Érted, miért jöttem ide? Nem hálából. Inkább
eggyé akartam válni veled.
Kész! Szerelmes vagyok!
Nem sok választ el attól, hogy nekiessem. Csak azért nem teszem meg, mert a végén még ezt is annak tulajdonítaná, hogy
csak szexet akarok. Mindenesetre úgy érzem, hogy ekkora őszinteségi roham után nem maradhatok adósa. A szünet már tart egy
ideje, ezért megszólalok.
- Gondolom, te is szeretnél tudni egy-két dolgot. Most már
csak az a kérdés, hogy rólam, vagy Csilláról - szándékosan teszem fel ezt a kérdést, mert a válasz most megadja, hogy mi miatt is adta magát oda nekem.
- Te érdekelsz. És érdekel a kislányod is. - A hegre teszi a
kezét. - Ő is érdekel. De most nem vagyok rá felkészülve. Egyszer majd...
Az összes szőröm az égnek mered. Emese ugyanúgy szereti
Csillát, mint én, és talán ő az egyetlen ember a közvetlen közelemben, aki ennyire egy hullámhosszon van velem. Bálintot érzem a másik ilyennek, de neki Csilla már csak a múlt. Nekem
még ugyanúgy a jelen, mint Emesének. Nekem a lányom miatt
marad jelen, neki meg a szíve miatt.
- A nevemet már tudod, meg azt is, hogy vannak gyerekeim, feleségem, és hogy volt nekem Csilla. Rijádban élünk...
Ebben a helyzetben egyszerűen nem tartom fontosnak, hogy
ki is vagyok, így eszembe sem jut megemlíteni a rangomat. Meg
egyébként sem tudok nagyon tovább beszélni, mert az egész életemet hirtelen silánynak érzem. Miről meséljek? Arról, mennyi
milliárdom van? Hogy milyen a palotám? Bármi is jut eszembe,
mindennek köze van a pénzhez, egyedül a gyermekeimnek és
Csillának nincs. A szemébe meredve arra jövök rá, hogy egy egyszerű embernek mennyivel színesebb lehet az élete.
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- És a feleséged? Úgy értem, ő...
- Furcsa kapcsolat. Szeretem őt, de nem tudunk egymáshoz
közel kerülni.
- De miért? Az ember azt választja párjának, akit igazán
szeret és kiegészíti őt. Vagy nem? - Elneveti magát. - Lehet, csak
nekem vannak ilyen szentimentális gondolataim a házasságot
illetően.
Nem. Nem csak neked vannak.
Annak idején, amikor megkértem Csillát Rijádban, hogy maradjon velem és jöjjön hozzám feleségül, pontosan így gondoltam
én is. Csak hát akkor már ott volt Yasmin.
- Nálunk azért más szempontok is vannak.
- Előre elrendezett házasság volt? A családotok akarta? Tudod. Úgy, mint a régi időkben.
Ismét mosolyog, én is azt teszem. Valószínűleg le sem esik
neki, hogy amit ő „régi idők”-nek nevez, az nálunk a mai napig a
kultúrához tartozik.
- Mondhatjuk úgy is - adom meg magam. - De nekem nem
volt ellenvetésem, mert Yasmin gyönyörű, és a származása is
megfelelő. Minden rendben van vele, csak valahogy nem tudunk
egymáshoz közel kerülni. Ő is akarta az esküvőt, szerelmes is
belém, ebben biztos vagyok, csak hát...
- És te? Neked nem sikerült beleszeretned?
- Csak egyetlen nőbe szerettem bele. De ő már nincs. - Hatalmas hibát követek el, mert a mellkasára nézek, ő el is fordul.
Olyan ez a pillanat, mintha őt hibáztatnám.
Aztán egyszer csak teljesen más témát választ.
- Milyen az élet Szaúd-Arábiában? Biztos nagyon meleg
van. Vannak testvéreid?
Le kell hunynom a szemem, mert ez már több mint sok nekem. Egyikünk sem akar ilyesmiről beszélgetni, ez tisztán látszik.
Ő szívesen felkapná a ruháját és hazáig szaladna, én meg szíve167

sen csókolnám és újra uralnám.
- Vannak. Van egy nővérem, két húgom, egy bátyám és egy
öcsém.
- Ez aztán a család!
Itt én is elnevetem magam. Hát még ha tudná, hogy mekkora
családnak vagyok a tagja, unokatestvérek hadával és távolabbi
unokatestvérek ezreivel.
Mindketten elkomolyodunk, ismét ő tér magához először.
- Én most hazamegyek.
Kérlelném, hogy ne tegye, de a gyomrom úgy liftezik, hogyha
kinyitnám a számat, talán el is hánynám magam. Miért akar hazamenni? Nem nyúlok hozzá, ha ő nem akarja. Nekem jólesik
beszélgetni vele, még akkor is, ha kínos pillanataink vannak.
Feláll, a nadrágját keresi, fel is veszi, betűri a blúzát, a melltartóját meg betuszkolja a táskájába, mozdulatlanul figyelem. A
következő mondatára viszont kicsit bepöccenek.
- Örülök, hogy megismertelek.
Ez szép. Mintha csak kávéztunk volna együtt.
Azt hiszem, a nyugati nőkben kialakult egy nézet az arab férfiakat illetően, ami nem igazán állja meg a helyét. A testiség és a
szépség valóban központi, de ha egy arab férfi szerelmes, akkor
semmiben sem különbözik a többi férfitól. Sőt. Én most nem tudom még, mit is érzek, de azt tudom, hogy sértenek a szavai. Én
nem tudnék vele így beszélni. Az az arab keménység egy ilyen
esetben porrá őrlődik, és ezt valahogy nem veszi észre. Talán
szerencse, talán pech.
Hozzálépek, a karjára teszem a kezem, kisfiú módjára kérdezek.
- Udvarolhatok neked? Megengeded? Ami történt, az megtörtént. De engeded azt, hogy szerelembe essek veled?
Elég jó vagyok az angolban, de most biztos, hogy hülyén fejezem ki magam, mert a gyönyörű barna szemei elkerekednek,
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utána meg elneveti magát. Pedig én marha komolyan beszélek.
- Szerelembe esni? - kuncog, talán azt hiszi, poénnak szántam. Azon gondolkodom, miként fejezzem ki magam másként,
de ő viccesen felel végül. - Rendben. Hódíts meg! Essünk szerelembe. - Elindul az ajtóhoz, én meg megkövülten állok tovább.
Miért van az, hogy minden nő akar magának, aki meg nekem
kell, az konkrétan szarik a fejemre? Visszafordul, egymás szemébe nézünk. - Isten áldjon, Gamal. Vigyázz magadra és a gyönyörű kislányodra.
Nyitja az ajtót, én meg odaviharzok, és elkapom a kezét.
- Ne! Ne menj! Ugye találkozunk még?
- Velem, vagy vele?
- Miért csinálod ezt?
- Ezt át kell gondolnod, Gamal!
Nekem? Mit? Mégis csak bólintok egyet, mert szinte üzeni a
szeme, ha biztos vagyok a dologban, akkor keressem. Tudom,
hogy abban az üzletben megtalálom, ha akarom, ezért nem teszek fel fölösleges kérdéseket. A táskáját felhelyezi a vállára, és
még egy utolsó mondatot mond búcsúzóul:
- Ölelem Annát.
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11. fejezet
Nagyon várom a reggelt. A hajnali imán már túl vagyok, de nem
kellett ébresztőt állítanom, mert miután Emese elment egyébként
sem ment az alvás. Az a vicc az egészben, hogy ő jobban észnél
volt, mint én. Mondjuk, ez is csak azt bizonyítja, hogy elég rendesen becsavarodtam tőle.
Odalépek az ablakhoz, szívesen nyitnám az ajtót is, lépnék ki
az erkélyre, de most legalább annyira tartok ettől, mint az egész
országtól, egy magyar nőtől. Igaza van. Nem múlt el semmi. Ez
az érzés bennem most Csilla miatt van. Nem attól rettegek, hogy
újra olyan boldog leszek, és pechemre ismét egy magyar nőbe
zuhanok bele, hanem hogy meg kell felelnem. Vigyáznom kell rá,
és a múltja sem egyszerű, úgyhogy ezt a problémát megsokszorozva érzem.
Apám egyébként egyfolytában hívogat, szerintem most jutott
a fülébe, hogy Magyarországon vagyok. Amikor az ezredik hívását sem vettem fel, elkezdett hívogatni az öcsém, a bátyám,
anyám, húgaim... Küldtem egy üzenetet, hogy minden rendben
van, de azt hiszem, utasítanom kell Emírt, hogy beszéljen az otthoniakkal. A lényeget én akarom elmondani, de addig úgysem
nyugszanak, míg valamelyikünkkel nem beszélnek. Yasmin is
hívott egyszer, de vele sem voltam hajlandó beszélni, még Khalid
miatt sem. Neki is csak egy üzenetet írtam. Nem is értem, miért
büntetem őket, de azt sem értem, hogy mi a faszért kell engem
állandóan basztatni.
170

Megfordulok, bemegyek a hálóhelyiségbe, az ágy még mindig
össze van túrva, ahogy rávetődök, megérzem az illatunkat. Érzem a saját parfümömet is és az övét is, az illataink ugyanúgy
szeretkeznek, ahogy mi tettük. Az órámra nézek, hét óra. Most
már bármikor felkelhet a lányom, de tudom, ők nem fognak keresni, ha én nem jelentkezem. Emír hiába harciaskodott, a parancsot biztos kiadta: tilos Gamalt zavarni!
Csippan a telefon, felkapom, Emír sms-e az:
„Ébren vagy? Átmennék.”
Válaszolok neki egy „gyeré”-t, és felkészülök az özönvízre.
Kimegyek a hálóból, körbenézek, nem kell-e valami nyomot eltüntetni, pedig nem hiszem, hogy titkolni fogok bármit is. A párnákat a helyükre dobom, és elkezdek enni egy almát. Egész finom. Ez az egyik gyümölcs, amit szinte sosem eszem, de dugig
van vele a gyümölcsöskosár, gondolom, itt ez olyan, mint nálunk
a datolya. Csurog belőle a lé, roppan a külseje, savanykásan finom.
Ha még valami tetszeni fog, ami magyar, akkor már tényleg bajban
leszek.
Kopogást hallok, kinyitom az ajtót, meglepetésemre nemcsak
Emír áll velem szemben, hanem Ibrahim is. Orvosom öltönyben
van, unokabátyám meg egy vászonnadrágban és egy ingben. Én
meg egy szál alsónadrágban.
Félreállok, Ibrahim köszön, de Emír a közepébe csap.
- Na! Akkor most, hogy kiszórakoztad magad, engedélyt
kérek arra, hogy szólhassak a pilótáknak. Mindnyájan szívesen
hazamennénk.
Ibrahim nem reagál Emír beszólására, de ahogy rám néz, látom rajta, ő is neheztel kissé.
- Valami halálos bűnt követtem el?
- Á, dehogy! - már üvölt, miközben visszafordul hozzám.
Ilyen idegesnek ritkán látom. - Elment az eszed? Azt hittem, ez
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másról fog szólni! Látni akarod azt, akiben tovább dobog a szíve,
mi?
- Most mit tombolsz itt? Azt sem tudod, mi volt!
- Megdugtad! Hogyne tudnám! Szerinted nincs a fejedre
írva? Addig megyünk haza, míg nem követsz el újabb ostobaságot.
Szívesen visszavágnék és kikérném magamnak az egészet, de
lezuhanok a kanapéra, és úgy kérdezem.
- Látszik a fejemen?
Talán túl kétségbeesett a hangom, mert erre Emír sem reagál
azonnal. Ibrahim mellém ül, és mintegy elterelő had-műveletként
témát vált.
- Bálint mindjárt hoz neked reggelit.
- Na és Anna?
- Nagyszerű! A lányod is érdekel! - Emír újra üvölt.
- Ha még egyszer felemeled a hangod, a reggelimet a te
torkodon fogom lenyomni! Vegyél be valami nyugtatót, mert
kezdesz ijesztő lenni. Mit lihegsz így túl mindent? - Ibrahim-hoz
fordulva folytatom. - Anna?
Orvosom először unokabátyámra néz, de látja, hogy ő megfogadta a tanácsomat és mélyen hallgat. Ő válaszol.
- Egész este téged akart. Sokat sírt, Umayma végül megnyugtatta és el is altatta, de sajnos már hajnali hatkor felkelt.
Reggel fél hétkor már lent reggeliztek, Umayma próbálta elterelni a figyelmét. - Megigazítja a nyakkendőjét, ismét Emírre néz, de
az csak diadalittasan mered rám. - Gamal. Ő még kicsi. Idegen
helyen van. Ha azt ígéred neki, hogy vele alszol, akkor nem
hagyhatod magára. Fel kellett hívnunk Yasmint, hogy legalább ő
beszéljen vele, azután sikerült őt elaltatni.
- Mi? Na ne! Ki engedte meg, hogy telefonálgassatok?
- Anna érdekében tettük - felel Emír, sokkal visszafogottabban.
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Ez gyönyörű! Sejtem, mi vár majd otthon. Yasmin rögvest nekem fog esni, hogy a lányomat semmibe véve szórakozom, neki
meg fel sem veszem a telefont.
- Itt voltam a szállodában, pár méterre tőletek, ti meg Rijádba telefonáltok?
- Éppen keféltél!
Hiába nem emeli már fel a hangját, ez most eléggé betalál.
Azonnal felpattanok.
- Hol a szobájuk? - kérdezem, miközben magamra rántom a
nadrágom meg egy pólót.
- Lent vannak az előtérben.
Ott hagyom őket, kiviharzok a lakosztályból, le a földszintre,
hallom a sikongatást és Umayma fegyelmezését. Ott szaladgál a
hatalmas térben, a lábáról már le van véve a cipő, otthon is ez a
mániája. A kis mezítlábas talpai csattognak a márványon, ösztönösen a recepciósokra nézek, de ők csak mosolyognak. Ha most
látná a feleségem, hogy a lányunk koszos talpakkal itt rohangászik, kitérne a hitéből. Tulajdonképpen örülök, hogy ez a nő a
bébiszittere, azt hiszem, tudja, olykor mi kell a gyerekeknek.
Anna meglát, „apát” kiabál, és golyóként sprintel hozzám.
Várom, hogy ideérjen, azon szurkolok, nehogy hasra vágódjon.
Mindig ilyen hülye gondolataim vannak, amikor szemből fut
felém. Elesik, felszakad a szája, ömlik a vér, ő ordít, én meg tehetetlen vagyok. Úgy, ahogy akkor és ott tehetetlen voltam.
Elé megyek, egy sugallat Allahtól, nem is hiába, mert miközben nyúlok felé, már dől is. Elkapom az utolsó pillanatban, és
magamhoz szorítom.
- Anna! Majdnem elestél...
Kacag tiszta erőből, hátraveti a fejét, a selymes hajacskája csiklandozza a karomat, miközben a nyitott szájába nézek. Egyszer
úgy eszem őt meg, ahogy van. Hozzá hajolok, a nyakába puszilok, tudom, hogy itt csiklandós, ő próbálja visszahúzni a fejét, de
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nem megy neki egyedül, mert túlságosan hátrahajlott. Sikítani
kezd és kacag, megtámasztom a koponyáját hátulról, és feltolom.
Az arcába tódult a vér, tiszta vörös, és a könnye is kicsordult.
- Csikiz!
Már abbahagytam a csikizést, de ő tovább kacag, szerintem
már csak azon nevet, hogy elképzeli, milyen lenne, ha tovább
csiklandoznám.
Kevés dolog van a világban, amit a végtelenségig tudnék
nézni. Anna nevetése ilyen. A hangja csilingel, fogalma sincs,
milyen sötét dolgokat éltünk már mi meg együtt. Áldom az eget,
hogy ő nem is fog rá emlékezni.
Egyszer csak riadtan rám néz, elkerekednek a zöld szemei, a
szájába sodródik a haja, és összevonja a szemöldökét, mint aki
nagyon fél.
- Apa! Bepisiltem!
Először én is elkomolyodom, aztán meg az ő döbbent arcocskáján mulatok. Mennyire gondterheltté válik ilyesmitől. Én az
anyja halálára gondolok, nekem az a fájó, megbocsáthatatlan,
míg ő a bepisilését érzi halálos bűnnek. Jó gyereknek lenni!
A tenyeremen érzem a forróságot, nem kicsit csurgott be, hanem rendesen kiengedte, ami benne volt. Valószínűleg a nevetéstől. Umayma ott terem, felismeri a problémát, kapná is ki a kezemből, de nem adom. Anna sírni kezd. Már sem éjszaka, sem
nappal nem hord pelenkát.
- Semmi baj. Apa is bepisilt, amikor kicsi volt. Átöltözünk,
és kész.
Umayma arca nem ilyen megértő, sejtem, hogy a szobatisztaságra szoktatásnál párszor megszidta, de erről nem is akarok
tudni. Azt viszont elérem, hogy Anna abbahagyja a sírást.
- Te is be szoktál pisilni?
Nem halkan kérdez, hanem szinte kiabál, miközben közvetlen
közelről az arcomba néz, eddig nem láttam még így hitetlenked174

ni. Kitör belőlem a bevetés, és Umayma is ellágyul, ahogy mosolyogni kezd, szája elé emeli a nikábot, hogy ne lássam, mulat rajta. Pedig nem zavar.
- Nem. Mostanában már nem pisilek be, de amikor kicsi
voltam, még én is bepisiltem. - Nem hagyom ki a helyzetet,
Umaymára mutatok. - Sőt! Umayma is bepisilt. De ha megígéred,
hogy nem sírsz, akkor elárulok egy titkot. Emír bácsikád is sokáig bepisilt.
Ezen kezd csak igazán kuncogni, Umayma kezéből is kicsúszik a kendő, egymásra nézünk, veszettül röhögünk. Most látom
először így mulatni ezt a nőt, egész jólesik, hogy az én poénjaimon szórakozik. A kezem csupa pisi, már a földre is lecsorgott,
így kijön a recepciós is, éppen érdeklődne. A bébiszitter magához
tér, fölemeli a kendőt, még akkor is, ha már a múltkor mondtam
neki, hogy nem fontos. Ismét ki akarja kapni a kezemből Annát,
de nem hagyom. Bálint szólal meg mögülünk.
- Valami baj van?
Megfordulok, Bálint azonnal végigmér minket, talán le is vágja a szitut. Bólint egyet, szerintem csak magának, majd ismét beszélni kezd. Anna szégyenében az arcát a nyakamhoz fúrja.
- Rögtön viszik neked föl a reggelit, Gamal. - Mellénk érve
megsimogatja Annát. - A kis hercegnő nagyon sokat reggelizett.
- Mit evett? - nézek hol a bébiszitterre, hol Bálintra, aki a
szemembe kacsintva felel.
- Az még csak hagyján, hogy mit evett! De mit ivott!
Anna újra megemeli a fejét, vicsorogva nevet, mi is így reagáljuk le, miközben elindulunk fölfelé. Hallom, ahogy Bálint beszél
a recepcióssal, de magyarul teszi, valószínűleg elnézést kér a kellemetlenségért és a takarítanivalóért.
A liftnél Anna már igencsak mocorog, a nadrág már nem forró, hanem hideg. Megcsókolom a homlokát, úgy mondom:
- Mindjárt levesszük.
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Ő egy hirtelen fordulattal Bálintra néz, és a kezeit széttárva
kérdez magyarul.
- Kriszti hol van? Hol?
- Mindjárt jön Kriszti is.
Nem értem, mit mond, csak a keresztnevet ismerem föl.
Bálint a válasz után hozzám fordulva angolul is megteszi
ugyanezt.
- Anna azt kérdezte, hol van Krisztina. Mondtam neki,
hogy mindjárt jön. Elment az édesanyjáékhoz.
Zavartan mosolyog rám, talán attól tart, hogy megrovom őt,
több dolog miatt is. Egyrészt, amikor én jelen vagyok, vagy angolul kell beszélni a gyerekkel, vagy arabul, másrészt meg talán
engedélyt kéne kérni egy távozáshoz. A nyelv most nem zavar,
mert Anna indított magyarral, és tulajdonképpen jólesik hallgatnom. Krisztina meg tegnap délután és este megtette a magáét, az
a minimum, hogy a saját hazájában tartózkodva elmegy a családjához.
Felérünk, a lakosztályhoz megyünk, mindenki itt van, az fordul meg a fejemben, hogy olyanok vagyunk, mint egy nagycsalád. Összegyűlünk itt az én helyemen, és megvitatjuk a dolgokat.
Nincs időm ezen agyalni, mert, ahogy Anna meglátja Emírt,
hangos kacagásba kezd, és kiabálja:
- Te is be szoktál pisilni, Emír bácsi?
Anna hol csak a keresztnevén szólít embereket, hol hozzátesz
egy másik szót is, most a bepisiléses megjegyzés mellett külön
viccesen hangzik a bácsi megszólítás. Mindenki nevet, egyedül
Emír húzza fel a szemöldökét, nem érti a szituációt.
Leteszem Annát, kézzel-lábbal mutogatom, hogy nézze meg a
nadrágját, mire végre unokabátyámnak is leesik. Nevetve felel.
- Ó, ennél én sokkal jobban be szoktam pisilni.
Pontosan ezért szeretem Emírt. Bármekkora barom is néha, a
szíve a helyén van.
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***
Van egy kis szabadidőm, végre fellélegezhetek. Krisztina visszajött és levitte Annát a fürdőrészlegbe, Bálint meg elment, mert
neki is van dolga a családjával. Umayma végre pihenhet, szerintem az éjszaka nem sokat aludt. Igaz, ki az, aki aludt? Ibrahim és
Emír van már csak a szobában, én túl vagyok a reggelin, nem is
ártott, mert éhesebb voltam a két hete nem evett oroszlánnál.
Kicsit megnyugodtam, de még bennem van az a bizonyos
„nem tudom, mit akarok” érzés. Ahogy megiszom a kávét is,
kibaktatok a nappaliba, mindketten a telefonjukat nyomogatják.
Leülök a fotelba, Emír azonnal rám néz.
- Hogyhogy bepisilt? Már nem szokott.
- Csiklandoztam.
Ibrahim is félrerakja a telefont, elég feszült ez a pillanat, a két
arcon látszik, kíváncsiak, mi is történt itt az éjszaka. Én azonban
másról kezdek el beszélni.
- Kinek volt a nagy ötlete, hogy felhívjátok Yasmint?
- Nekem. Így láttam jónak. Anna nagyon sírt, és hála a magasságosnak, sikerült megnyugtatni. - A szeme közé nézek, Emír
tudja jól, hogy nem ezért zavar ez az egész. Elvigyorodik, úgy
teszi hozzá. - Ne félj! Nem azt mondtuk asszonyodnak, hogy éppen döngetsz egy csajt, azért nem érsz rá. Közöltem vele, hogy
tárgyalásod volt, és az üzleti vacsora még zajlik.
Ja persze. Yasmin ezt tuti nem veszi be. Én meg az üzleti vacsorák. Egyáltalán! Én meg a magyar üzlet. Különben is már elszóltam magam, hogy nem egészen üzleti út ez, hiszen ahhoz,
hogy Anna velem tartson, igencsak ragaszkodtam.
- Yasmin nő, de nem hülye!
- Pedig, Gamal, te Yasmint elég nagy hülyének nézed!
- Fogd be, Emír! - szól közbe határozottan Ibrahim, amire
mindketten meglepődünk. Mondjuk, tény, egy mondatban emlí177

teni a hülye szót meg Yasmin nevét, elég nagy hiba. Olyan „szájszétverős” hiba. Persze nem a saját mondatomra gondolok, hanem Emírére.
Elég keményen összenézünk, de nem agyalok ezen tovább,
Yasminnal és a családom többi tagjával nekem kell majd ezt lerendeznem. Ibrahimra nézve kérdezek.
- Mondtátok neki, hogy apámat meg anyámat nyugtassa
meg?
- Csak Emír beszélt vele, Umayma és Anna.
Ez a legjobb. A nők mindig összetartanak, és feleségem bizonyosan kifaggatta a bébiszittert.
Unokabátyámra nézek, hátha válaszol.
- Tudják, hol vagy, de azt nem, hogy miért. Apádék is aggódnak Annáért. - Előredőlve támaszkodik meg a térdén. - Mit
vártál? Összecsomagolsz, és lányoddal elrepülsz egy szó nélkül a
világ másik végére.
- Felnőtt ember vagyok.
- Az! Csak a felnőtt emberek is olykor tartoznak magyarázattal.
Miért is vitáznék? Igaza van. Talán azért nem szóltam előre
senkinek, mert túlságosan szégyelltem ezt a helyzetet. Csilla szívét megkapta valaki más, én meg mérgemben és reményemben
iderohanok, mert látni akarom. Apám nem kétszer vágott volna
pofán, ha ezt vázolom neki, hanem huszonkétszer.
Bólogatok, ez most már nem téma. Hátravágódok a támlára,
Ibrahim akkorát nyel, hogy még hallatszik is. Emír szólal meg
ismét
- Reméljük, megnyugodott a lelked. Most már hiszel benne,
hogy Csilla vár rád? Elég ártatlan, tiszta ez a nő ahhoz, hogy
Csilla szíve doboghasson benne?
Az a legszarabb, hogy fogalmam sincs, gúnyosan kérdezi-e
ezt. De nem. Szar más is. Az, hogy a múlt most annyira nem ér178

dekel, inkább a jelen foglalkoztat, és abban is Emese.
- Lefeküdtem vele - nyögöm ki.
- Micsoda meglepetés!
Szerintem Ibrahimot jobban idegesíti az unokabátyám, mint
engem, mert soha nem láttam még ilyen szemeket mereszteni.
Emír felemeli a kezét bocsánatkérően, de én furcsa módon marha
nyugodt vagyok, és az esti hülye gondolataim most mondattá
válnak.
- Udvarolni fogok neki! - ezt a két fejet kéne most filmre
venni. Egész szórakoztatóak, így még színezem kicsit. - Olyan
igazian, európaian. Virágok, ékszerek, ajándékok, szép szavak
meg hasonlók... Belém fog szeretni!
Orvosom megtámasztja az állát, Emír meg felpattan, de pontosan ezt vártam.
- És azt elárulod, hogy mi abban a jó, ha szerelmes lesz beléd? Hallod magad? Vár otthon rád Yasmin és Khalid! Nem rémlik? Mi a francot vettél be? Mert az agyad az elszaladt a helyéről
rendesen.
Ibrahim elég aggódó képet vág, azt hiszi, Emír majd jól felidegesít, de nem. Szarok rá!
- Ilyet még úgysem csináltam - reagálok vigyorogva.
- Érzel iránta valamit? - erőlteti meg magát orvosom egy
kérdéssel. És milyen diplomatikus. Nem beszél szerelemről csak
valami érzésről.
Hiába fagy meg a levegő, forróság az egész bensőm. Akaratlanul jut eszembe az este, van olyan férfi, aki ne érezne valamit
egy ilyen után?
- Többet, mint valamit.
Emírnél elszakad a cérna. Leveri a gyümölcsöstál tetejéről az
almákat, amik szanaszét gurulnak. Az egyikbe bele is rúg, szegény takarítónőnek lesz dolga. Az egyik alma nem messze a lábamtól áll meg, lehajolok érte, felveszem, és bele is harapok.
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Unokabátyám sírva röhög.
- Menj már a picsába! Miben reménykedsz? Abban, hogy
visszahozod a múltat? Már semmi sem lesz olyan, mint volt,
Gamal! Ez a nő nem Csilla!
Nem tudom, miért szajkózza mindenki ezt. Nagyon is tudom,
hogy ez a nő Emese, már csak azért is, mert az utóbbi órákban,
hiába Csilla szíve dobog benne, én Emese arcát láttam. Az ő arcát, nyakát, testét akarom végigsimítani. Míg unokabátyám ezt
már betegesnek tartja, én végre gyógyultnak érzem magam.
Felkapok még egy almát, felállok, odalépek hozzá, és a tenyerébe csapom.
- Kóstold meg! Nagyon finom.
Elindulok a háló felé, mire ő rám üvölt.
- Most hova mész?
- Aludnom kell egy-két órát. Utána programom van.
Hallom a reccsenést, ahogy beleharap az almába.
***
Csókokat érzek az arcomon, gyengéket, nyálasakat. A szemem
csukva van, de tudom, hogy Anna az. Cseppet sem óvatos, rámászik a mellkasomra, a gyomromra térdel, a szuszt is kinyomja
belőlem, mert néha rugózik egyet. Hallom Emír vigyorát, érzem
azt is, hogy le akarja szedni rólam. Az egyik szememet kinyitom,
pont találkozik a tekintetünk, így rájön, hogy már csak tettetem
az alvást. Anna feje közelíteni kezd, így visszacsukom a szemhéjamat, és mozdulatlanul fekszem tovább. Sutyorogja: „Apa. Apa,
kelj fel!” Nehéz kibírnom nevetés nélkül, főleg, amikor a kis ujjacskái elkezdik a szemhéjamat feszegetni. Az egyik ujját bele is
mélyeszti a szemembe, nem bírom tovább mozdulatlanul. Elkapom a derekánál fogva, feldobom őt, miközben nem túl hangosan kiabálok egyet. Ő már csak erre várt, mert iszonyatos visítás180

ba kezd, és kacagva engedi ernyedni a testét. Olyan könnyű,
mint egy pille. Milyen kis súlya van ennek a boldogságnak. Milyen csöpp és törékeny a szeretet és az élet értelme. Puha mindene, lágy, olyan, mint az egész kis lénye. Alulról figyelem a dobálás közben, amikor lefelé zuhan, a haja fölfelé indul, olyan vicces,
hogy én is nevetni kezdek, Emír meg azon kacag, hogy én röhögök.
Amikor ismét lent van, a mellkasomra fektetem, az ernyedtsége tovaillan, tudja, mi következik, erőssé és törhetetlenné feszíti a testét. A nyakához puszilok, a kezemmel megcsikizem, folyik
a szájából a nyál. Mi eléggé élvezzük a dolgot, de unokabátyám
közbeszól.
- Megint be fog pisilni.
Legnagyobb meglepetésünkre Anna megpróbál felállni, de az
én ölelésem nem engedi, ám őt ez nem tartja vissza. Dühösen,
szemeit összeszűkítve, teljes hangerőből ordítja rokonom felé.
- Nem pisilek be! Te pisilsz be!
Először mindketten elnevetjük magunkat, de lányom szemei
továbbra is gyilkosan merednek Emírre, aki pár másodperc múlva rám néz, majd vissza rá.
- Na jól van! Látom, apád lánya vagy...
Ebben most talán igaza van unokatestvéremnek, bár ha jobban belegondolok, Csilla is mindig ilyen harcias volt.
Két karomba zárom, ő meg a fejét leteszi a mellkasomra, hallom a szapora szívverését és a szuszogását. Ügy látszik, Emír
megjegyzése igencsak megbántotta, mert érzem a bújásán, hogy
szégyelli magát még mindig a reggeli dolog miatt.
- Még jó, hogy nem látod, hogy néz most rám - mondja
halkan Emír, mire Anna dacosan elfordítja a másik irányba a fejét.
Még szorosabban ölelem, óvom, de nem akarok megszólalni.
Emír leül az ágy szélére, és csak szótlanul néz minket, a jó han181

gulat kezd tovaszállni, csakis azért, mert mindhárman valami
egészen másra gondolunk. Anna talán azt érzi, hogy a reggel
miatt lett megszidva, én Csilla emléke miatt, Emír meg talán
azért, mert azon agyai, hogy újra itt vagyunk, és a helyzet nem
javul, csak romlik.
Lányom hátát cirógatom, bebújok a pólója alá, és a kör-mömet
húzgálom rajta, ő meg egyre csak kúszik följebb, hogy minél lejjebb elérjen a kezem. Azt szereti a legjobban, amikor egészen a
derekánál simogatom, majd fönt a szárnycsontjainál. A feje az
arcomhoz kerül végre, megpuszilom, ő meg két tenyere közé
fogja az arcomat, és a számra nyom egy csókot. Aztán visszabújik a nyakamhoz, a szívem meg szanaszét esik. Adja Allah, hogy
mindig így tudjam majd őt óvni, félteni, szeretni.
Emírre nézek, ő is emberből van rendesen, mert látom, hogy a
szemét törli. Tudja, milyen a kapcsolat egy apa-lánya között, hiszen neki is van a fia mellett két lánya, de szerintem az ő életükben nincs meg ez a közelség. Én sokkal többet adok lányomnak,
mint unokabátyám ad az ő lányainak, és látom, hogy ebben a
pillanatban most szégyelli magát ezért.
Nem akarom tovább ezt a feszültséget, ezért megszólalok.
- Elmegyünk vásárolni? - Amennyire én menekülök a pillanatból, ők annyira kapaszkodnak belé. Arra számítok, hogy
Anna azonnal felpattan, de meg sem mozdul. Emír sem reagál
azon kívül, hogy sóhajt egyet. - Anna - szólítom meg lányomat,
miközben megpróbálom a fejét magam felé irányítani. - Megyünk vásárolni?
- Igen - feleli, de meg sem mozdul.
- Hova akarsz menni vásárolni? Meg minek?
- Bálint majd biztos elvisz minket valahová. Yasminnak is
kéne vennem pár szép és drága ajándékot.
Erre már unokabátyám is bólint, ez neki is feladata lesz. Első
feleségének, Zahrának kell, hogy vigyen valamit. Kéne a többi182

nek is, de abban nemigen szorgoskodik. Én szoktam a lánytestvéreimnek is meg az anyámnak, de ezt most, lehet, kihagyom,
Yasminnak viszont kötelező. Már csak saját magam miatt is, mert
jó férj akarok lenni. Ha már úgy váltunk el, ahogy, és ha már otthon biztosan vár ránk egy veszekedés, akkor legalább legyen
mivel engesztelnem.
Leemelem Annát, aki felül az ágyban, és a hátát mutatja a bácsikájának. Látom Emíren, hogy mulattatja a helyzet. A legkedvesebb hangján szól gyermekemhez, miközben bemászik az
ágy közepére, és a pici hát mögé hajol.
- Szóval így állunk, hercegnő? Ki vette neked azt a karkötőt, amit most is viselsz?
- Te. - Hátrafordul, meglepődött fejet vág, érzi, ez bizony
csapda. Rám néz, de én csak megrántom a vállam, miközben felállok. - De te csúfolsz.
Emír odanyúl a kezéért, és puszit nyom az apró csuklóra,
majd Anna szemébe néz.
- Rijád legszebb hercegnője. Megengedi, hogy elkísérjem a
bevásárló körútra, amire édesapjával indul? A szívem szakadna
meg, ha nem mehetnék.
Anna hatalmasat nevet, és igazi nő módjára megsimogatja
unokafivérem arcát, majd felel.
- Igen. De többet ne bánts!
Mennyire érdekes. A nevetése ellenére annyi fájdalom van
ebben az egy mondatban. És ami a vicc, hogy ezt nemcsak én
érzem, hanem Emír is. Anna nem érzi magát kirekesztettnek otthon, de mi tudjuk, hogy az. Unokafivérem arcára most ugyanaz
ül ki, ami az enyémre. Szereti Annát, de tudja, azon kívül, hogy
szeretjük, óvjuk, senki sem tehet majd érte semmit. Yasmin hiába
neveli sajátjaként, egyszer majd szembe kell néznie azzal, hogy ki
is volt az anyja. Mi meg jól tudjuk, az bár csak pár év múlva lesz,
de a tudás majd szégyent is hoz maga után.
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- Nem bántalak. Ígérem! De ha most azonnal nem mosolyogsz, akkor nem foglak feleségül venni, ahogy ígértem.
- Nem is kell. Apa vesz feleségül.
Emír rám néz, mindketten vigyorgunk.
- Végül is, nem rossz választás - felel Emír Annának.
***
Még az a szerencse, hogy Bálint kibérelte ezt a nagyobb kocsit,
mert az én járgányommal itt és most mondok csődöt. Vásárolni
megyünk: Bálint, Emír, Anna, Umayma, Ibrahim és én. Amikor
beülünk a kocsiba, unokabátyám meg is veregeti a vállam.
- Ez aztán a luxus.
- Ha nem haragszol, nem tudtam ilyenekkel foglalkozni az
utazás előtt. Szerinted volt időm azon agyalni, hogy hozassak
egy nagyobb autót?
Elég pipa vagyok, de csak azért, mert igaza van. Bálintnak
van itt egy autója, amit én vettem neki, és amit a hazajövetelnél
használ, de az is sportkocsi. Hivalkodásról szól meg milliókról,
nem pedig családi bevásárló körutakról. Emír hiába emeli meg a
karját bocsánatkérően, muszáj még egyet beszólnom neki.
- Esetleg intézkedhettél volna te. Vagy ez nem a te dolgod?
- Jól van. Felejtsük el.
Umayma leghátulra ül Annával, Emír sosem ülne be a kocsiba, ha a nő mellé kéne ülnie. A középső sorba ül Emír és Ibrahim,
én meg előre ülök Bálint mellé.
- Hová viszel minket, Bálint?
- Éppen javasolni akartam a Váci utcát. Szerintem nagyon
kellemes az idő, és ott van egy kis hangulat is. Az üzletek is
rendben vannak, sok külföldi vásárol ott.
- Rád bízom, csak el tudjam költeni a pénzem.
- Az mit jelent?
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- Ékszerboltot. Olyat, ahol arany van, gyémánt és órák.
Meg illatszerek is kellenek.
Kicsit fészkelődik az ülésen, majd zavartan mondja.
- Hát. Elég régen voltam ott, remélem, lesz minden. De ha
gondolod, Gamal, mehetünk valami plázába is.
- Nem! - üvöltjük egyszerre Emírrel, Ibrahim meg csaknem elneveti magát. Pedig nem vicces.
Az autóút alatt elküldök Yasminnak egy üzenetet, hogy minden rendben, és Anna jól van, de nem jön rá felelet. Remélem,
nem azon kattog, hogy miért nem voltam a lányunkkal az este.
Bálint leparkol, kiszáll, fizet a telefonjával valami parkoló díjat vagy mit, aztán el is indulunk. Nem érzem magam túl komfortosan, mert Umayma ott iparkodik mellettünk az abayájában,
és így többen megnéznek minket. Fogalmam sincs, miért olyan
megnéznivalók az arabok. Persze azt értem, a nők miért néznek
ránk férfiakra úgy, ahogy, de az, ahogy utánunk forognak, már a
vicces kategória. Nem bírom magamban tartani.
- Bálint! Ti, magyarok miért forogtok az emberek után?
Azt hiszem, ez magas labda volt, mert csak a vállát vonja
meg. Umayma, mondjuk, olykor tényleg elég idegesítő, mert a
nikábot hol odaemeli az arca elé, hol meg leengedi, azt hiszem,
amikor azt érzi, hogy figyelek, akkor kezdi takarni magát.
Átlagos sétálóutca, tipikus európai kép, majdnem mindenhol
így néznek ki a sétálóutcák. Valóban sok a külföldi, sőt leginkább
csak az van. Van egy-két ruhabolt, ahol megállunk, utasítom
Umaymát, hogy menjen be Bálinttal, és vegyen ruhákat a gyerekeknek. Azt nem szeretném, ha lányom is bemenne, de pityeregni kezd, így Emír röhögve veti oda nekem.
- Te mondtad neki, hogy vásárolni viszed...
Nincs más választás, mi is bemegyünk, de a kijárat közelében
lecövekelünk, míg a bébiszitter válogat. Elég profi ebben, ránézésre eldönti, mi a jó a gyermekeimnek, és azt is felismeri, mi az,
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amit Yasmin hajlandó rájuk adni, és mi az, amit nem. Még arra is
figyel, hogy a ruhákon kívül rakjon be apróságokat, Annának is
és Khalidnak is egy kulacsot választ. Még ennek ellenére is legalább fél órát töltünk itt. Bálint végre fizet a kártyájával, Anna is
kifelé veszi az irányt, az ajtónál elkapom őt, felemelem, a nyakába csókolva kérdezem.
- Szép ruhákat kaptál, életem?
- Csodaszépeket. Van rajta szívecske...
Egymásra nézünk Emírrel, talán mindketten ugyanarra gondolunk. Vajon lesz olyan pillanat még az életemben, hogy a szívről ne a transzplantáció jusson eszembe?
Kilépünk, látom Ibrahim fején, hogy már eléggé unja a helyzetet.
- Te nem akartál venni semmit a lányaidnak?
- Tudod, hogy hányok az ilyesmitől.
Emír újra röhög, Ibrahim ebben tényleg nem rugalmas. Bárhova elmegy, bármit megtesz, a tenyerén hordja a családját és
hatalmas szíve van, de ajándékot, azt ne kelljen vennie.
Végre találunk egy ékszerüzletet, a fejemmel odabökök, mi,
férfiak bemegyünk, csak Ibrahim marad kint Umaymával és Annával.
Köszön az eladó, Bálint visszaköszön, de én meg Emír azonnal a vitrinek mögött kezdünk vizsgálódni. Öt másodperc alatt
felmérem, hogy ez egy fos üzlet, ezért ki is megyek, Emír csak
egy perc múlva követ. Bálint a nyomunkban oson, pár méter
után már itt is a következő ékszerbolt. Órák is vannak a kirakatban, ezért ez már jobbnak tűnik.
Újra jön a köszönés, oda is kapom a fejem, mert angolul beszél az eladó. Ami a vicc, hogy Bálint is angolul köszön vissza.
Ránézek, ő meg rám, fogalma sincs, miért veszem így szemügyre. Ezt a nagyzolást! Sosem aláznám így meg a saját anyanyelvemet.
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Sokkal nagyobb, mint az előző üzlet, de az aranyon kívül nem
sok érdekes dolgot látok. Emírrel elindulok az eladóhoz, majd
kérdezek.
- Hol vannak a gyémántok?
Felhúzza a szemöldökét, nem tudom, mit nem értett egy ilyen
egyszerű kérdésen.
- Milyen gyémántokra gondol?
Azt hiszem, ha ékszerboltban dolgoznék, akkor elég sok mindent tudnék a gyémántokról ahhoz, hogy ne így kérdezzek. Kövek? Kövek nyakékben? Kövek fülbevalóban? Esetleg márkavédettet, ami garantálja a tiszta származást és a gondos csiszolást?
Hány karátosat szeretne, milyen tisztaságút, milyen színűt, milyen csiszolási formával?
Mivel ő ezeket a kérdéseket mind nem teszi fel, rásegítek kicsit, hogy rájöjjön, itt a Kánaán. Ma annyit kereshet, amivel eléldegél jó darabig.
- Nyakéket és fülbevalót keresek, gyémánttal kirakva. A
kövek mérete lehet változatos, de sok legyen az aranyban. A
nyakéket inkább csak egy nagyobb kővel akarom, a fülbevaló
viszont nagyon csillogjon.
Itt hangosan felröhög, mire én Emírre nézek, aki nincs messze
attól, hogy elküldje a picsába az ürgét. Én vágok egy hátast, és
kijövök, hallom, ahogy Emírrel vált pár szót, de már ő is kint
van, meg Bálint is. Muszáj kérdeznem.
- Te, Bálint! Te vagy az egyetlen normális magyar? Te valahogy érezted a pénz szagát. Ezek ennyire hülyék?
Szerencsére még ideje sincs válaszolni, mert újabb ék-szerbolt
jön, ez egy kifejezetten gyémántos bolt, az ajtót előre nyitják nekünk, magyarul is és angolul is köszönnek, szinte navigálnak.
Na. Ez jó hely lesz.
Tálalom, amit a másik boltban, az eladó valami üvegfalon
mutogatja a dolgokat, egy nyaklánc és egy nagy karika-fülbe187

való azonnal megtetszik. Mutatós kollekció és rohadt drága. 8
mm-nél nagyobb kő is van benne, a fülbevalóban a sok kis kő
sem marad alul árban.
Az eladó látja, hogy mit szúrtam ki, őrrel maga mellett venné
ki a bársonytálcát, de legyintek. Mintha nem tudnám, hogy ezek
itt nem eredetiek. Persze úgy bánnak vele, mintha az lenne, de
ezeknek az utánzatoknak a tökéletes, valódi gyé-mánt párja bent
figyel egy széfben. Azt csak a csomagolás előtt tolnák elém, de
csomagolás előtt meg fizetni kell.
- Így is látom. Ennyi elég. Van belőle kettő? Két nyakék és
két fülbevaló?
- Itt minden egyedi, vagy megrendelésre készül. De tudok
hasonlót mutatni, ha óhajtja.
Óhajtom, úgyhogy sikerül nagyjából két egyforma szettet öszszeválogatni. Emír mellettem alig hallhatóan sziszegi.
- Ugyanazt veszed ennek a nőnek, mint Yasminnak?
- Nem mindegy?
- Te tudod.
Van a francnak kedve ajándékok után kajtatni.
Emír is kiválaszt egy kisebb fülbevalót, én is kiválasztok egy
ugyanolyat, amit Emír választott, csak más színű kővel. Unokabátyám értetlenül néz rám.
- Ibrahimnak is van asszonya - röhögöm el magam. Egyébként, ha már így szóvá teszed, hogy miért veszek egyforma
ajándékokat, én is megkérdezem tőled, hogy második és harmadik asszonyodnak miért nem veszel?
- Hagyjál már, Gamal! - lök oldalba, tudom, Emír szinte
epekedik Zahráért, bár ezt nem ismerné el. Nem is értem, miért
nősült többször.
Fordulnék is el, de hirtelen meglátom Bálintot.
- Bálint! Gyere ide!
Aggódó képpel lép mellém, szerintem azt hiszi, valami nem
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tetszik, és most majd az eladóra uszítom.
- Szereted a te Krisztinádat? - kérdezem tök komoly képpel, de Emír elröhögi magát.
- Persze, Gamal.
- Válassz neki egy gyűrűt! Hátha feleségül megy hozzád. Megpaskolom a vállát, az eladók úgy néznek, mintha valami eget
rengető dolgot mondtam volna. - Meg a többit is fizesd ki. Kint
várunk.
Most kivételesen köszönünk, rohannak elénk, nyitják az ajtót,
köszönetet mondanak a vásárlásért. Szerintem még soha az életükben nem járt itt olyan vásárló, aki húsz perc alatt milliókat
fizetett ki, különösebb hisztéria nélkül. Bálint sem teketeóriázik
sokat, már jön is kifelé vigyorogva a tasakokkal; az őrök kérdeznek valamit, biztos addig kísérik, ameddig csak akarja, de ő elküldi őket.
- Még címet is kértek, hogy hova szállíthatják ki, ha nem
akarunk vele utcára lépni. Ja! És valami biztosítást is ajánlottak
mellé...
Ibrahim csak lesi őt, én meg odaszólok neki.
- Utólagos engedelmeddel vettünk a te feleségednek is.
Hiába nem mond semmit, látom a fején, hogy jólesik neki a
gesztus. Bár Bálint sem kezd kézcsókolgatásba, de ő is hasonlóan
meg lehet hatódva. Ez az a nagyvonalúság, ami a fölényesség
mellé társul, és amire képtelen európai vagy amerikai. Erre csak
egy arab képes. Persze csak egy rohadt gazdag arab...
- Éhes vagyok! - nyög fel Anna.
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12. fejezet
A tegnapi napot megadtam magamnak, de már azon a bevásárláson is egyfolytában rá gondoltam. Nem tudok tovább
várni, most azonnal a szemébe kell néznem. Azt mondta, gondoljam át. Átgondoltam. Nem változott semmi, ugyanúgy kívánom
és szomjazom a társaságára. Akkor gondolom, ez most azt jelenti, hogy dűlőre jutottam. Vagy mit tudom én... de valamit biztos
jelent, ha egy eltelt nap után is eszembe jut.
Mára igazából semmi programot nem terveztünk, a többiek
valószínűleg azt sejtik, hogy hamarosan hazarepülünk. Tudják,
hogy én döntök, de nem mernek siettetni vagy faggatni, helyette
ugrásra és utazásra készen állnak.
Anna még alszik, a reggelit már felhozattam, remélem, sikerül
meglépnünk, mielőtt Ibrahimék beállítanak. Szándékosan zajongok egy kicsit, lányom fel is ébred. Jó pár puszi, ölelés után ott
állok a ruhák előtt, fogalmam sincs, mit adjak rá. Aztán eszembe
jut, hogy én hiába reggeliztem meg, neki még nem adtam enni,
ezért őt is leültetem, és elé rakok mindent, amit felhoztak, meg
öntök neki tejet és narancslevet. Anna azonnal levesz egy almát,
enni kezdi, azóta tetszik neki a gyümölcs, amióta tegnap este elropogtattam mellette egyet az ágyban. Ismerem az étvágyát, ha
azt megeszi, akkor más már nem fog beleférni, de nem problémázok ezen. Így is elég nagy bajban vagyok. Fogalmam sem volt,
hogy ez ilyen nehéz.
Még azon is gondolkodóba esem, hogy vegyünk-e trikót a
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blúza alá, meg melyik pulcsiját vigyem. A mosakodásról, fésülködésről, reggeli teendőkről eddig nem igazán volt fogalmam, ez
mindig Umayma és Yasmin dolga, de most, hogy már látom az
alagút végét ebben a reggeli rohanásban, kezdek örülni, hogy ezt
is megélem vele. Néha ő figyelmeztet, hogy mossuk meg a kezét,
meg még nem mosott fogat, na és, hogy nehogy már a lila csatot
tegyem a hajába, ha a piros blúzt adom rá. Még azt is megnézi,
hogy a piros csíkos bugyiját vesszük-e föl. Elképesztő, hogy háromévesen mennyire önálló tud lenni.
Anna még az almán rágódik, én hívom Bálintot, akit már smsben iderendeltem. Annyit kértem tőle, hogy ne szóljon senkinek
és a kisebb kocsit hozza. Vagyis az aranyat.
- Jó reggelt, Gamal.
- Jó reggelt. Itt vagy?
- Igen. Most álltam meg. Bemegyek, fölmegyek segíteni, és
indulhatunk.
- Ne. Ne gyere! Ott várj meg minket. Csak én megyek és
Anna.
- Értem. Rendben.
Már az elején is ez tetszett benne: nem tesz fel fölösleges kérdéseket, tudja, hogy úgyis elmondom neki, ha köze van hozzá.
Naná. Elveszett ember vagyok ebben az országban. Kire bízhatnám magam, ha nem rá?
Anna csupa maszat, mert az almát már félrerakta, és most valami sütit csipked, de csak azért, hogy legyen mit takarítani utána. Felkapom, kiviszem a fürdőbe, megmosom az arcát, miközben mondom neki.
- Indulnunk kell. Bálint lent vár ránk.
Nem szól semmit, én felkapom azt a táskát, amibe Umayma
mindig beleteszi a legszükségesebb dolgokat, egy ásványvizet is
belerakok, felkapom a kardigánját, már indulunk is. Beszállunk a
liftbe, mire hangosan kacagni kezd.
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- Min nevetsz?
- Nincs rajtam cipő. - Újra kacag, én meg csak összevonom
a szemöldökömet. Most mi van? - Nem adtál rám cipőt, apa.
Óriási vagyok!
Ha nem lenne a kezemben, biztos hangosan káromkodnék
egyet, de ehelyett megvárom, míg leérünk, és már indítom is a
liftet vissza. Ajtó nyit, cipő fel, liftbe be, és indulás le. Anna élvezi
a sietséget, pöckölgeti a napszemüveget a fejem búbján, rólam
meg már majdnem szakad a víz.
Milyen nap ez, az istenért? Indulhat így nap? Kibírhatatlan.
Odaintek a recepciósoknak, látom, hogy mondani akarnak valamit, de villámgyorsan kifelé veszem az irányt.
Bálint ott ál a kocsi mellett, azonnal megindul felénk, kikapja
kezemből a táskát, ennek marhára örülök, mert a pink színével
nem igazán vagyok kibékülve. Mondjuk, arra jó volt, hogy legalább a saját papírjaim is belefértek. Ezzel sosincs máskor problémám, mert általában Emír vagy Ibrahim gondoskodik a személyes dolgaimról.
Nyitja az ajtót, beteszi a táskát, kiveszi a kezemből Annát, beülteti a gyerekülésbe, és be is csatolja. Megvárom, míg arrébb
megy, ellenőrzöm a munkáját, mire ő megjegyzi.
- Becsatoltam.
Nem szólok semmit, ezt úgyis mindig eljátsszuk. Bárki is csatolja be lányomat, én azt mindig ellenőrzöm lelkiismeretesen.
Csakúgy, ahogy ő is mindig biztosít róla, hogy becsatolta az övet,
majd el is mosolyodik, mint aki tudja, miért teszem azt, amit teszek. Persze hogy tudja.
Beülök előre, ő is beül a volánhoz, majd kérdez.
- Hova megyünk?
- Abba az üzletházba.
- Hozzá?
Bólintok, és iszonyatosan reménykedem benne, hogy nem
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kezd el győzködni meg józanságra bírni.
A francba!
Már indul, amikor rákiáltok.
- Állj meg! Fönt hagytam az ajándékokat.
Pattanok ki az autóból, és már rohanok is vissza. Az utóbbi
napok edzéseit kihagytam, de most pótolom rendesen. Igaz, nem
a mozgás merít ki, hanem ez az agymunka. Virágot már tegnap
venni akartam, de Emírnél az kiverte volna a biztosítékot, szaúdi
férfiak nem szoktak virágot adni. Így maradt az ékszer meg a
parfüm, noha a parfüm használatával kapcsolatban is vannak
szabályok.
Szánalmas, de csaknem annyit költöttem Emesére, mint
Yasminra. Van egy olyan érzésem, hogy nem igazán fogja értékelni az ajándékaimat, de azt talán igen, hogy igyekszem és hogy
udvarolok. Végül is ezt beszéltük meg, nem? Miből áll még egy
udvarlás? Vigyem el őt sétálgatni meg vacsorázni? Az tuti nem
történik meg. Voltaképpen örülök annak, hogy nem hazudtolom
meg magam, mert otthon is ugyanígy tenném a szépet a nőnek,
ha célt akarnék érni. Szaúdi vagyok, nem európai. Őszinte leszek
és egyenes.
Felkapom a közepes méretű tasakot, amibe minden bele van
csomagolva, majd kifelé menet belenézek a tükörbe.
Ne már!
Hogy jött ez a vászoning ötlet? Úgy nézek ki, mint valami
francia filmsztár. Ez így nem oké. Már dobom is félre, és nyitom
a szekrényt, kiveszek egy fehér inget, amit iparkodva tűrök be a
farmerem derekába. Tapad rám, mint a homok a vizes testre,
eléggé felbaszom magam ezen. Most vagyok olyan állapotban,
hogy zuhanyozni is mehetnék újra, mert rendesen levert a víz.
Rettegek a reakciójától, és ezt a testem elég egyértelműen jelzi.
A hajam meg a kinézetem már rendben van, úgyhogy a csomaggal el is indulok lefelé. Remélem, nem lesz hideg, mert még
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egy átkozott zakót sem hozok magammal, vissza meg már tuti
nem megyek még egyszer.
Beülök az autóba, Bálint szélesen vigyorog, de nagy szerencséjére nem szól semmit. Anna azonban nem ilyen kíméletes.
- Átöltöztél, apa?
- Leöntöttem a másik inget.
És most jön az, aminek csak akkor szakad vége, amikor már a
parkolóházban vagyunk. „Miért?” Állandóan ez a „miért” kérdés. Bármit is válaszolok, lányom képes egy újabb „miért”-tel
indítani mondatot. Néha ritka nagy hülyének érzem magam
ilyenkor, amiért felelgetek, néha meg akkor érezném magam hülyének, ha semmibe venném ezeket a számára fontos kérdéseket.
Bálint leállítja a kocsit, és választ várva rám néz. Mivel én
azonnal kiszállok, ő is ezt teszi, egyértelmű kérdést intéz hozzám.
- Maradjak itt a kocsinál? Gondolom, nem ártana. De ha
akarod, bemegyek és segítek.
Anna már a kezemben van, meg a kis csomag is, a vállamat
nyújtom Bálintnak, hogy akassza rá azt a nyavalyás rózsaszín
táskát. Ki a fene vette ezt? Eddig nem utáltam különösebben, de
most csak egy rikító nyugati cuccnak látom.
- Persze. Maradj itt a kocsinál!
Ahogy rám kerül a gyerektáska, már billentem is a vállamat,
hogy Bálint visszavegye róla. Ennek az az oka, hogy a kocsi ablakában meglátom magam. Gamal al-Szudairi, fehér ingben,
farmerban, kinyalva, a vállán meg egy pink táska. Na, így biztos
nem állok elé.
- Ezt nem viszem - kikapom belőle az ásványvizet, és beleteszem az ajándéktasakba, amíg beérünk.
Annát már a bejáratnál leteszem, iszonyatosan izgulok, nem
kevésbé, mint mikor az első találkozóra jöttünk.
- A kezemet fognod kell! Érted?
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Ez nem fog összejönni, mert ő erre csak hangosan felnevet, és
máris előrerohan jó pár lépést. Gyanítom, Emírrel a múltkor pont
ezt játszotta, de engem csak dühít.
- Anna!
Akkorát üvöltök, hogy jó pár ember rám néz, de célt is érek,
mert lányom ott helyben megáll és bevár engem. Mellé érek, és
visszaveszem.
- Jól van. Te akartad. Csak akkor teszlek le, ha majd tudsz
viselkedni.
Szótlanul bújik hozzám, mindig szégyelli magát, amikor regulázzuk őt.
Nem gondolkodtam még ezen, de azt hiszem, Annával a kezemben még annál is könnyebben menne a csajozás, mint egyébként. Miért buknak a nők a kisgyerekes apukákra? Mert ezek itt
most buknak rám. Ügy tesznek, mintha Annára mosolyognának,
de amikor a szemük az enyémbe néz, akkor már változik a helyzet. Vicces. Lehet, nem a milliárdjaimat kéne mutogatnom, hanem a lányomról fotókat.
Az üzlet előtt leteszem Annát, és ráparancsolok.
- Ha nem viselkedsz rendesen, akkor nagyon mérges leszek. Ugye tudod, mit jelent az?
Bólogat, nekem minden erőmre szükségem van, hogy komoly
tudjak maradni.
Belépünk a cipőboltba, nem látom őt sehol. Várunk pár percet, de nyilván nem fogok itt ácsorogni, mint egy kis tanácstalan
mamlasz. Bánom, hogy nincs itt sem Emír, sem Bálint, mert ők
megoldanák a kérdést, de így nekem kell.
Annát magam után húzva odalépek egy idősebb nőhöz, aki a
belépésünk óta figyel minket. Meglepődöm, mert azonnal rám
köszön angolul.
- Jó napot kívánok.
- Jó napot. Kutasi Emesét keresem.
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- Igen, gondoltam. - Aztán honnan? - Sajnos neki ma szabadnapja van, így nem tud vele találkozni. - Szabadnap? Nem értettem soha ezt a nyugati ritmust. Nálunk mindenkinek az ünnepek, a
péntek meg a szombat a szabadok. - Óhajtja, hogy átadjak majd neki
valami üzenetet?
Felnyomja a szemüvegét az orrán, és végre leteszi a papírokat
meg a tollat a kezéből. Nagyon alacsony nő, mondhatom rá,
hogy tulajdonképpen szimpatikus. Látszik rajta, hogy tanult, és a
korát elnézve itt vagy ő a tulaj, vagy valami főnökféle. Lenéz
Annára, elenged egy mosolyt, lányom meg válaszul átkarolja a
lábam és hozzám fúrja magát.
- Nekem találkoznom kell vele! - csak ennyit tudok kinyögni, mire a nő rám is küld egy megértő somolygást.
- Sajnálom.
- Akkor holnap jöjjek vissza?
- A mai napja is szabad és a holnapi is. Legközelebb holnapután reggel jön.
Ha holnapig kéne várnom, talán beletörődnék, de a
holnaputánba biztos nem fogok. Fogalmam sincs, miért röhögök
föl. Ez a nő nem tudja, hogy én addig nem fogok várni.
- Az nem lesz jó. Akkor mondja meg, hol érhetem el!
- Parancsol?
- Mondja meg a lakcímét és a telefonszámát.
Hevesen rázza a fejét válaszul, félek, gondban leszek.
- Ezt ne is várja tőlem. Majd akkor találkozik Emesével ha ő
is szeretné. Ez magánügy, én kimaradnék belőle, ha nem haragszik. Ne legyen ilyen erőszakos.
Ebben a pillanatban szívesen megmutatnám neki, milyen az,
amikor tényleg erőszakos vagyok. Az üvöltés szélén állok már
megint csak az fékez meg, hogy jelen van a gyermekem is. Jó párat kell sóhajtanom, a tenyerem izzad, de teszek még egy próbát.
- Nézze. Nekem muszáj vele találkoznom. Maga ezt nem
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érti. Beszélnünk kell!
- De értem. Maga volt itt két napja. Emese mindent elmondott - most én lepődök meg, de folytatja. - Az a kislány nagyon sok rosszon ment keresztül, és végre kezd magára találni.
Maga nem tudja, milyen nehéz volt neki. Kérem, legyen türelmes!
Türelmes? Más se vagyok, csak az! Türelmet adok az egész
életnek, hátha méltóztatik visszatérni belém. Türelmes vagyok az
otthoniakkal, a gyermekeimmel, azt gondolom, hogy Emesével is
az voltam. Sőt. Most és itt ezzel a nővel is az vagyok, mert szívem szerint másként viselkednék.
- Mindnyájunk életében akadnak nehézségek...
- Hagyja őt, kérem! Arra van a legkevésbé szüksége, hogy
egy férfi megint összetörje a szívét.
Fingom nincs, ki ez a nő itt, de minden határt túllép, ami létezik. Már Anna sem képes féken tartani, ha Emír is itt lenne, szerintem aprítanám az üzlet berendezését.
- Összetöröm a szívét? Tudja, kinek a szíve dobog benne?
Azt a szívet sosem tudnám összetörni! Érti? - Felemelem a hangom, Anna kezei a lábamon erősebben kezdenek szorítani, a kezemmel lenyúlok, a feje búbját simogatom, és próbálom moderálni magam. - Ne szórakozzon velem, mert nem tudom, mit csinálok. Adjon egy átkozott címet meg telefonszámot, és már itt
sem vagyok!
- Sajnálom...
Szipogást hallok lentről, lányom elsírta magát, ért minden
szót, nem szokott ilyennek látni. Az ő kis lénye a legnagyobb
csapda és póráz. Nem engedi a vad énemet tombolni, célt érni, és
ezért most az egész világra haragszom. De a harag csak pár másodpercig tart, mert felváltja az elkeseredettség.
- Volt maga valaha szerelmes? - fogalmam sincs, miért kérdezem ezt meg, de a nő nem is válaszol, csak vesz egy mély le197

vegőt. Végigmérem őt, felveszem Annát, és úgy mondom neki
lemondóan. - Úgy látszik, nagyon régen volt, mert maga csak a
rosszat látja benne. - A szemébe nézek, és lányom arcára nyomok
egy csókot. - Akkor is megtalálom. És boldoggá teszem.
Megnyílik a szája, de már nem tud mondani semmit, mert
megfordulok és kiviharzok a boltból. Gyermekem forogni kezd
vissza a nőre, én meg nem tudom magamban tartani a gondolatot, amit Anna fülébe is belesúgok:
- Allah majd megbünteti őt.
Rosszul érzem magam amiatt, hogy lányom valószínűleg
semmit sem ért a szituációból, de sajnos ennél jobban képtelen
voltam fékezni magam. A kocsihoz érünk, látom, már gyülekeznek körülötte az emberek, ettől is mérgessé válok. Mi a fenét kell
így bámulni egy kocsin? Azért, mert arany? Ezek a csórók még
nem láttak aranyat?
Bálint nyitja az ajtót, kiveszi kezemből Annát, beülteti, becsatolja, én meg újra ellenőrzöm, és szó nélkül ülünk be mi is. Csak
bent ülve szólal meg.
- Sajnálom. Nálunk ez igazi látványosság. - Nem reagálok,
az köti le a figyelmemet, hogy fotózgatnak, egy hajszál választ el
attól, hogy kiszálljak és porrá verjem az ürgét. Bálint elindul, lassan gurulni kezd, hogy az embereket magunk mögött hagyjuk,
majd kérdez. - Baj van? Mondj valamit. Hova menjünk?
- Fogalmam sincs. Nem dolgozik sem ma, sem holnap, a
címét meg a telefonszámát meg nem voltak hajlandóak megadni.
Bálint elneveti magát, megnézi a tükörben magának Annát,
de nem szólal meg rögtön, pedig látom az arcán, hogy nem gúnyosan nevet, hanem azért, mert van valami jó híre. Oldalról
szuggerálom őt, nem sokat változott az elmúlt két évben. Hízott
pár kilót, de ez előnyére vált, mert anno elég nyeszlett volt. Emlékszem, még a szállodai egyenruha is lógott rajta. Ez a két év, és
az, hogy komoly körökben forog, belőle is komoly férfit vará198

zsolt.
- Ezért tombolsz így? Mert nem sikerült címet kapnod?
Ugye mi nem vagyunk haverok?
Csak mert jelen pillanatban úgy beszél. Ez az ország, úgy látszik, mindenkiből másfajta viselkedést hoz ki.
- A címe nekem is megvan, Emírrel ezt is kinyomoztuk.
Csak azért vittünk az üzletházba, mert ott tudtad feltűnés nélkül
megnézni. Miért nem nekem szólsz, ha ilyen kérdéseid vannak?
Idegesít a nagyképűsége, de most a legszívesebben megcsókolnám a kezét.
- Ne szórakozz! Te tudod a címét?
- Persze hogy tudom.
Ajjj, de imádom ezt a magyar gyereket!
- Akkor most azonnal vigyél oda!
Pár méter után megáll, előveszi a papírokat, megnézi a pontos
címet, majd rám vigyorog, én meg hirtelen a homlokomra csapok.
Virág!
- Mindjárt jövök! - pattanok ki a kocsiból.
Hallom, ahogy Bálint is utánam kiált és Anna is, de nem állítanak meg. Futok a bejáratig, be, az üzletházba, virágbolt után
kutatok. Valahol lennie kell, mert a múltkor láttam, tisztán emlékszem. Meg is indulok, mit indulok? Rohanok! Hatalmas megkönnyebbülés, amikor meglátom a virágokat. Ajtó nincs, az illatok azonnal tombolni kezdenek, a pultig meg sem állok.
- Jó napot kívánok! Virágot akarok! Sokat és nagyot!
A középkorú nő picit elmosolyodik, majd felmutat az ujjával,
mond valamit magyarul, és arrébb sétálva kiált valakinek. Megjelenik egy fiatal lány, aki a kezét törölgetve szól hozzám.
- Jó napot! Segíthetek? A kolléganőm nem beszél túl jól angolul.
Á! Oké. Értem.
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- Egy nagyon nagy és nagyon szép csokrot akarok. Drága
legyen!
A lány a kötényét igazgatja, az utolsó mondatomra meg vigyorogni kezd. A helyzet az, hogy én is nevetségesnek érzem
magam, de nekem ez tényleg fontos. Nem kezdem el magyarázni.
- Alkalomra lesz? Fiatal a hölgy, aki kapja? Van kedvenc
virága?
Pffff... A lányom kint ül a kocsiban, ez meg faggatózik itt,
mint egy FBI-ügynök.
- A hölgy velem egykorú, fogalmam sincs, hogy van-e kedvenc virága, de belém kell, hogy szeressen!
Na! Ezt érted?
Már nemcsak mosolyog, hanem fel is kuncog. Kezdek bizonytalanná válni, de szerencsére a felelete megnyugtató:
- Értem! Akkor bízza rám!
Naná hogy rád bízom. Azért vagyok itt.
A farzsebemre csapok, lever a víz. Ekkora fasz nem lehetek.
Egy rohadt cent sincs nálam. Vagy forint, vagy mi a fene van itt.
Azonnal tárcsázom Bálintot, aki az első csörgésre felveszi, de
nem hagyom szóhoz jutni.
- Fogd meg Annát, és gyere be ahhoz a virágbolthoz, ami a
bejáratnál van. És hozzál pénzt! Vagy kártyát! Mindegy, mit, csak
hozz valamit, amivel fizetni tudok!
- Megyünk - érzem a hangján, hogy elneveti magát.
Kinyomom a telefont, a nő rám néz, és megcsóválva a fejét,
vigyorogva végzi a dolgát tovább. Biztos én vagyok neki a nap
vicce. Vagy az egész hété. Lehet, a hónap is belefér... Nem mintha izgatna. Mi lett belőlem, te jóságos ég! Remeg a kezem, izzadok, egyáltalán nem vagyok önmagam. Sírhatnékom támad, ha
arra gondolok, hogy Bálint most kint hagyja a kocsimat, a csomagtartójában a gyémántokkal...
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A szemem dörzsölöm, és közben a tudatalattim rázza a vállam, miközben a képembe üvölt: Ugye sose jövünk ebbe az országba többet?
***
Budára megyünk, valami Csillaghegyre vagy hova. A forgalom
nagyon nagy, és hazudnék, ha azt állítanám, hogy nincs jelentősége most a kocsimnak. Sokan félreállnak, hadd előz-zünk, dudát
nyomnak, a vezetőülés mellett ülők telefonokat kapkodnak elő,
és fotóznak vagy videóznak. Bálint szemmel láthatólag élvezi a
helyzetet, de nem zavar. Én is van, amikor élvezem.
Egyre gyakrabban nézi a GPS-t, látom, már közel vagyunk.
Csendes az utca, úgy látszik, Budapestnek is több oldala van,
nem csak Rijádnak. Ott is kéz a kézben jár a luxus a sivatag sivárságával. Ennek a fővárosnak eddig csak a nyüzsgő részét láttam, de itt nyugalom van.
Bálint leállítja a motort, majd elmosolyodik.
- Ha minden igaz, akkor ez az a ház - fejével oldalra bök. Gyanítom, pár percen belül körülállják a kocsit, úgyhogy nem
sokáig leszünk észrevétlenek.
- Nem is akarok észrevétlen maradni. Nem leskelődni jöttem.
Bálint kipattan, én hátravigyorgok Annára, már nyílik is az ajtóm. Kiszállok, megigazítom a nadrágomat, és nem túl nagy
örömmel konstatálom, hogy eléggé meggyűrt lettem. A ház
ugyanolyan, mint a többi. Nálunk az a cél, hogy minél különbözőbb, kirívóbb paloták épüljenek, itt meg minden ház egyforma.
A színek különböznek, és a kerítések, de egy kaptafa az egész. A
kerítés után jön egy kis előkért, majd egy négyzet alapú ház,
aminek két ablaka néz az utcafrontra. Kis lépcső vezet a bejárathoz, ami végig van pakolva virágokkal. Van egy emelet is, ami
nagyjából ugyanolyan, mint a lenti rész, csak itt nem két ablak
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van, hanem egy terasz fut végig, a korláton virágok lógnak. Persze látszanak a felújítások, de bármennyire is építenek hozzá,
vesznek el belőle, az alapja mindegyiknek ugyanez, én csak ezt
látom.
- Becsöngessek? - kérdez Bálint.
- Majd én intézem. Vedd ki Annát!
Visszanyúlok a kocsiba a tasakért meg a virágért, addigra már
lányom is Bálint ölében van. Kiveszem a kezéből, és intek neki,
hogy üljön vissza a kocsiba, de ő ismét vigyorogva áll mellém.
- Lehet, hogy szükség lesz a magyar nyelvtudásomra.
Megnyomja a csengőt is, ebből levonom a következtetést,
hogy elég pipogyának nézhetek ki. Pár másodperc múlva nyílik a
bejárati ajtó, és egy nő jön ki rajta. Az anyja az, ez biztos, mert
iszonyúan hasonlít a lányára. Vagyis a lánya hasonlít rá. Egy
hosszú póló van rajta és egy szűk nadrág, a kezét a ruhájába törölgeti, kiált felénk valamit, mire Bálint visszaszól magyarul. A
nő elénk iparkodik, kinyitja a kulcsra zárt kaput, hol engem néz,
hol Bálintot, hol Annát. Jó pár percig diskurál Bálinttal, valóban
szükségem volt a nyelvtudására, mert arra gyorsan rájövök,
hogy a nő nem beszél angolul.
Jólesik belenézni a szemeibe. Olyan, mintha Emeséébe néznék
bele. A haja rövidre van vágva, neki egészen sötétbarna. Törékeny nő, és valószínűleg csak azért nem tartom taszítónak, mert
köze van ahhoz, akihez igencsak húz a szívem. Vajon Csilla anyja milyen volt? Ők is hasonlítottak egymásra? Sosem beszélgettem vele erről, mert az apja és az öccse volt fontos bizonyos helyzetekben. Bár így belegondolva, nekem sosem volt fontos Csilla
családja vagy az itteni környezete, és ezért most szégyellem magam.
- Emese alszik, fent van a szobájában. Azt mondja, ha nagyon fontos, akkor felkelti, de nem nagyon szeretné, mert ki van
borulva.
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Nem tudom, miért feszélyez ez a mondat, van egy olyan érzésem, hogy közöm van a kiborulásához. Elég kínos ez a szituáció.
Még négyszemközt is nehéz felvállalni magamat, most meg több
ember szeme láttára kell tennem ezt.
- Ébressze fel! Beszélnem kell vele!
Bálint tolmácsol, a nő elég tanácstalannak látszik. Kijön egy
másik nő is, kezében egy kislánnyal, és odaszól valamit. Diskurálnak, majd végre odébb áll a kapuban, és beenged minket. Elmegyek a másik nő mellett, azonnal rájövök, hogy ki az. Emese
nővére. Kezében meg az a kislány van, aki Emesének a napfényt
jelentette. Anna és a másik gyerek méregeti egymást, mi meg
elmosolyodunk.
Nem is akarok körbenézni, zavar ez az egész. Mindenki itt
van, aki nem érdekel, és pont az nincs itt, akire kíváncsi vagyok.
A fiatalabb nőhöz fordulok.
- Maga beszél angolul?
- Igen.
- Én Emeséhez jöttem. Értsék meg, beszélnem kell vele.
Addig nem megyek el, amíg nem találkozom vele.
Leteszi a lányát, én is ugyanezt teszem, Anna a kislány felé
nyúl, és megsimogatja az arcát. Döbbenten figyelem, csak ekkor
esik le, hogy mennyire szüksége lehet a gyerektársaságra.
- Tudom, ki maga. Emese mesélt a találkozásukról. Kérem,
bocsásson meg anyámnak, de őt eléggé megviseli ez a helyzet fejével az anyja felé bök, akinek fogalma sincs, miről beszélünk. Ő is tudja, ki maga, és fél, hogy fájdalom éri Emesét. - Már éppen
tiltakozni szeretnék, amikor hirtelen bemutatkozik: - Kutasi Andrea vagyok, Emese nővére.
- Igen. Tudom.
Valamit mond az anyjának, aki bólint és felszalad az emeletre,
valószínűleg Emesének szól. A másik nő zavartan mentegetőzik.
- A húgom mindig úgy alszik, hogy be van dugva a füle, és
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zenét hallgat.
Bólogatok, de fogalmam sincs, ezt most mi a francért mondta.
Mert még nem jött le? Nekem mindegy, mikor, csak lejöjjön.
Hellyel kínál minket, Bálint sem ül le, és én sem, a lánykákat
nézzük, akik kezdenek kommunikálni. Ebben a lányom dominánsabb, mert a másik gyerek fiatalabb nála. Talán illene faggatóznom vagy mondanom valamit, de nem érdekel semmi. Minek
kérdezzek, ha úgysem érdekel a válasz?
Hallom a lépcsőn lefelé a robajt, mindnyájan odanézünk a
gyomrom liftezik, félek, mit vált ki belőlem, ha újra látom őt.
Ahogy meglát a lépcső aljában, lemerevedik, és a nevemet suttogja. Próbálok hivatalos maradni, ha nem többen lennénk nem
sikerülne. Ez a hivatalosság is csak annyit jelent, hogy bólintok
neki egyet.
Miért nem tűnik el innen mindenki a fenébe?
Végre hangosan is megszólal.
- Gamal...
Lassan jön lefelé, én meg üvölteném neki: Igen. Én vagyok. Itt
vagyok.
Büszke vagyok magamra ezért. Ide mertem jönni. Sőt! Teszek
én még ennél többet is.
- Szia, Emese.
Látom periferikusan, ahogy Bálint rám néz, ő is kicsit csodálkozik.
- Nahát. Micsoda meglepetés...
Csak ennyit nyög ki, de már le is ér elém. Egy laza nadrág van
rajta és egy szűk póló, a haja copfba van fogva, semmi smink
nincs rajta. Zavartan körbenézek, de senki sem veszi a lapot,
mindenki kíváncsian figyeli a dolgot. Felé nyújtom a csokrot és a
tasakot, amit ugyanolyan szó nélkül vesz el, mint ahogy én
adom. Látom, ő is annak örülne, ha csak ketten lennénk. Beleszagol a virágba, majd le is rakja a lépcsőre, a tasakot meg szétnyitja.
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Kiveszi az ásványvizes palackot, amit még az üzletháznál tettem
bele, és nevetve felém emeli.
- Ásványvíz? Imádom.
Ennél jobban nem is indulhatna az egész. Ritka nagy balfék
vagyok. Visszazárja a tasakot, a többi ajándékot meg sem nézi,
maga mellé teszi a lépcsőre. Fura, de most valahogy engem sem
érdekel ez az egész. Beszélni akarok vele!
- Azért jöttem ide, mert beszélnünk kell!
Egy ideig csönd van, talán a többiek is fölöslegesnek érzik
magukat, mert Emese nővére kifejezetten menekülőre fogja. Fölemeli a kislányát és megfogja Anna kezét, majd mond nekik valamit. Bálintra nézek, aki ezt tűri. Szóvá tenném, hogy miért viszi
el a lányomat, de a nő nekem is mondja angolul.
- Látom, a lánya jól beszél magyarul. Ha megengedi, elviszem őket a gyerekszobába. Beszéljék meg a dolgot.
Bólintok egyet, Bálint is megszólal.
- A kocsiban leszek.
Az idősebb nőnek sincs más választása:
- Főzök egy kávét.
Nézzük egymást, végül Emese szólal meg.
- Menjünk föl. Ott zavartalanul beszélgethetünk.
Meg is indul, a tasakot is meg a virágot is a lépcsőn hagyja. A
lépcsőn fölfelé a fa nyikorgását hallom, följebb egyre melegebb
van. A lépcső végében megszakad a faburkolat, szőnyeg következik, kibújok a cipőből, és hangtalanul követem őt. Csilla egykori albérlete jut eszembe, hasonló volt ott is a berendezés. Nem
szívesen nyúlok hozzá semmihez, de amikor belépünk egy nagyobb szobába, hellyel kínál, én leülök. Megnyikordul alattam az
ágy, amitől csak fészkelődésbe kezdek.
- Ez az én szobám. Itt nyugodtan beszélgethetünk. - Látja a
zavaromat, ezért folytatja. - Mi négyen lakunk itt. Anya, a nővérem, az unokahúgom és én. El akartam költözni, de aztán még205

sem mentem... Ez volt a legkisebb problémám. Most már nem is
mennék. - Négy nő egy fedél alatt. Na, ilyen nálunk sosem fordulhatna elő! Miért nincs itt egy férfi? Egy férj, vagy valaki! - Az
apám még kiskoromban elhagyott minket, aztán új családot alapított. A nővérem meg elvált.
Bólintok.
- Azt mondtad, gondoljam át. Átgondoltam.
- Mit?
- Kettőnket. Vagyis ezt az egészet. - Megszorítja a copfját,
és az ölébe vesz egy párnát. Az ágyon az ágynemű fölé egy pokróc van terítve, biztos azzal volt betakarva. A polcokon fényképek, mindegyiken valamelyik családtagjával van. Látok egyet,
amin fel sem ismerni, de gyorsan elkapom a szemem onnan. - És
azt is megbeszéltük, hogy udvarolni fogok. - Mosolyodom el,
mire ő is ugyanezt teszi.
- Ezért hoztál ajándékokat?
- Nem voltál rá túl kíváncsi.
- Azok csak tárgyak. - A szemem közé nézve felel. Menynyire igaza van. Mit hittem? Az majd elmondja helyettem, mit is
akarok? - Honnan tudtad a címem?
- Először a munkahelyeden érdeklődtem, de ott nem adták
meg. A fiúk viszont azt is kinyomozták, amikor megtudták, ki
kapta a szívet.
Erre csak hümment egyet, a lábait felhúzza maga alá. A lábfejét nézem, amin egy vastagabb zokni feszül, olyan otthonos ez
az egész. Szívesen nézném így őt máskor is: egy ágyon kucorogva, a természetes szépségével...
- Hallgatlak, Gamal.
Most jön a neheze.
- Ezer dolgot mondhatnék neked, de az elmúlt órákban rád
gondoltam a legtöbbet. Nem keverlek össze Csillával, és nem
miatta érzem azt, amit. Egyszerűen jó volt veled. És akarom még!
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Lenéz a kezeire, képtelen tovább a szemkontaktusra.
- Nekem is jó veled. De nekem ehhez idő kell.
Ebben nem vagyok jó. Időt adni? Mire? Sosem értettem, miért
hangzanak el egyáltalán ilyen mondatok a világban. Idő kell ahhoz, hogy megsüljön a hús, vagy hogy átolvassak egy szerződést,
de ahhoz, hogy eldöntsem, mit akarok, na, ahhoz nem kell idő.
- Annyi időt adok neked, amennyit csak akarsz.
- Tényleg? - kérdez vissza, mint egy kislány. - Akkor hajlandó vagy ma velem egy kis időt tölteni? És Annával? Szeretnék
valahova elmenni veletek. Igent mondasz rá?
- Hová?
- Előbb válaszolj!
Van más választásom, mint igent mondani? A gyönyörű barna szemei mosolyognak, és valahogy úgy érzem, most számára
fontos dologról van szó.
- Rendben. Hajlandó vagyok.
Felpattan, benyúl a szekrényébe, kikap egy farmert, egy blúzt,
bugyit és melltartót. Megkövülten nézem, ahogy mellém dobja a
fehérneműjét.
- Fordulj el! - utasít, és már veszi is le a zokniját.
- Tessék?
- Fordulj el! Át akarok öltözni.
És ezt tök komolyan mondja!
- Miért?
- Át akarok öltözni!
Jó! Ezt értem. De miért kell ezért elfordulnom? Minden porcikáját alaposan megjegyeztem azon a bizonyos éjszakán, nem hiszem, hogy újat látnék. Felnevetek, de ő megismétli.
- Mondom, fordulj el!
A mosoly lefolyik az arcomról, magamra találok. Megköszörülöm a torkom, majd visszavágok.
- Nem fordulok el. Férfi vagyok, nem pedig taknyos kö207

lyök. Te pedig már nem vagy számomra idegen. - Felállok közben, ő meg mereven bambul rám. - Bármit kérhetsz tőlem, de azt
ne kérd, hogy úgy tegyek, mintha semmi sem történt volna közöttünk.
Szúróssá válik a tekintete, felkapja a felsőjét, talán ki akar
menni a szobából, de végül mégis másként cselekszik.
- Rendben.
A pólóját egyetlen mozdulattal rántja le magáról, melltartó
természetesen nincs rajta. Összehajtogatja a ruhadarabot majd
leteszi az ágyra, én meg iszom a mozdulatait.
A francba. Hogy ez mennyire izgató. Fölveszi a melltartót az
ágyról, elém lép és hátat fordít nekem, miközben a kosarakat
magára igazítja.
- Bekapcsolnád? Csak hogy lássam, mennyit fejlődtél kuncogja el magát.
Engedek a kérésnek, összekapcsolom a fehérneműt, bele akarok csókolni a vállába, végül mégsem teszem. Annyit azonban
megengedek magamnak, hogy az ujjhegyemet végighúzom a
tarkóján és a haja alján. Lúdbőrössé válik, nekem meg nehéz nem
elképzelni, hogy valószínűleg a mellbimbója is keménnyé vált.
Nem fordul vissza, magára veszi a blúzt, és már gombolja is
össze. Letolja a nadrágot, ami alatt egy férfialsóra hasonlító valami van, amolyan bugyihelyettesítő. Ezt is letolja, és a kikészített
bugyijáért nyúl. Nem néz rám, de mosolyog. Nem tudom sokáig
az arcát nézni, az ölét figyelem, de semmi sem látszik ki attól a
rohadt blúztól.
A bugyi fölkerül, magára veszi a farmert is. Kihúzza a hajából
a gumit, az ujjával megfésüli, majd visszagumizza.
- Mehetünk? - néz végül a szemembe, én meg csak bólintani vagyok képes.
Kilép a szobából, várja, hogy kövessem, lent, a földszinten
felkapja a virágcsokrot, és elmegy egy másik szoba felé, ahonnan
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utána előjön Anna meg az ő családja. Az anyja kávét tesz le az
asztalra, de ez egyikünket sem érdekli.
Lenéz Annára, és mond neki valamit.
- Szia, Anna. Emese vagyok. Emlékszel rám?
- Igen.
- Akkor gyere. Elmegyünk valahova.
Megfogja a lányom kezét, és kifelé húzza a házból, a rokonai
legalább olyan döbbentek, mint én. Mégsem szól egyikünk sem
semmit, kikísérjük az autóig. Bálint kipattan a kocsiból, zavartan
néz ránk.
- A temetőbe akarok menni! Csilla sírjához.
Döbbent csönd van, a végtagjaim nehézzé válnak. Angolul
beszél, az anyja szemmel láthatólag nem érti, de a nővére ugyanúgy nem örül ennek a fordulatnak, mint mi. Szerencsére Anna
nem igazán foglalkozik az eseményekkel, mert még mindig leköti őt a másik kislány. Bálint rám néz kérdőn, szét fogok robbanni.
- Oda biztos nem megyünk! - sokkal jobban üvöltök, mint
szeretném.
- Rendben, Gamal. Te maradhatsz. De én elmegyek, és elhelyezem a sírján ezt a virágot.
Nem sok tart vissza attól, hogy kiverjem a kezéből a csokrot.
Vadállatként reagálok.
- Ez a virág a tied! Neked hoztam!
- Ha nekem hoztad, akkor én eldönthetem, mit csinálok vele! És én ki akarom vinni a temetőbe!
Mondja már valaki, hogy ez valami vicc! Ez most tesztel engem?
- Ez a tied! Veszek egy másikat, azt kiviheted.
- Ezt viszem ki!
Nekem egyáltalán semmit sem jelent ez a virágdolog, de Bálinttól tudom, hogy ők így tisztelegnek a halottak előtt. Meg
gyertyával. Nálunk nincs ilyesmi. Én ebben az egészben csak azt
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látom, hogy semmibe veszi az igyekezetemet és azt, hogy próbálok kedves lenni.
- Ezt beszéljük meg...
- Nincs ezen mit megbeszélni. Azt ígérted, eljössz velem, a
virág pedig az enyém. - A kocsira néz, és hangosan felnevet.
- Neked aranyból van az autód? - Senki sem nevet rajta kívül.
Halkan kérdez. - Ki vagy te?
Bálintra nézek segítségképpen, de ő csak nyel egyet.
- Gamal ibn Husszein ibn Abdul al-Szudairi. - Pislant
egyet, még vár. Ha van valamikor lehetőségem vele közölni tényeket, akkor az most van. - Rendben. A szaúdi királyi család
tagja vagyok.
A nővére a szája elé emeli a kezét, és súg valamit az anyjuknak, Emese meg számon kérően néz. Már éppen arra számítok,
hogy kapok valami gúnyos megjegyzést, de ő csak lenéz Annára,
és mellékesen mondja.
- Szép autó. Megyünk, Anna?
Valamit odaszól magyarul a családtagjainak, akik elindulnak
be a házba, ő meg kicsit tanácstalanul vár arra, hogyan is kell
beszállni ebbe a kocsiba. Szerencsére Bálint topon van, mert én
eléggé leblokkoltam.
Nehogy már most a temetőbe menjünk! Két hely van, ahova
biztos nem megyek el. Az egyik a villa, amit Csilla családjának
adtam, a másik a temető.
Mégis megadóan beülök a kocsiba Bálint mellé, és figyelem,
ahogy ő Annával beszélgetni kezd. Bálint felé fordulva mondom.
- Nehogy elmerj menni abba a temetőbe. Érted? Oda viszed
a nőt, ahova akarja, de én nem megyek!
Emese mindent hall.
- Anna azért velem jöhet?
Elképesztő, micsoda cseltárjuk van a nőknek. Naná hogy Anna azonnal igenezni kezd és vigyorog.
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Hátrafordulok, szigorúan lányom szemébe nézek, aki abbahagyja a kacagást, majd Emesére mordulok.
- Anna még kicsi!
- Ehhez akkor is joga van - vág közbe Bálint, én meg levegőt sem kapok.
A mellettem ülőre nézek, képtelen vagyok visszafogni magam.
- Te miért nem kussolsz? Mi?
Hallom, hogy hátul nyílik az ajtó, megfordulok, Emese kiszállt az autóból. Kipattanok én is, azonnal elkapom őt, de nem
néz rám, csak Bálinthoz beszél.
- Kérem, mondja meg, melyik temető az. Elmegyek egyedül.
Szívesen üvöltenék egy rohadt hosszú neeeeeemmmm-et.
Annára nézve nyugszom meg, a szeme könnybe van lábadva,
ugyanúgy szenved Emese távolságától, mint én.
Bálint magyarul mond valamit Emesének, belőlem erre
megint előbújik az állat.
- Ha még egy szót szólsz magyarul, kurva nagy baj lesz!
Érted?
Anna elsírja magát, őrült módjára kapom ki az ülésből és ölelem magamhoz. A nyakamhoz fúrja az arcát, de Emese felé
nyújtja a karját, aki oda is lép elé.
Nem tudom, miért jut eszembe a karácsony. Ugyanaz az érzés
van most bennem. Úgy érzem, itt mindenki cinkosa a másiknak,
csak én maradok ki ebből az egészből. Talán ez az oka annak,
hogy arabul kezdek beszélni Annához.
- Nem kiabálok tovább. Rendben? És ha azt akarod, hogy
menjünk, akkor megyünk. Csak azért vagyok dühös, mert nagyon szomorú emlék nekem az a hely.
- De miért?
Már megint ez az átkozott „miért”. Megcsókolom a homlokát,
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mert most kivételesen erre a miértre csak évekkel később felelhetek majd.
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13. fejezet
Rettegek! A temetés óta én nem jártam itt, csak Bálint kapta azt
az utasítást, hogy amikor itthon van, hozzon friss virágokat. Egyszer tett említést arról, hogy a sírt meg kéne csináltat-ni, erre is
adtam keretet, de nem kérdeztem az eredményekről.
Bálint leparkol, nem néz rám, hanem azonnal kiszáll, és kinyitja az ajtót Emesének, én meg kiveszem Annát. A következő
kérdés a hideg zuhany.
- Menjek én is, vagy emlékszel még, hol van a sír, Gamal?
Azon a napon nem is voltam önmagam. Sok mindenre nem
emlékszem, arra meg végképp nem, hogy merre van a sír. Nem
válaszolok, csak szigorúan a szeme közé nézek, ebből tudja a választ. A lábaim nagyon gyengék, kapaszkodnék Annába, de ő
Emese felé nyújtja a kezét, aki meg is fogja. Fel akarom venni őt,
de Emese rám szól.
- Hagyd! Hadd jöjjön a lábacskáin.
Anna válaszul megint felnevet rá, és el is indulnak a kapuhoz.
Bálint mellém lépve kérdez.
- Jól vagy, Gamal?
- Nem! És Allah adja neked, hogy ne rúgjalak ki ezért.
Elneveti magát, de úgy, ahogy csak a barátok nevetnek egymásra.
- Hát. Ez itt most nem Allah otthona.
Ez igaz. Éppen ezért nem értem, mit is keresek én itt. Bálint
előremegy, Anna és Emese a nyomában, én meg hátul kullogok.
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Az ájulás szélén állok, főleg, amikor neveket meg évszámokat
olvasok le sírokról. Nálunk nincsenek ilyen jelö-lések. Mindenki
egyforma Allah előtt. Nem mindegy, kinek mi a neve vagy mikor
született?
Csaknem nekiszaladok az előttem állóknak. Bálint ránk néz,
én meg szememmel a sírokat figyelem. Ott állunk előtte. Igen.
Már emlékszem. Ez az a hely. Felismerem a mellette álló sírt, ami
egyszerű kőből van, és már moha fedi. Aztán meglátom az írást,
amitől összeomlok: Pataky Csilla. Rajta még a születése és halála
dátuma, valamint egy idézet. Gyönyörű márványsír, teli virágokkal és mécsesekkel. Tehát Bálint valóban gondoskodott arról,
hogy méltó nyughelye legyen. Nekem ez nem fontos, de körbenézve látom, hogy itt nincs meg az az egyszerűség, mint a mi
temetőinkben.
- Ez az? - kérdez Emese elcsukló hangon, és amikor Bálint
bólint neki, akkor el is pityeredik.
Úgy simít végig a márványon, ahogy én akarok. Anna valamiért felnéz Emesére, és minden mozdulatát utánozza. Együtt
veszik ki a megviselt virágokat a vázákból, amiket Bálint elvisz
valahova. Vizet hoznak, kirakják a friss csokrot, az elhasznált
mécseseket is eltakarítják, letisztogatják a sírt. Anna mozdulatai
olyan porrá őrölnek, mint a föld ez alatt a sír alatt. Azt hiszem,
sokkot kaptam.
Bálint ott terem mellettem, és úgy ragadja meg a karom,
ahogy egy nőnek szokás, én meg úgy markolok belé, mint egy
elveszett kisgyerek.
- Miért hoztál ide? Ezt nem tehetted velem!
Nem szól semmit, belőlem meg kiszakad az állati üvöltés, sírás. Az én bánatom ugyanezt hozza ki Emeséből is, aki szintén
zokogva esik térdre. Hallom magam mellől Bálint szipogását, de
ami észhez térít, az Anna ijedt arca. Leguggolok, ő pedig odaszalad hozzám. Emese is jön, mellénk guggol, a sírt simítjuk. Azt a
214

rideg márványt, ami tökéletes ellentéte Csillának.
- Apa, ne sírj! - lányom arabul beszél.
Életében először lát engem így kiborulni, és fogalmam sincs,
hogy fogom ezt neki megmagyarázni.
Bálint elmegy valahova, de én nem tudom befogadni a külvilágot. És ekkor jövök rá, hogy erre van szükségem. Senki sincs
most itt, csak Csilla és én. Az ő szerelmes szíve ugyanúgy itt van,
mint az enyém. És Anna. Az egyetlen dolog, ami maradt ebből a
csodálatos szerelemből. Már nem haragszom sem Bálintra, sem
Emesére. Sokkal előbb kellett volna idejönnöm, mert érzem,
ahogy a lelkem egyre könnyebbé válik. Lányom előtt nem szégyellem magam, arabul beszélek a márványmonstrumhoz.
- Ne haragudj, hogy eddig nem jöttem! De látod... Most itt
vagyok Annával. Eljöttünk hozzád. - A kezemre borul az arcom,
önkívületi állapotban üvöltöm. - Miért hagytál itt, Csilla? Miért?
Vagy miért nem hívsz engem? Miért? - Hallom lányom zokogását, és a pici vékony hangját a fülemnél.
- Ki az a Csilla?
A fejem fölkapom, a legszívesebben most üvölteném oda
Emesének is meg Bálintnak is: „Látjátok, ti barmok?!” De nem
teszem. Csak magamhoz szorítom őt, és együtt sírunk. Én tudom, mit siratunk, és egyszer majd ő is megtudja.
Bálint egyszer csak mellénk guggol, lefejti a kezemet Annáról,
és a kezembe nyom három közepes méretű követ. Anna kezébe
is tesz egyet, majd feláll és vár.
Sosem beszélgettem a halálról, mint tényről sem Bálinttal,
sem Csillával. Fogalmam sincs, hogy ők miként tekintenek erre
az el nem kerülhető dologra, de egyvalami biztos, egy muszlim
nem fél a haláltól. De nem is várja. A paradicsomi végtelen élet
kezdetét jelenti, és elfogadjuk, amikor jön.
Ez ilyen egyszerű és tiszta dolog. Mi is gyászolunk, nekünk is
hiányzik az eltávozott személy, de valójában ez nem neki szól,
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hanem magunknak, hiszen nekünk kell tovább élnünk nélküle.
Nem az a fájdalmas, hogy meghalt, hiszen ő jó helyen van, hanem hogy nekem el kell viselnem a hiányát. A temetésnek nálunk semmi jelentősége nincs, gyakorlatilag csak annyi, hogy a
testet a fizikai valójában különválasztjuk az élőktől. Ugyanez
vonatkozik a többi dologra is, nevezetesen a virágok, kövek különbségére. Élő dolgot élő ember kap, halott csak élettelen tárgyakat kaphat, ezért teszünk a sírra köveket. Nálunk holtnak a
sírjára virágot elhelyezni tiszteletlenség, hiszen olyan, mintha az
elhunyt orra alá dörgölnénk: látod, én még élek. Persze az engem
most nem bánt, hogy Emese virágot tesz a sírra, de bevallom,
jólesik, hogy ezeket a számomra nem kis dolgokat Bálint is jól
megtanulta Szaúd-Arábiában.
A szemeibe meredve a mérgem már tova is illan, Anna kérdőn néz rám. A követ is megforgatja, talán azt hiszi, valami érdekes dolgot lát majd rajta. Végül teszem, amit kell, és mondom
lányomnak is.
- Tedd le a követ a sírra, Anna. Így. - Le is teszem, de előtte
megcsókolom és a homlokomhoz emelem, pedig ez nem is szokás. Mindössze az imamondás a megengedett egy szerettünk
sírja fölött, de ez a kő most számomra a temetést szimbolizálja.
Legnagyobb döbbenetemre gyermekem ugyanígy tesz. Aztán
rám néz.
- Így jó? Ügyes vagyok?
Bálint felkapja őt, látom, hogy sír. Bár nem értik, mit beszélünk, Bálint talán sejti, azért kint ragadt rá egy kicsi az arab
nyelvből. Legalábbis a mondandója ezt jelzi. Angolul súgja Annának.
- Ügyes vagy!
Fölállok, végre Emese szemébe tudok nézni, aki legalább anynyira össze van zuhanva, mint én.
- Én Annával visszamegyek az autóhoz. Maradj itt kettes216

ben Csillával.
Kettesben? De hát ő már nem él! Micsoda agyamentség ez?
Nincs időm tiltakozni, mert Bálint a vállamra teszi a kezét.
- Szükséged van erre, Gamal. Az autónál várunk.
Elsétálnak, én meg csak bámulok utánuk. Minden erőmre
szükségem van, hogy vissza tudjak fordulni a sírhoz. A széléhez
állok, újra simítom.
Minden más az otthonhoz képest, mintha ez a nyughely is a
mi különbségeinket mutatná pimaszul. Fáj, de el kell fogadnom,
Csilla nem muszlim volt.
Mi, muszlimok is ki szoktunk látogatni a sírjainkhoz, aminek
két oka van. Az egyik, hogy szembesülünk az ítélet napjával, emlékeztetjük magunkat, hogy jónak kell lennünk, mert mindenki
életébe eljön a számadás. A másik ok a halott érdekeit szolgálja,
hiszen imát mondunk és érte fohászkodunk. Hiába vagyok katolikus temetőben, nem tudom magamban megtagadni az érzést. A
temetésen be voltam gyógyszerezve, nem is emlékszem szinte
semmire, de egyvalami biztos, nem mondtam fohászt Csilláért.
Ha keresztény, ha muszlim, én most ezt igenis meg akarom tenni. Itt, egy keresztény temetőben, egy katolikus nőnek, muszlim
férfiként. Allah nem fog rám neheztelni ezért...
„Békesség rád, e temető hívő lakója, én - ha Allah is úgy akarja - csatlakozni fogok hozzád. Kérem Allahot, hogy nekem is és
neked is adjon védelmet.”
Kissé változtatok a szövegen, hiszen a halottam nem muszlim, így nem is dicsőítem a hitét, de mégis érzek valami könynyebbséget. Jó volt kimondani ezt a két mondatot, és tudom,
nem tettem volna, ha a többiek itt maradnak mellettem.
És ez a két mondat többet is kihoz belőlem. Kihozza az őszinteséget, a búcsúzást, aminek eddig sosem tudtam átadni magamat. Végül is a gyász nem az elhunytról szól, hanem a hátramaradottakról. Ha több ember gyászol együtt, az az összetartozást
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jelenti, ezért is volt nekem nagyon fájdalmas ez az egész. Senkivel nem éreztem ezt az összetartozást, muszlimként egyedül
gyászoltam a katolikus szerelmemet.
De minden csak pillanatokig tart, mert Csilla válik a legfontosabbá. Nemcsak magamnak, hanem neki is meg akarok felelni, ezt kár tagadnom.
- Csak remélem, hogy olyan apja vagyok Annának, amilyet
te kislány korodban megálmodtál. Tudtam, hogy ez az egyik
nagy fájdalmad... - Igen, így van. Elveszítette az anyját, az öccsével is megromlott a viszonya, de talán az apjával kapcsolatban
viselte a legnagyobb terhet. Tőle élőként szakadt el. Egy halott
anyáról talán könnyebb lemondani, mint egy élő apáról. Sajnálom, hogy ebben nem segítettem neki, mert így, két év elteltével
látom csak át, Annának mit is jelent egy apa. Azt, ami Csillának
nem adatott meg. Hatalmas, édes teher ez rajtam, ki is engedem
magamból a félhangos sóhajt: - Belehalok, szerelmem! - Annyi
minden kavarog benne. Kérjek bocsánatot mindenért, vagy beszélgessek vele, mintha tényleg hallana? És itt van Emese. Nem is
tudom. Szégyellem magam, azt hiszem. Félve kérdezem, mintha
hallana: - Ugye tudod, hogy az egyetlen maradsz?
***
Az autónál ugyanolyan a hangulat, mint a sírnál. Bálint berakja Annát, majd mielőtt megmozdulnék, mondja:
- Becsatoltam.
Mindig leellenőrzöm, de most nem. Ez az egy óra egyfajta bizalmat épített közénk. Átmegy a volánhoz és beül, én meg Emeséhez fordulok, aki próbál mosolyt erőltetni az arcára.
- Tudom, hogy megrázó volt, de azt is tudom, hogy most
könnyebb a lelked. És ha hiszed, ha nem, nekem csodálatos élmény volt ezt látnom. - Odalép hozzám, és az arcomat simítja, én
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a száját nézem, reménykedem benne, hogy megcsókol. Igen. Már
közelít. Alig ér hozzám az ajka, hagyom ezt a semmiséget, még
az sem riaszt meg, hogy lányom láthatja az autóból. - Élnünk
kell, Gamal! Neked is, és nekem is. Hogy együtt-e, azt nem tudom, de ez nem is fontos. Ezért kellett idejönnünk. Együtt.
- Nem értem, mit akarsz...
- Nem baj. Nem is az a fontos, hogy én mit akarok. Neked
ugyanúgy meg kell értened, mint ahogy én megértettem: nem
élhetünk másokért. Boldogan kell élni. Ne azért élj, mert van egy
lányod vagy egy fiad. Ha magadat hibáztatod, olyan, mintha
őket hibáztatnád. - Elmosolyodik, miközben benéz az autóba és
puszit küld Annának. - Te csodálatos ember vagy, Gamal.
Csodálatos ember én... Erősen él bennem a vágy, hogy elmondjam, minden vagyok, csak csodálatos nem, másrészt meg
erősen él bennem a vágy, hogy ezt elhiggyem. Úgysem hallottam
még ilyet, és valószínűleg már nem is fogok életem hátralévő
részében.
- Te vagy csodálatos.
Lebiccen a feje, telnek a másodpercek, hallom a kocsiból Bálint hangját, amint megpróbálja elterelni Anna figyelmét. Én oda
sem merek nézni, mert biztos az ablakra tapadva les minket. És
még a csókot is látta.
- Hamarosan hazarepülünk.
- Így helyes.
Persze hogy így helyes. Nem is ez most itt a kérdés, hanem
az, hogy velünk mi legyen. Van egy küszöb, aminek az egyik
oldalán az egyik Gamal áll, a másikon a másik Gamal, és ez a
küszöb fontossá válik. Azt hiszem, ez a küszöb a szerelem. Fogalmam sincs, melyik oldalon áll az igazi Gamal. Szerelmes vagyok? Vagy ez még csak valami tűz? Próbálom felidézni a Csilla
iránti érzéseimet, és azokat összevetni az Emese irányában táplált szenvedélyemmel, de nem megy.
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- És mit érzel? Engem hagysz itt, vagy Csillát?
Ez gyilkos kérdés. Aztán még gyilkosabb gondolatom támad.
Mi lenne, ha Allah adna egy választási lehetőséget? Ha visszaforgathatnám az időt, vagy ami még rosszabb, egymás mellé állítaná Csillát és Emesét, majd közölné: választhatsz. Melyik éljen
ezzel a szívvel tovább? Melyik nőt akarod ölelni, szeretni, óvni?
Talán Csilla nyerné... Talán... Nem tudom.
Baromság! Nem gondolhatok ilyenekre!
- Csillát már elveszítettem.
- És most azt érzed, hogy visszakaptad?
- Nem - őszintén felelek, de jól teszem, mert ennél jobb választ nem is adhatnék. - Csilla nekem egy részem. Pótolhatatlan.
De van egy másik részem is, aki mellett még nincs senki. Gondolod, csak egyszer lehet szerelmes az ember?
- Azt gondolom, a ti szerelmetek hatalmas lehetett. Félek,
ha ebbe belemegyek, akkor vesztes lennék.
Pedig ő az egyetlen esélyes. A vesztes már megvan, ezt már
évek óta tudom, és az Yasmin.
- És ha nem lennél vesztes? Ha boldogok lennénk?
Elém áll, hogy Anna ne láthassa őt, ezt azért teszi, mert elsírja
magát. A könnyeit törli, suttogva kérdez. Hiába sutyorog, tudom, szíve szerint üvöltene.
- Mit akarsz te tőlem?
- A szívedet!
Átöleli magát, ugyanúgy lúdbőrössé válik, mint én. Igen. A
szívét akarom. De nem azért, mert az Csilláé volt valaha, hanem
mert az az egy tarthat engem életben. Úgy, hogy velem egy
ütemben ver, keresztülmegy velem jón és rosszon. Elengedi velem együtt a múltat és belenéz a jövő szemébe. Érezni akarom ezt
a ritmust, ezt az életet, és van egy olyan megérzésem, hogy ez
csak vele sikerülhet. Összeköt minket valami.
Egy kicsit aggódom, hogy félreérti a válaszomat, de ennyire
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azért nem ostoba.
- Gamal. Egy ideje én nem hiszek a szerelemben.
Én hiszek? Mi az? Csak kín! De most nagyon akarok kínlódni!
- Hitet adni talán a legszebb dolog.
Feszélyezetten felnevet.
- Mindenre van válaszod?
- Töltsd velem az estét. Az egész éjszakát. Ébredj velem
reggel.
- Ez már megtörtént.
- Nem. Te elrohantál az éjszaka közepén.
- Nem mindegy, Gamal?
Mindegy? Még hogy a férfiak érzéketlenek. Ez a nő tényleg
csak ennyit érez irántam? Kívánt, mert már régen szeretkezett, és
ennyi? Tetszik neki a fejem? Vagy a testem? Vagy mégis, mi a
faszért feküdt le velem?
- Hát. Ha csak nekem nem mindegy, akkor tényleg fölösleges - adom meg magam.
Azt a küszöböt már szét is rúgtam. Tudom már, ki vagyok.
- Én csak azt akartam mondani...
- Nem érdekel! Üljünk be. Hazaviszünk.
Azonnal beülök Bálint mellé, ő meg ácsorog egy darabig,
majd végül mégis beül Anna mellé. Lányom magyarul kezd hozzá beszélni, mindhárman mosolyognak, én meg egy szavukat
sem értem. Pedig kíváncsi lennék rá, mi olyan mulattató ebben a
percben. Ebben a percben, amikor számomra a remény tovaillan.
***
Éppen időben érünk a házhoz, mert nagyon nehezen türtőztetem
magam. Emese azonnal kiszáll, nem tétovázik, én megvárom,
míg Bálint kinyitja nekem az ajtót. Hárman álldogálunk, kijön a
nővére, már négyen nézünk farkasszemet, miközben Anna kia221

bál, hogy ki akar szállni.
- Minden jót, Gamal.
Most búcsúzik? A szemem összeszűkül, és Bálintra üvöltök.
- Vedd már ki Annát, mert szétmegy a fejem az üvöltéstől!
Mire visszafordulok, ő már befelé megy, csak a hátát látom.
Kiáltanék utána, de a nővére szóval tart.
- Van itt egy játszótér. Szívesen elviszem Annát játszani a
kislányommal. Ha esetleg még beszélniük kell.
A fejemet forgatom, Bálint is rám mered és Anna is, mindenki
tőlem vár választ. De mégsem engedhetem csak úgy el idegenekkel valami játszótérre. Ahhoz az emberhez fordulok, akiben
már valamennyire megbízom.
- Te velük mész!
Bálint csak biccent egyet, én meg szinte félrelökve a test-vért,
rohanok be a házba. Ott állok a szoba közepén, de sehol senki.
Azonnal a lépcső felé veszem az irányt, tudom, hogy ott lesz. Az
ajtót szívesen berúgnám, akkor előbb nyílna, mint így, hogy a
kezemnek kell odaérnie. Lenyomom a kilincset és belököm az
ajtót, hallom, ahogy a mögötte lévő bútordarabnak csapódik.
Emese riadtan fordul felém, már sír, én meg végre ösztönből cselekszem.
Odamegyek hozzá, elkapom, csókolom, és azonnal meghúzom a blúzt, amitől két gomb lepattan. A többit is vadul bontom,
meg sem állít. Csókol ő is, szenvedélyesen vetkőztet, szétrobban
mindenem. Igaza volt. Nem a gyerekeim miatt kell csak boldognak lennem. Pontosan ezt érzem most. Ebben a pillanatban nem
érdekel Anna, Khalid, Yasmin... Semmi sincs, csak ő.
Az ingem már nekem is a földön van, látom, hogy kinéz a vállam mellett, én is megfordulok. Az ajtó nyitva, de senki sincs ott,
én mégis odalépek, és teljes erőből bevágom. Ide most senki nem
fog bejönni, azt garantálom. Visszamegyek, tárt karokkal fogad,
újra csókol, iszonyúan kívánom ezt a nőt. A melltartót elég pro222

fin kapcsolom már szét, ő is elneveti magát a sikeremtől, és én is.
Meggombolom a nadrágját, azzal a mozdulattal húzom le róla,
ahogy én az ágyra ülök. A kezem egészen a bokájáig tolja a ruhadarabot. Idegesítően nyikorog ez a fekhely, mi lesz, ha rajta
fekszünk?
Homlokomat a csípőjének támasztom, közvetlenül arcom
előtt van az ő intim része. Mélyet szippantok, egy pillanatra be
kell hunynom a szememet. Aztán erőt veszek magamon, újra
kinyitom a szemem, a pamutot nézem, és a tudat, hogy maga a
mennyország van alatta, varázslatosan boldoggá tesz. Ő a kezével belemarkol a hajamba, mozdulatlanul hagyja, hogy ott időzzek. Egyre szorosabban tépi a hajamat, sírhatnékom van. A kezem a fehérneműre csúszik, azt is lefelé húzom, miközben viszszatámasztom a homlokomat a méhéhez. Gyönyörű a bőre. Teljesen csupasz, kicsit kreolnak mondanám. Puszikat osztok a
szeméremdombjára, az ujjai lejjebb szaladnak a tarkómhoz, tetszik ez a játék. Az én kezem nekifeszül a hasának, feljebb húzom
a húst, ettől kissé megnyílnak a nagyajkai. Igazi paradicsom, ami
csak arra vár, hogy befogadjon. A nyelvem végre utat tör magának, rámarok hátul a fenekére. A kezem durva, de a nyelvem
nagyon lágy, sokszor csak éppen hogy hozzáérek, ilyenkor előretolja a csípőjét. Föl kell néznem. Látnom kell őt. A feje kissé hátra
van hajtva, a szemei csukva vannak, egyszerűen élvezi, amit csinálunk. Az ujjam belecsúsztatom, ő válaszul az egyik lábát fölteszi mellém az ágyra. A szemérem megnyílik, mindent láthatok,
játszhatok kedvemre. A nap besüt az ablakon, minden úszik a
fényben, miközben mi be vagyunk zárva a pillanatba. A kezével
húzza az öléhez a fejemet, az ujjam éppen csak mozdítom, leginkább csak azért van benne, hogy a hüvelye szoríthasson valamit.
Élvezem. Legalább annyira, mint ő élvezi. A külsőségek csak
dolgok, erre Csillánál már rájöttem, mert ha van két test, ami igazán kívánja egymást, akkor egészen más a helyzet, még idegen223

ségük ellenére is. És itt most nem a szexről beszélek. Ha arról
lenne szó, akkor nem is kényeztetném ennyit, hanem csak megdugnám, és kész.
Fájdalmasan beletép a hajamba, lábujjhegyre emelkedik, szorítja a koponyámat, nehogy véletlenül abbahagyjam. Nagyon
halkan felnyög, én érzem ujjamon a ritmusos görcsöket. Érzékennyé válik, eltolja a fejem, majd a vállamra támaszkodik, és
hátradönt. Lefekszem, ő lerúgja a nadrágját és a bugyiját, rám ül
lovagló ülésben, és csókolni kezd. A melleit simítom, aztán egyre
lejjebb, nyúlnék ismét a paradicsomhoz, de elkapja a kezemet, és
arrébb tolja. Pedig tudom, ez az érzékenység csak pár másodpercig, talán percig tart. Ha engedné, újra felizgatnám.
A mellkasomat csókolja, majd hirtelen rám telepszik, és az arcomba néz. A kezem ösztönösen az arcára fektetem, gyönyörűséges. A száját akarom. Azt akarom, hogy rajtam legyen, nyálazzon, csókoljon, húzza rajtam végig a forróságot. És a szemét is
akarom. Ezt a mélybarna tekintetet.
- Kellesz nekem! - csak ennyit tudok mondani, hirtelen az
sem jut eszembe, hogy kell mondani angolul.
- Itt vagyok.
Mélyen a számba csókol, majd a tenyerembe támaszkodva a
szája lejjebb halad. Csókolja a mellkasomat, és egyre lejjebb
megy. Kioldja a nadrágomat, azonnal nekem esik. Nem igazán
bírom magamat tartani, de nem akarom, hogy orálként érjen véget ez az egész, ezért minden idegszálammal arra koncentrálok,
hogy egyben maradjak. A kezemet kihúzom a tenyere alól, és
magam mellé csapom.
Letolom őt magamról, a nadrágomat az egyik kezemmel rángatom, miközben ő a fülembe súgja.
- Nincs gumi.
Még szerencse. Ha megint azt a szart kéne magamra húznom,
akkor az egész olyan semmilyenné válna.
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- Majd vigyázok...
- Ne! Így nem jó!
Mi van? Remélem, nem kell megállnom, mert akkor ha-talmas
alhasi görcseim lesznek.
- Mi nem jó?
- Gumi kell!
A fasz kivan! Most valami nemi betegségtől fél, vagy mi?
Pont tőlem? Olyan tiszta vagyok nemileg, mint a hó.
Úgy teszek, mintha nem is hallanám, már tolom szét a lábát,
de ő a kezével tolja el a csípőmet. Úgy látszik, túlságosan észnél
van, ezért elkezdek a számmal lefelé vándorolni, a mellét szívom, kezemmel a csípőjét markolom, és újra elérem a gyönyör
kapuját. Munkához látok, visszatárja a combjait, újra élvezi a
dolgot. Pár percig kínzom őt, és tesztelem. Figyelem, hogy milyen reakció jön, amikor abbahagyom a nyelvem játékát. És eljön
a pillanat. Egyre ritmusosabb az összehúzódás, egyre inkább tolja a számhoz magát, ezért abbahagyom, és feljebb kúszom az arcához. A lábával azonnal körém kulcsol, szinte magába kényszerít. Nem teketóriázok, azonnal mélyen belehatolok. Nem óvatosan, hanem tövig. Hallom a felszisszenést, de a lába szorítása
nem enyhül.
Benned vagyok. Gumi nélkül.
Nem tudom, miért van ettől a ténytől jobb kedvem.
Mozgok, ő is kínálja a saját ritmusát, olykor feltolom magam,
és nézem a csodálatos testét. Az a heg már semmit sem jelent,
csak ennek a szerelemnek a kiindulópontját. Mindig hittem Allahban. Tudom, hogy könyörületes, éreztem, hogy azért tette ezt
velem, mert adni akar valamit. Mennyit kellett erre várnom. Újra
erre a tűzre, erre a csodára.
A kezem a feneke alá teszem, emelek rajta egy kicsit, ennél
beljebb már nincs. Ő megemeli a felsőtestét, a karjával a nyakamba csimpaszkodik, és homlokomnak szorítja a saját homlo225

kát. Útjára engedi a gyönyört, én pedig mindaddig benne maradok, míg érzem a lüktetést. Már csak az agyam szeretkezik. Ha
az utat enged, akkor élvezek is. Érzem, ő már ernyed, ezért lökök
egyet, és kijövök belőle. Visszaül félig, a homloka ismét az én
homlokomnak feszül, a keze keresi a nemi szervemet, de lefogom.
- Ne!
Csak ennyit tudok kinyögni. Nincs szükségem segítségre. Elélvezek így is, ömlök, spriccelek a hasára.
Magasságos! Ez még így is jó!
***
Valamit mondani kéne, de fogalmam sincs, hogy mit. Már fel is
öltözött, én is az ingemet igazgatom, de le sem bírom venni a
szememet róla. Ő meg nem tud rám nézni.
Nem bántam meg, hogy engedtem a vágyaknak, tudom, ő
sem ilyesmit érez. Az ablakhoz fordul, a függönyt igazgatja,
mintha lenne rajta mit, én meg odalépek mögé. A háta rám fekszik, előrenyúlok a kezéhez és meg is fogom, miközben a nyakához csókolok.
- Beléd szerettem. - Meg sem mozdul, ezért elismétlem az
elejét. - Beléd!
A fejét hátradönti, én oldalról látom, ahogy lehunyja a szemeit. A hosszú szempillái egészen feketék, fölfelé kunkorodnak
huncutul. Aztán visszadönti a fejét, és az utcát nézi a függönyön
keresztül. Én is kinézek, ellátok addig a bizonyos játszótérig, látom, ott van Bálint, Anna, az ő nővére, unoka-húga és anyja.
Mindenki itt hagyott minket a házban.
A kezemet a mellkasához vonja, azonnal megérzem a szíve
dobogását, húznám el onnan a tenyerem, de ő erőszakos. Dühössé válok, de mégsem kezdek tombolni, hanem újra mondom.
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- Beléd szerettem.
Végre engedi, hogy lecsússzon a kezem, és beszélni kezd.
- Elátkozott szerelem lesz ez, Gamal. Te őt fogod látni bennem, én pedig sosem hiszem majd el, hogy magamért szeretsz.
- Hogy bizonyítsam be neked?
Felém fordul, és a nyakamba csimpaszkodik.
- Menj haza! Ha igaz ez az érzés, akkor nem múlik el.
Nem ismer engem. Én nem vagyok az a megalkuvó fajta.
Most menjek el, hogy újra boldog vagyok? És mi lesz otthon?
Élek majd ugyanúgy, ahogy eddig? Mindketten tudjuk, az bizony nem fog menni. Neki sem fog sikerülni itthon úgy tovább
élnie az életét, mintha mi sem történt volna.
- Ezt szeretnéd? Tesztelni engem? Én már tudom, milyen
az élet anélkül, akit szeretsz. Pokoli.
- De most nem csak róla van szó. Neked Szaúd-Arábiában
családod van.
Ez igaz. Nem dacolok, ebben nagyon is igaza van. Ha szembeszállnék vele, ugyanazt a hibát követném el, mint Csilla esetében. Elmosolyodom, úgy felelek halkan.
- Akkor marad az udvarlás?
Ő is elneveti magát.
- Egész jól csinálod. Kezdesz meghódítani.
Elengedem őt, ha van valamikor erőm kimenni az ajtón, akkor az most van. A lelkem mélyén tudom, hogy az enyém, és ez
megnyugtató. Nem egymással dacolunk, hanem saját magunkkal. Iszonyatos háború...
Ahogy elfordulok, hátulról rám fonja a karjait, szinte a hátamra ugrik.
- Én is beléd szerettem.
Zokogni kezd, rólam meg tonnányi súly zuhan le.
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14. fejezet
Belépünk a szállodába, Emír is és Ibrahim is a hallban ül, azonnal
felpattannak. Unokabátyám üvöltve közelít.
- Egyszerűen letiltasz a telefonodról? Engem is, meg Ibrahimot is? Ez gyönyörű, mondhatom!
Ez az egy megoldásom volt arra, hogy ne zaklassanak egész
nap. Bálinttal úgyis beszéltek, ezt sejtem, de én nem akartam
hallgatni az észosztást.
- Dolgom volt, és elég nagyfiú vagyok már ahhoz, hogy
egyedül mehessek valahová.
- És mi dolgod volt?
- A temetőben voltunk.
Ibrahim úgy emelkedik föl, mint egy medve. Emír Annára
néz, aztán rám és Bálintra. Kínjában felnevet.
- Temetőben? - Nem mer tovább engem számon kérni,
ezért Bálintot kezdi osztani. - Azt hittem, neked van eszed! Mindenki elfelejtette, miért vagyunk itt? - Ibrahimra néz segítségképpen, de az csak mereven bámul. - Mondj már valamit, Ibrahim! Mondd már meg nekik, hogy mekkora hülyék!
Mindnyájan mérgesen nézünk vissza, ez azért van, mert Anna
a kezemben van. Emír hátrasimítja a haját, majd közvetlenül
elém sétál, és kinyújtja a kezét Annáért.
- Gyere ide, hercegnőm!
Anna is nyújtózkodik, így átadom unokatestvéremnek, aki
meg is puszilja. Anna azonnal kérdez, remegni kezdek.
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- Emesénél voltunk. Te tudod, ki az a Csilla?
Fivérem Anna száját nézi, másodpercekkel később fordítja felém a fejét, és szinte suttogva beszél.
- Normális vagy? Hogy teheted ezt? A lányodat is belerángatod? Cseppnyi agyad sem maradt?
- Ismered őt, Emír bácsi?
Anna fel sem figyel unokabátyám dühére, akinek már csak
egy sötét verem a tekintete. Tenyerét lányom koponyájára fekteti
és magához kényszeríti, mintha óvnia kellene valamitől. Valóban
megőrültem? Talán tényleg óvni kell tőlem Annát? Mit csinálok?
Őszinte leszek majd vele egyszer, de még nagyon kicsi.
Tenyerembe temetem az arcom, ha most egy szobában lennénk, hatalmasat üvöltenék. Pont lányom miatt jöttem ide. Azért,
mert neki Csilla az anyja, ő félig magyar is. És azért, hogy végre a
helyükre kerüljenek az érzelmeim. Erre azt érem el, hogy még ezt
a csöppséget is csak összezavarom.
Umayma szinte fut felénk, lányomért nyúl, Emír át is adja neki. Ölelgetik egymást, megáll az eszem. Miért tesz úgy mindenki,
mintha elraboltam volna a saját gyerekemet? Arrébb mennek,
mert a bébiszitter felismeri a feszült helyzetet, csak akkor szólalok meg, amikor már a liftben vannak.
- Szólhatsz a pilótáknak. Hazamegyünk.
Emír szorosan hozzám lép, és feltesz egy kérdést, ami igencsak nagy aggodalommal tölt el.
- Mi van, ha a lányod otthon Yasmintól is megkérdezi
ugyanazt, amit tőlem?
Az nem történhet meg. Yasmin megölne engem, ha tudná,
hogy ennek az útnak köze van Csillához. Hát még ha tudná,
hogy most már igencsak köze van egy másik magyar nőhöz is.
Szerető asszony, de melyik szerető asszony viselkedne másként?
Már nem hibáztatom őt. Velem van a baj. Ő a lelke mélyén érzi,
hogy nem szeretem szerelemmel, és kétségbeesve kapaszkodik.
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Mindennap a lába elé kéne borulnom, amiért így szeret engem.
Nem csak azért van velem, mert egymásnak szántak minket a
családjaink. Egy férfi érzi, mit jelent a nőnek, márpedig én
Yasminnak az életet jelentem.
Emír folytatja:
- Vagy majd közlöd Annával: „Ó, gyermekem! Erről otthon
ne beszélj!” Hároméves! Ő nem a cinkosod, mint én, Ibrahim
vagy a te kis Bálintod! Ő a lányod! És, ha tetszik neked, ha nem,
Yasmin az anyja. Te pedig gyalázod az anyját!
- Most komolyan ezt nyomod nekem? Ki a fasz akarta a
legjobban, hogy Yasmin a gyermekeként szeresse Annát? Szerinted mibe feszülök bele két éve?
- És tart ez addig, míg Csilla el nem veszi az eszedet!
Vörös a feje a dühtől. Először arra gondolok, hogy Emesét
összekeveri Csillával, de nem. Ö még mindig a halott szerelmemet okolja.
- Csilla már halott - ezt még suttogom, de ezután már üvöltök. - Neked nem tűnt föl, baszd meg? Miről pofázol te itt nekem? Hogy jön ide Csilla? Ha még egyszer a szádra veszed a nevét, beverem a képed! Hallasz engem a te családodról dumálni?
Mi lenne, Emír, ha a testvérem maradnál, és nem akarnál az
apám lenni?
Ibrahim is közelebb lép, próbál csitítani, de én rá is rákiáltok.
- És mi lenne, ha te meg az orvosom maradnál? Kurvákat
vizsgálnál, és tennéd a dolgod?
Orvosom visszalép egyet, megadóan bólint. Emír egy darabig mereven figyel, majd elindul ő is a lift felé, mellettem ellépve csak egy szót mond:
- Gratulálok.
***
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Annával éppen megint a babáját etetjük játékból, amikor kopognak az ajtón. Kinyitom, Bálint áll előttem, úgy látszik, Emír
egyáltalán nem kíváncsi rám.
- Jó estét, Gamal. Emír kért meg, hogy szóljak, reggel utazunk. Korán reggel. Hatkor indulunk a reptérre. A pilóták megkaptak minden engedélyt. - Bólogatok, mire ellágyul a hangja. Akarod, hogy intézzek még valamit?
- Tudod a telefonszámát?
- Igen, tudom.
- Jó. Arra szükségem lesz. Más nem fontos.
El akar menni, már meg is fordul, de én utána kiáltok.
- Bálint!
- Igen - fordul vissza.
A legszívesebben nem is mondanék semmit, csak egyszerűen
barátian megölelném, de Bálint azért nem teljesen barát. Az alkalmazottam, még akkor is, ha Ibrahimmal már csaknem egyenrangú alkalmazott.
- Köszönöm. A temetőben... a köveket... Meg a többit...
Felemeli a kezét tiltakozásképpen, és olyat mond, amitől úgy
érzem, mégsem vagyok annyira mocsok ember.
- Én köszönöm, Gamal. Köszönöm, hogy neked dolgozhatok, hogy ismerek egy ilyen erős férfit, és hogy láthatom, milyen
apának kell lennem majd egyszer, ha gyermekem születik. Csilla
hálás lenne neked a mai napért.
Nem tudok reagálni. Igaza van, noha neki fogalma sincs,
hogy a mai napnak egy szeretkezés is a része volt. Most az egyszer nem szabad Yasmint, Emírt vagy az otthoniakat előnyben
részesítenem. Könnyű lélekkel megyek haza, és aki ezt nem fogadja el, azzal nem tudok mit csinálni.
Becsukom az ajtót, majdnem nekiütközöm Annának, aki ott
áll mögöttem. Lehajolok érte, föl akarom venni, ő is nyújtja a karját. Visszaindulok vele a babához, ő sírva szólal meg.
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- Anya hol van?
- Anyád otthon van, Khaliddal. Hiányoznak?
- Igen. Haza akarok menni!
- Megyünk, hercegnőm... megyünk...
Leteszem őt, kirakom a bőröndöt, Anna cuccaiból jó pár
Umayma szobájában van, tudom, azt majd ő elpakolja. Valószínűleg ő csomagol Emírnek is, de ezt nem teszem szóvá.
- Segítesz bepakolni? Holnap már indulunk is. Anyád már
nagyon vár otthon.
Odaszalad a hatalmas bőröndhöz, és beleül, jót kacag a saját
játékán. Aztán kiszáll belőle, a babáját rakja bele, ismét kacag.
Hajtogatom a ruhákat, elnézem, ahogy percekig játssza ezt. Egyszer csak megszólal.
- Szeretem Emesét. Olyan vicces. És szép. Ugye, apa?
Leülök a bőrönd mellé, ő meg az ölembe fészkeli magát.
- Igen... szép. Tetszik neked?
- Tetszik. Csak az a baj, hogy mindig sír. Ugye?
- Néha kell az embernek sírnia.
Felém fordul, arcomra teszi a kezét.
- Meg te is sírtál.
- Apa is szokott, nem csak te - nevetve fűzöm hozzá. - Látod? Mindenki bepisil, amikor még kicsi, és mindenki szokott
sírni.
- Én nem pisilek be! - szűkül össze a szeme, már görbül is a
szája.
Gyorsan megcsiklandozom őt, hogy felejtse el a humoros beszólásomat.
- A Csilla az lány vagy fiú?
Istenem! Csilla? Lány? Nem. Csilla nő. A NŐ! Az édesanyád,
aki erre a világra szült. Ebben a pillanatban olyan gondolataim
vannak Csilláról, mint Yasminnal kapcsolatban. A nő csupán az
anyaságot jelenti, és ettől válik magasztossá. Az iszlám szerint az
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igazi paradicsom az édesanyánk lába alatt található, ami azt jelenti, hogy az anyádat tisztelned és szeretned kell. Ő sérthetetlen.
A legnagyobb! Ez az undorító Nyugat meg káromkodik: „Kurva
anyádat! ” Nálunk nem is létezik ez a káromkodás. Egy anyát
szidni? Az nem létezhet! És még mi vagyunk a mocskok, akik
csúnyán bánnak a nők-kel! Emlékszem, amikor először hallottam
anyát szidalmazó káromkodást, nem is értettem. Fordítottam
összevissza, míg végül meg nem magyarázták, mit is jelent. Nem
hittem el.
Fura, hogy most ugyanígy érzek Csilla iránt, és már nem a
vágy hajt felé. Talán sikerült elengednem ezt a kínt. Talán már
szabad a szívem, mert ebben a pillanatban a halott szerelmem
egyet jelent ezzel a magasztossággal.
- Csilla, az lány.
- Engem miért nem Csillának hívnak? Szép neve van.
Elmosolyodom rajta. Emlékszem, mennyire nehezen gyürkőztem meg ennek a névnek a kimondásával. Máig nem megy tökéletesen, Bálint és Anna egészen másként mondja ki, mint én vagy
Emír.
- Az Anna is szép név... - Csilla adta neked! Az anyád!
Eleinte volt egy kis nézeteltérésem Yasminnal, mert angolosan szólította Annát, egyszerűen csak Anne-nek. Kértem, hogy
úgy ejtse ki, ahogy Bálinttól vagy tőlem hallja, úgyhogy mára
már az egész család simán, magyarosan mondja ki: Anna.
Megpuszilja a babáját, és vihogva mondja:
- Csilla. Akkor most már így fogom hívni a babámat.
- Nem, Anna! Nem hívhatod így! - sokkal jobban kiabálok,
mint szeretnék.
- Miért?
Ekkora csapdába nem kerülhetek! Képtelen vagyok felelni
annál is inkább, mert egymás után körülbelül öt utasítást ad ki a
babájának az új nevén: „Csilla, ülj ide!” „Csilla, ne mocorogj!”
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„Csilla, viselkedj szépen!...”
Otthon marha nagy szarban leszek.
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15. fejezet
Minden össze van készítve, Bálint már hordja le a cuccokat, és
Umayma is segített normálisan egybekészíteni Anna dolgait. Ott
kezdődik, hogy vagy három pár cipőjét bent felejtettem a hálórészben az ágy másik oldalán, amit észre sem vettem. Kicsit le is
döbbentem, amikor a bébiszitter egy rakás cipővel kiszaladt, és
nem túl dühösen mondta: ez kint maradt. Esküszöm, én még életemben nem láttam ezeket a cipőket! El sem hiszem! A lányomnak vannak dolgai, ruhái, amiket még sosem láttam.
Sem Emír, sem Ibrahim nem keresett a reggeli fennforgásban,
Bálinttól tudom, hogy már lent várnak. Az én magyar kis jobb
kezem elintézte, hogy a kocsimat elvitessék, így már csak a nagyobb, bérelt autó van itt, amivel majd kimegyünk a reptérre. Ki
is töltjük majd rendesen a járgányt. Kivételesen most a pénzosztást is rábíztam, noha semmi extra kérésem nem volt az itttartózkodásom alatt. Azt azonban meghálálom, hogy finom ételeket hoztak és nem zavartak idiótaságokkal.
Egyedül vagyok a lakosztályban, le kell ülnöm az egyik fotelba. Soha többet nem jövök ide. Ezt most döntöm el. Már így is túl
zavaros ez a hely nekem. Ezek között a falak között zuhantam
Csillába, csakúgy, ahogy most Emesébe. Hűtlennek érzem magam, ugyanakkor azt is érzem, hogy ennek így kellett történnie.
Amikor eljöttem Rijádból, a legmerészebb álmomban sem gondoltam volna, hogy nőként fogok arra nézni, aki Csilla szívét
kapta. Dühös voltam és elkeseredett. Aztán meg szánalommal
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telt, aki sajnálja azt, akinek Csilla szívével kell élnie tovább. Ott,
abban a nyavalyás plázában, ahogy megláttam, eloszlott minden
harag, szánalom. Nem jött azonnal semmilyen érzés helyette,
csak egyszerűen üres lettem. Igen. Éreztem Csillát, olyan hatással
volt rám az a találkozó, amilyenben már sohasem lesz részem.
Nem volt törésvonal, szépen fokozatosan eszméltem rá, hogy
Csilla csupán egy gyönyörű szép emlék, az életem része, amit
már múltnak hívnak. Ez a találkozó abban segített, hogy elengedjem őt. Legalábbis így éreztem. Aztán itt, ebben a lakosztályban
már mást is éreztem.
Fölállok, megyek még egy kört, remélem, semmit sem hagyok
itt. Kikapok a gyümölcsös kehelyből két almát, az egyiket a
számba rakom, már megyek is kifelé. Lemegyek a lifttel, mindenki ott áll lent, a hallban. Emír, ahogy észrevesz, kifelé veszi az
irányt, én meg Bálint kezébe nyomom a kártyát, intek a recepciósoknak, és elindulok ugyanúgy kifelé. Umayma Ibrahimmal és
Annával besorakozik mögém, az egyik almát lányomnak nyújtom. Krisztina meg Bálint csak később jön ki, valószínűleg a nevünkben is elköszöntek a szállodai alkalmazottaktól.
Emír állandóan a hátát mutatja, jó darabig tűröm, de mi-előtt
beülnénk, megfogom a vállát.
- Bátyám!
- Ne mondj semmit! - szól vissza ércesen, de már fordul is
felém.
- Az ember kétféle arcot nem felejt el soha az életében: azt,
aki szükség idején segített neki, és azt, aki magára hagyta a nehéz időkben.
- Husszain imám-idézettel akarsz bocsánatot kérni? - kérdez vissza nevetve.
- Nem. Csak azt szeretném, ha te az elsőbe tartoznál, nem a
másodikba.
Megvárja, míg mindenki beszáll, letolja magáról a kezemet, és
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úgy fogja meg a kézfejemet, mint ahogy a szerelmesek fogják
egymásét ebben az új világban.
- És mi lesz a következő? Most az jön, hogy legyek irgalmas, tekintsem semmisnek a szavaidat, és ne akarjalak büntetni?
Elröhögöm magam.
- A legirgalmasabb személy az, aki megbocsát akkor, amikor lehetősége lenne bosszút állni! - idézem szó szerint az ékesszólást, mert erre gondolt.
Ő is hangosan felnevet, átöleljük egymást.
- Ugyan miért állnék bosszút, öcsém? Azt asszonyodtól
várd! - Elenged, szemembe néz, jelzi, hogy hiába nevetünk, nem
vicces a helyzet. - Hallottam, Anna hogy szólítja a babáját. - Csak
bólogatok, ez tényleg elég nagy probléma, de ő folytatja. - Igazán
viszont akkor leszel bajban, ha Emeséről is beszélni fog. Tagadni
akarod? El kéne dönteni, mi legyen otthon!
- Ezt bízd rám.
Beülök Bálint mellé, és már indulunk is. Nem bírok parancsolni magamnak, visszafordulok, nyújtózkodok, még látom a
teraszt. Azt, ahonnan a Lánchíd látszik, ahonnan a Duna folyama
is csodálatos. A budai hegyek, ez az egész város a maga csodálatosságával, múltjával. Így viszi magával az én múltamat is. És a
reptér felé már látom a modern, mai épületeket, úgy, ahogy az én
lelkemben épülnek az új bázisok.
Csillám...
***
Kicsit megkönnyebbülök, mert az udvaromban egy autó sem áll.
Hadi vezet és a másik sofőröm, két autóval jöttek ki elénk a reptérre. Én Hadi mellett ülök, látom az egyik szolgát, aki eszét
vesztve ugrál, Khalid is mellé szalad, már Yasmin is kifelé iparkodik. Ösztönösen Annára nézek, aki fülig érő szájjal nézi a kint
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állókat, és ráver néha az ablakra. Umayma próbálja csitítani, Bálint meg csak integet. Hadi is nevetni kezd, összeakad a tekintetem Yasminéval. Hiányzott. Annyira, hogy erre a tekintetre
azonnal dörömbölni kezd a szívem. Emberem alig áll meg, már
nyitom is az ajtót, ugrok ki. Elkapom Yasmint, magamhoz rántom, megemelem, csaknem összeroppantom. Ő nekem az otthon.
Ő a család. Gyönyörű asszonyom, csodálatos feleségem.
Hadi Annát csatolja ki, aki Khalidnak kiabál. Fiam már a sofőr
lábát lökdösi, alig várja, hogy megölelhesse húgát.
- Gamal! Szerelmem... - Yasmin elsírja magát, az arcomat
simogatja, és puszil, ahol elér.
- Yasmin...
Én is visszacsókolom, de már fordulok is el, rohanok
Khalidhoz, akit felkapok hátulról. Visít, mint egy kislány, Anna
meg fölfelé nyújtózkodik utána. Fiamnak ugyanolyan illata van,
mint az anyjának, csaknem elsírom magam. Sosem megyek sehova többé a fiam nélkül. Mennyire hiányzott. Az én okos, jóképű hercegem.
Annát keresem a lábamnál, de már Yasmin ölbe kapta, úgy
dédelgeti, ahogy egy anya csak dédelgetheti gyerekét. Feleségem
zokog, Allahnak ad hálát, amiért épségben hazaértünk, Anna
meg csak csimpaszkodik a nyakába.
- Annám! Gyönyörű napfényem! Annyira hiányoztál - búgja neki, miközben leteszi őt.
Mennyire szép nő a feleségem. Csodálatos. Elképesztő. Kecsesen guggol, a haja a földet verdesi, az arca is szabadon van, az
abaya nagyon szűk rajta. Feneke domborulatát nézem, a karcsú
derekát, a telt melleit, a tökéletes sminkjét. Ha nem az én feleségem lenne, addig mennék, míg meg nem szerzem asszonynak.
Nagy szerencsém van, hogy őt rendelte mellém Allah és a család.
Újra egymás nyakába borulnak, miközben Yasmin Anna válla
fölött a szemembe néz. Én is Khalid fejecskéje mellett figyelem
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őt, kívánom, azonnal akarom. Az ő tekintete nem vággyal telt,
hanem inkább csak egyfajta hála van benne. Pedig pont hálás
nem lehet nekem az elmúlt napokért.
Behajt a másik kocsi is, fiam azonnal kapálózni kezd, mert
Emír leengedi az ablakot, és Khalidnak kiabál meg füttyög. Ibrahim családja is megjelenik.
Leteszem a gyermekem, aki már vetődik is unokabátyám kezébe. Ő is felkapja, dobja, csókolgatja, ekkor először fogalmazódik meg bennem, hogy fivérem ugyanolyan apa lehet, mint én.
Én sokkal ridegebbnek látom a kapcsolatát a gyermekével, de ez
talán nem igaz. Ugyanolyan, mint én. Férfi, férj, apa...
- Biz’ isten, te megnőttél az eltelt pár napban!
Feleségem felhúzza a kendőt a hajára, de az arcát nem takarja.
Nem vagyok házon belül túl szigorú e tekintetben. Yasmin már
jó ideje nem takarja olyan férfiak előtt az arcát a palotán belül,
akik ilyen-olyan módon a családhoz tartoznak. Amikor először
állt Emír elé nikáb nélkül, kicsit furcsa volt, annál is inkább, mivel Emír akkor látta először teljesen fedetlenül az arcát. Ibrahim
felesége ugyanilyen szabadon mozog a palotában, és unokabátyám asszonya is hajadonfővel jár-kel a saját házában akkor is, ha
van ott férfi, akit jól ismer.
Khalidot mindössze csak eddig érdekli a bácsikája, mert kéredzkedik lefelé Annához. Ahogy földet ér, azonnal megölelik
egymást, én csak döbbenten figyelem ezt a határtalan szeretetet,
Yasmin meg a szája elé kapja a kezét, és elsírja magát. Ezt neki
köszönhetem. Hiába érte őt fájdalom, megalázás, kis idő múlva
már ugyanúgy viszonyult Annához, mint Khalidhoz. Ő tölti velük a legtöbb időt, és már jól tudom gyermekeimet az összetartozásra, szeretetre tanítja. Hiába minden. Hiába nem ő az igaz szerelem nekem, ez a jóságos szíve hozzám láncolja. Egy asszony,
aki így megalkuszik, csak szerelmes lehet.
Bekövetkezik, amire számítok, Anna nem bírja Khalid erejét,
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így eldőlnek, mint egy zsák. Szerencsére nem ütik meg magukat,
tovább kacagnak, de feleségem így is dühössé válik. Odalép, kihúzza Annát Khalid alól, és megrója közös gyermekünket. Aztán
a melegre való tekintettel befelé irányítaná őket, de Anna teli torokból felkiált.
- Várj! Csillát a kocsiban hagytam!
Döbbent csönd támad, Yasmin tekintetét keresem, de ő mereven néz maga elé, majd a kendőt is megigazítja a haján. Megvárja, míg lányom odaszalad a babával, akkor néz csak a szemembe.
- Yasmin... - sutyorgom, és érzem, ahogy az egész házasságom darabjaira hullik.
Ha ketten lennénk, nem hagynám őt elmenni, azonnal magyarázkodni kezdenék, de most nincs rá lehetőségem. Ibrahim
odaiparkodik a családjához, és Emír is túl gyorsan int Hadinak,
hogy vigye haza. Umayma a feleségemmel és a gyerekeimmel
tart, Bálint meg Krisztinával a bőröndöket ráncigálja ki. Én meg
csak hajtogatom magamban: Yasmin, Yasmin, Yasmin...
Azonnal elindulok én is befelé, már fölfelé szaladnak a lépcsőn, asszonyom a gyerekekkel kacag, megcsipkedi Anna fenekét, hogy iparkodjon. A lépcső tetején visszafordul, és mélyen a
szemembe néz. Azt várom, hogy gyilkoljon a szeme, de sajnos az
ő szeme nem élettel teli, így gyilkolni sem tud. Elfordul, utánuk
megy, én meg leülök a lépcsőre, és csak arra tudok gondolni,
hogy el fog hagyni. Rettegek ettől a gondolattól, még akkor is, ha
nekem nincs mitől félnem. Mit veszítenék? A gyerekek az enyémek maradnának, nősülhetnék, van, ki kiszolgáljon, van, ki az
ágyamba bújjon. De Yasmin nélkül nem létezem.
Hosszú ideig ülök egy helyben, végül elindulok én is fel. Kint
vannak a fenti fogadótérben, Anna hatalmas dinnye-darabokat
szopogat, Khalid is falja, Yasmin meg csak nevet, ahogy nézi
őket. Umayma próbálja tisztán tartani őket, de nincs nagy sikere.
Lányom olykor eltolja a gyümölcsöt, de feleségem erőszakosan
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rászól.
- Meg kell enned, Anna! Ez csak gyümölcs. Olyan apró és
vékony vagy, hogy félek, még a végén beteg leszel. Ugye nem
akarsz beteg lenni?
A fejét rázza, és engedelmesen bekapja a dinnyét, majd megtörli a száját a kezével. Aztán a kezét meg a szőnyegre fekteti, a
milliókat érő perzsára. Kit érdekel?
Összetalálkozik a tekintetem a bébiszitterével, aki azonnal elszalad. El tudom képzelni, milyen a fejem.
- Yasmin...
Egyszerűen nem tudom tovább mondani. Miért vesz semmibe? Csak a gyerekeket nézi, hozzájuk beszél tovább.
- Anna! Egyél szépen! Ide töröld a kezed! Khalid, ha befejezted, menj, Umayma majd megmosdat. Ügyes voltál - Annához
fordulva folytatja. - Neked még enned kell, Anna.
- Nem kell!
Rángatja a fejét, Yasmin megadja magát, megtörli őt, megpuszilgatja, majd az arcába nézve kérdezi.
- Rég láttad az oroszlánokat és a tigriseket. Szeretnéd megnézni őket?
Tudom, hogy nem szereti, ha gyerekeink az állatok közelében
vannak, de úgy látszik, most még ez is jobb neki, mint a közelemben lenni. Anna azonnal felpattan, ugrik párat, és hangosan
igenezik, Khalid is visszaszalad. Lépnek el mellettem, én meg
mint egy idióta, újra csak rimánkodva nyöszörgöm:
- Yasmin.
Rám sem néz. Elindulnak lefelé, megfordulni sincs erőm, arra
meg végképp képtelen vagyok, hogy utánuk menjek.
***
Arra várok, hogy végre bejöjjön. Föl-le sétálok a szobában,
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már túl vagyok az esti imán, ettem is, de ők kerülnek engem.
Nem vagyok hajlandó a nyomukban futni, pedig lehet, hogy azt
kéne. Már elég késő van, szerintem altatják a gyerekeket, kicsit
fáj a szívem, amiért nekem nem is szólnak. Lehet, ez lesz a büntetésem. Eltávolodok majd mindenkitől?
Az ágyra vetődök, a plafont figyelem, de képtelen vagyok az
eltelt napokra koncentrálni, csak Yasminon rágódok. Vajon mire
gondolhat?
Kinyílik az ajtó, besétál, rám sem néz, kibújik az abayából, és
bevonul a fürdőbe. Zubog a víz, a szívem vele együtt zubog.
Magyarázkodni fogok, ebben biztos vagyok, de ennyit elnézek
magamnak. A családi béke már sokat jelent nekem, és megfogadtam, hogy feleségemet soha többé nem alázom meg.
Kilép, maga után húzza a szokásos illatát, a selyem suhog rajta. Az ajándékokat kikészítettem a kanapé mellé, de ez most nem
lesz alkalmas időpont az átadásra. Jó ég, menynyire gyönyörű!
Nem hiszem, hogy van Rijádban nála szebb nő. Már tudom,
anyám miért mondta, hogy Yasmin arra született, hogy engem
kényeztessen. Kecsesen mozog, ettől a kimértségtől, higgadtságtól ágaskodni kezd a férfiasságom. Nem véletlen. A nő legszebb
ékszere a félénksége. Asszonyom nem félénk, nagyon is bátor, de
ahogy most viselkedik, az csak férfibbá tesz, mint vagyok.
Felállok, odalépek mögé, ő a száját kenegeti valami ápolóval.
Vastag, húsos ajkai vannak, még így natúran is elmegy tőle az
ember esze. Előrehúzza a hosszú haját és kefélni kezdi, majd
megszólal.
- Anna nagyon fáradt volt, azonnal elaludt. Khalid viszont
teljesen odavan. Alig bírtam vele az eltelt napokban.
- Yasmin.
Megfordul, a haja hatalmas ívben lebben utána, a kezem elindul, de mégsem érintem meg.
- Csodálatosan begyakoroltad már a nevem. Órák óta mást
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sem mondasz. Csak azt nem értem, ha ennyit hajtogatod az én
nevemet, akkor Anna miért úgy jön haza, hogy a babájának egy
magyar nevet ad. Nem is akármilyet.
- Yasmin, én...
- Ha most azt mondod, hogy mégis elvitted a családjához,
akkor nincs asszonyod többé. Érted?
- Nem vittem oda.
- Pedig valahonnan megtanulta ezt a nevet!
Talán el kéne mondanom mindent. A szerv transzplantációt, a
temetőt. Mindent. Kivéve Emesét. Azt nem tudhatja meg.
- Zaklatott voltam az utóbbi időben. Ezért kellett Magyarországra mennem. Elvittem Annát a temetőbe. Látnom kellett a
sírt.
Először komolyan néz, aztán elmosolyodik, és végigsimítja az
arcom. Forró és puha tenyeréhez nyomom az arcom, iszonyatosan szükségem van most rá.
- Oh, Gamal! Hát azt hiszed, nem ismerlek? Hazudsz! - Elhúzza a kezét az arcomról, a tekintete dühössé válik, én is megjátszom a megbántottat, de folytatja. - Sosem mennél el egy idegen ország idegen, keresztény temetőjébe, bárki is feküdjön ott.
Te ebben nem hiszel!
- Ott voltam Annával. A temetőben! Kérdezd meg Bálintot,
ő vitt el.
- Lehet, hogy ott voltál, de nem ezért mentél oda.
Mereven nézek a szeme közé, na, ezt nem fogom játszani.
A feleségem és tisztelem őt, de ebben a házban nem ő fog engem számon kérni.
- Ajánlom, elégedj meg ennyivel, mert nincs mást mondanom!
Bólogat, ismét elmosolyodik, visszafordul a tükörhöz, újra fésüli magát, rám sem néz. Nem bírok a szememnek parancsolni,
végigmérem, nem adhatott a földnek Allah ennyire gyönyörű
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nőt.
- Rendben. Mivel ajánlod, hogy megelégedjek ennyivel, én
megelégszem. - Végre leteszi azt az átkozott hajkefét, visszafordul, és felém lép egyet. Közel van a teste, ráölelek a derekára, ő
meg a kezemre fog. - Én meg ajánlom, hogy elégedj meg asszonyod látványával, mert az érintésedre nem vágyik!
Aham! Persze!
Még szorosabban húzom, meg akarom csókolni, ő elfordítja a
fejét, és iszonyatosan közönyösen mondja:
- Tegnap orvos volt nálam. Állapotos vagyok. Kímélned
kell!
Eloson, én meg nem is látok hirtelen. Állapotos? Gyereket
vár?
Hatalmas lendülettel fordulok meg, rohanok utána, mint egy
megszállott. Elkapom a kezét, visszarántom, a gyengéd Gamal
már sehol nincs, mert olyan erősen és erőszakosan zárom a karjaimba, hogy onnan nincs menekvés. Először riadt a tekintete, de
aztán meglátom a szemében azt a bizonyos fölényességet, ami,
azt hiszem, minden nőben megvan itt, Szaúd-Arábiában. A dac
és a mutatni akarás, hogy ők, nők is érnek annyit, mint mi, férfiak. Na és így, gyermeket várva... A legtöbbet jelentik.
- Gyermekünket várod? És ezt csak így mondod?
Tenyerem közé veszem az arcát, összevissza csókolom, Annát
szoktam így játékból puszilgatni. A haja alá csúsztatom az egyik
kezem, a tarkójánál szorítva fogva tartom, végre szenvedélyesen
megcsókolom. Nem ellenkezik, ő is adja magát, összeforrunk, a
szívem hatalmas ütemben ver, miközben csak egy mondat zakatol az agyamban: gyerekem lesz. Újra!
- Gamal... Megfulladok...
- Az ég áldjon meg téged, Yasmin. Te vagy a legszebb, legértékesebb nő ezen a világon. Új életet adsz, az én magzatomat
hordod.
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Elengedem az arcát, térdre rogyok, a csípőjénél fogva átölelem őt, és a hasát csókolgatom. Az ő méhe, ami ismét megajándékoz engem egy herceggel. Vagy hercegnővel. Imádom, tisztelem, becsülöm ezt a nőt.
Érzem, ahogy a keze a hajamba mar, én meg úgy ölelem,
ahogy a síró gyermekek szokták az anyjukat.
- Már egy ideje sejtettem, de nem volt biztos. Csak anyámnak és a te anyádnak mondtam el a gyanúmat, így kihívtuk a
család orvosát. - Felállok, ő meg a szemembe nézve folytatja. Tegnap elvégzett egy ultrahangvizsgálatot, és megállapította,
hogy valóban gyereket várok. - Felkapom, az ágyhoz akarom
vinni, de kapálózni kezd, miközben kitör belőle a nevetés. Gamal! Tegyél le! Ne légy őrült. Óvatosnak kell lennünk, ez még
veszélyes időszak.
Megijedek, félek, mondott neki valami rossz hírt is az orvos,
ezért leteszem, de nem engedem el.
- Ezt hogy érted?
- Valóban terhes vagyok, de még nincs szívhang. Talán
csak öthetes - a kezét az alhasára teszi, én is ráfonódom. - A doktor azt kérte, pihenjek sokat, mert ezek az első hetek nagyon kritikusak.
Csak az arcát simítom, nem is érdekel, mit mond. Akarom őt!
Szeretni akarom, kényeztetni, boldoggá tenni. A kezem lefelé
vándorol, a domborodó mellein elidőz, ő csak a szemembe néz.
Aztán a derekánál hátranyúlok a fenekéhez, és magamhoz rántom.
- Gamal. Ne legyél ilyen durva...
Látszik, hogy ezt ő sem mondja komolyan, minden van bennem, csak durvaság nincs.
- Finom leszek - suttogom a szájába.
A válláról anélkül csúszik le a pánt, hogy tolnám, még az ég is
beszáll ebbe a szenvedélyes játékba, vetkőzteti a feleségemet. A
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másik válláról ő maga tolja le a hajszálvékony pántot, és felemeli
a kezeit. Tudom, mi a módja a ruhadarab levételének. A selyem,
bár szűk rajta, roppant ruganyos anyagból van, lehajolok, megfogom az alját, és ahogy állok vissza, húzom a hálóruhát is. Megfosztom a testére tapadó anyagtól, anyaszült meztelenül áll előttem. A testén még nyoma sincs az áldásnak, csupán a mellei feszülnek jobban, de ezt is csak azért veszem észre, mert a zöldes
erek jobban átütnek a halvány bőrén, mint eddig. Akkor is tökéletes marad, ha gömbölyödni kezd. Már az első terhességnél is
figyelt magára, ez most sincs másképp. Tudom, hogy ez is miattam van, tetszeni akar nekem. Tetszik is.
Elképzelem, hogy hamarosan a teste is jelzi majd a külvilágnak a mi csodánkat, és ettől még jobban beindulok. Allah mostanában túl sokszor mutatja meg nekem tükörként a hibáimat, bűneimet, de most végre megszánt engem. Ha ennyi ajándékot
küld nekem, akkor csak van remény egy szebb életre. Mert ez a
gyermek most egyfajta kárpótlás is számomra. Szörnyű gondolatom támad. Mi van, ha Emese is az? Mi van, ha azt a nőt nem
fogom tudni elfelejteni még így sem? Lehet, hogy őt is azért
küldte az ég, hogy szárnyalhassak?
He! Nem gondolhatok most erre. Yasmin a legfontosabb!
Ledobom a pólómat, alul csak az alsónadrág van rajtam. Ő
azonnal átölel, úgy csókoljuk egymást, ahogy régen csak Csillával tudtam. Igazán szeretem őt. Most legalább akkora tűz van
bennem, mint Magyarországon szokott lenni, de ez talán csak az
örömömnek tudható be. Nem akarok most ezzel foglalkozni.
Az ágyhoz lépünk, Yasmin hátrál, majd lefekszik az ágyra, és
a kezeit maga mellé fekteti. A haját igazgatja, nehogy rátámaszkodjak vagy ő feküdjön rá, én meg felülről nézem őt. A fejemmel
az öle felé indulok, végzem a szájjal ingerlés rituáléját, de benne
nem ugyanazt váltja ki, mint egy nem körülmetélt nőben. Tudom, ő igazán ezt a részét nem élvezi, voltaképpen olyan neki,
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mintha a kezét simogatnám, de ahogy az ujjam is belecsúszik és
feszítem előre, már ő is sóhajt egyet. A nyelvemet erősen a heghez kell nyomnom, így talán még érez valamit. A lábát széjjelebb
teszi, csak remélem, hogy újra eljön majd az a korszak, amit
Khaliddal való várandóssága alatt éltünk meg. Akkor volt jó pár
hét, hogy igazán odaadó, szenvedélyes nő volt. Mikor véletlenül
egyszer Ibrahimmal beszélgettünk feleségem egészségéről, akkor
ezt meg is jegyeztem, mire orvosom közölte, a terhes nők hormonjai hol tombolnak, hogy a kút mélyén hevernek, így élvezzem ki a helyzetet.
Már hangosan sóhajtozik, nem hagyom abba az ingerlést, érzem, néha megszorít a hüvelye. Nem sok nővel kapcsolatban
érzem azt, hogy ki akarom elégíteni, de azt hiszem, Yasminnal
szemben van meg bennem leginkább ez a szándék. Egyrészt mert
kihívás a csonkítása miatt, másrészt mert ő a feleségem.
Emeli a lábát, tolja lefelé a csípőjét, de lehet, én jobban élvezem, mint ő. Szájjal nem igazán szoktam tudni őt a csúcsra juttatni, de úgy látszik, most azok a bizonyos hormonok is velem
vannak. Megmarkolja a fejemet, húz magához, még erőteljesebben mozgatom a nyelvem és az ujjam, hangosan felnyög. A homlokomat a hasára támasztom, de az ujjamat még nem húzom ki,
hagyom, hadd szorítson. Másodpercekkel később térdelek fölé,
kipirult arccal néz rám, gyöngyözik a homloka. Megcsókolom őt,
ő meg elsírja magát.
- Gamal... Én annyira szeretlek.
Képtelen vagyok bármit is felelni, az alsómat tolom le, és már
fészkelem is magam a lábai közé. Szeretném, ha egyszer eljönne
az a pillanat, hogy Yasmin nem találja megalázónak, ha másmilyen pózban támad kedvem szeretkezni. De az most nem jön el,
mert a lábait rám fonja, a kezeivel pedig átkarol. Mondjuk, tény,
ügyes nő, mert az alsótestével is fogva tart, meg a felsővel is, így
abszolút ő diktálja a ritmust. Amikor gyorsítok vagy vadulok, a
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lába teljes erőből nekem feszül, így sosem öleltem őt még igazán
vadul és féktelenül. Most egyébként sem tenném, mert az, hogy
állapotos, nem hagyja bennem eluralkodni az állatot. Lassan hatolok belé, de ő már túl van egy orgazmuson, így nagyon befogadó. Nem merek tövig menni, az mindig fáj neki, ezért nagyon
lassan mozgok, a múltkori vitánk talán ért is valamit, mert a
szemembe néz, és a borostámat simítja.
- Mindenem tiéd, Gamal. Testem és lelkem.
Kiráz a hideg. Állandóan arra vágyom, hogy a szex közben
megnyíljon, most meg, hogy megtörténik, nem tudok vele mit
kezdeni. Ki akarom nyögni, hogy én is a tied vagyok, de hiába
nyílik a szám, a hang nem jön ki. Pontosan ez az a különbség,
amit Magyarországon éreztem. Az agy nélküliséget. Hiába kívánom most Yasmint és hiába élvezem ezt az együttlétet, az eszem
a helyén van. Az alsótestem hajt, de észnél vagyok. Yasmin erre
az egyre nem képes. Nem tud úgy kikapcsolni, hogy csak úgy
meggondolatlanul szaladjanak ki belőlem a dolgok. Erre csak két
nő volt eddig képes. Az egyik már halott, a másikat meg ott
hagytam a világ másik végén. És egy a szívük. Hát lehet ennél
erősebb kötelék?
Észre sem veszem, és a csúcsra jutok, kielégítő, de nem több.
Újra egy félórás szex, amitől a lelkem éhes maradt. Ha most aszszonyom belelátna a gondolataimba, akkor a pokolba süllyednék
szégyenemben. Ráfekszem, a kezemmel támaszkodom, nehogy
túl nehéz legyek neki, ő pedig a hátamat cirógatja.
- Ígérd meg, hogy Annát soha többé nem viszed oda. - Kell
egy kis idő, míg felfogom, mit mond, de nem tudok válaszolni.
Miért akar velem ilyet ígértetni? - Gamal.
Feltámaszkodom, a szemébe nézve mondom:
- Yasmin. Te vagy az anyja, de erre szükségem volt. El kellett Annával oda mennem!
Szegény, ha tudná, mi volt az igazi ok...
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- Rendben. Értelek, szerelmem. De ígérd meg, hogy többet
nem mentek. Ne csináld ezt velem és Annával. Én úgy szeretem,
mint a sajátomat, ő meg úgy szeret engem, mint az igazi anyját.
Na persze! Még hogy mi, férfiak uralkodunk a nők fölött.
Francokat! Bármilyen dilemmába is kerülök, feleségem egyszerűen csak az orrom alá dörgöli az áldozatait, mindezt úgy, hogy
hangsúlyozza, neki ugyan nem volt áldozat. És természetesen
még igaza is van.
- Nem viszem... - lemászom róla, azonnal kimegyek a fürdőbe, képtelen vagyok a szemébe nézni.
Nem langyos a víz, ami zubog rám, sokkal inkább hideg.
Yasmin jól bírja a meleget, számtalanszor veteti följebb a klíma
hőfokát a palotában. Most is leizzadtam, de mivel áldott állapotban van, nem teszem szóvá a bolondériáit. Egyébként is, a gyerekek szobájába már külön klímaprogramozó rendszert kellett szereltetnem, nehogy bajuk legyen. Ekkora baromságot! Van SzaúdArábiában gyerek, aki nem klímával körülvéve nő föl?
Elzárom a csapot, megtörölközöm, ki is megyek, csak egy jó
alvásra vágyom. Fárasztó volt a mai nap, és lelkileg is megterhelő. Tegnap még Emesével szeretkeztem, aztán irány haza, Anna
rendesen slamasztikába hozott, kiderült, hogy Yasmin állapotos... Ennyi elég. Aludnom kell. Tervem azonban kezd dugába
dőlni, mert feleségem az ágyon ül, és sír. Ez a terhesség rosszabbik velejárója. Sóhajtok egyet, talán túl nyersen kérdezem.
- Miért bőgsz? Már megint mi rosszat mondtam? - Nem felel, mellé ülök, átölelem, de igazából terhes nekem ez. A legkevésbé van szükségem arra, hogy a vigaszt nyújtó legyek. Most
nem boldogok vagyunk? Vagy mi van? - Mi a baj?
- Tudom, hogy titkolsz valamit!
A legrosszabb az, hogy erőm sincs tiltakozni. Nem is értem,
mi akasztja így ki. És akkor mi van? Nem... Majd mindent az orrára kötök, nem?
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- Yasmin... Hagyjuk ezt. Most egy kicsit érzékenyebb vagy,
én elfogadom. De te ne csináld ezt. Ne kérj számon, és ne akard,
hogy elszámoljak az időmmel, mert az nem fog menni. A lányommal utaztam, és megígérem neked, ha azt kívánod, többet
nem viszem őt el, csak ha beleegyezésedet adod. De ne kérj számon. - Eltolom, felállok, leeresztem a törölközőt, fölveszek egy
alsónadrágot, és le is fekszem az ágyba, ő meg csak ül tovább
mereven, és sír. - Gyere ide.
Nem mozdul, könyörögni biztos nem fogok, pedig szívesen
simogatnám most a csodálatos testét, hiszen az én gyermekemet
táplálja. A szemem behunyom, próbálom átgondolni a történteket, de valószínűleg bealszom, mert egyszer csak arra riadok fel,
hogy már zavaróan hangosan zokog. Kipattanok az ágyból, látom, már egy óra telt el.
- Mit csinálsz? Hagyd abba a sírást, és feküdj le aludni!
- Elmondtad Annának?
- Mit?
- Hogy nem én vagyok az édesanyja! - üvölt vissza.
- Az ég áldjon meg! Anna hároméves. Hogy mondtam volna el neki? Nem is értené.
- De valamit csak beszéltél róla, ha a nevét emlegeti!
- A sírnál elmondtam, hogy hívják, aki ott fekszik. Ennyi!
Ráborul az ágyra, már nem is sír, hanem zokog, hisztériázik. Ez
az, amit sosem bírtam. Azonnal veszem az irányt kifelé, és becsapom az ajtót, nem alszom vele, az egyszer biztos. Napokig
távol voltam, és erre kell hazajönnöm? Kiderül, hogy hamarosan
gyerekünk születik újra, erre ő meg az ágyra borulva bőg. Hülyék ezek a nők?
Csak párat léphetek, mert nyitja utánam az ajtót, a lábai surranását hallom, amint utánam iparkodnak. Megfordulok, ő pedig
már ugrik is a nyakamba. A kezem azonnal védelmezően átöleli,
félek, nehogy elessen.
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- Ne hagyj itt! - suttogja a nyakamba.
- Nem hagylak...
Több mint kemény hónapok várnak rám.
***
Mi ez a zaj?
Felülök, a szobában lágy sötétség van, az órámra nézek, tizenegy óra. Eddig sosem alszom, ki is ugrok, azután egy ideig
fülelek. Biztos vagyok benne, hogy apám hangját és anyám nevetését hallom. Valószínűleg bejelentették a családom nőnemű tagjai Yasmin áldott állapotát, és most mindenki ennek örvendezik.
Magamra kapok egy tobét, elindulok lefelé, feleségem éppen
felfelé jön a lépcsőn, rám mosolyog.
- Kialudtad magad?
- Miért nem ébresztettél föl?
- Mindenki tudja, hogy fáradt voltál.
Anna a lépcső aljából kiabál nekem, feleségemre nézek mérgesen. Ez aztán szép. Én érett férfiként fáradt vagyok, és csaknem délig alszom, míg a hároméves lányom már javában játszik.
Elkövetem azt a hibát, hogy csók nélkül megyek tovább, de leszarom. Így keljek? Az egész családom itt nyüzsög, asszonyom
meg hagyja, hogy aludjak. Apám rendesen számon kér majd
ezért.
Lent iszonyatos hangzavar van, Annával a kezemben el is indulok a többiek felé, először Hakim öcsém vesz észre, aki meglepetésemre őszinte örömmel gratulál.
- Bátyám! Allah szeret téged. Egy újabb herceg...
Samira arcát eltakarja a nikáb, csak a gyönyörű szomorú szemei látszanak ki, ő nem tudja palástolni úgy a fájdalmát, mint az
öcsém. Haifa nincs jelen, ez is egyértelműen jelzi, hogy testvérem
melyik nőre néz igaz feleségként.
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Nem bocsátkozom beszélgetésbe, nem is tudnék, mert anyám
jajveszékelve kezd ölelgetni, amit Nasire és Maysa vigyorogva
figyel. Nasire kinyújtja a nyelvét, elnevetem magam.
- Te mit nyújtogatod a nyelved?
- Büszkék vagyunk rád, Gamal!
- Hol vannak a férjeitek?
- Apánk jött el értünk.
Anyám végre elengedi a nyakamat, és két keze közé fogja az
arcomat.
- Hogy gondolod, hogy csak úgy eltűnsz? Aggódtunk érted. Az az egy szerencséd, hogy Yasmin várandóssága most
mindennél fontosabb, különben kapnál tőlem.
Hatalmas teher van a lelkemen. Apámat keresi a szemem, beszélnem kell vele. Szerencsére ő is elém lép, és azonnal megölel.
- Béke veled, apám.
- Fiam. - Elenged, és a szemembe néz.
- Beszélnünk kell! Tanácstalan vagyok.
Bólint, majd felemeli a mutatóujját.
- Előbb tiszteld meg családodat, ha már mi eljöttünk ide.
Étkezzünk!
Nasire hangosan felkacag, összecsapja a tenyerét, még mindig
igazi lázadó. Tudja, ez az olyan ritka alkalmak egyike, amikor
családunk férfi tagjai együtt ülnek le a nőkkel. Persze ez nem jelent közvetlenséget, Samira így is bajban lesz, hiszen biztosra
veszem, hogy nem veszi le majd a nikábot. Fawwaz asszonya
nincs itt, de elhozta mindhárom fiát. Megölelem őket is, majd
bátyámra kacsintok.
- Na mit szólsz? Utolérlek!
- Gratulálok, Gamal - magához rántva a vállamat paskolja.
- Óvjad Yasmint!
Azt hiszem, Fawwaz az egyetlen testvérem, aki a mai napig
távolságot tart Annától. Persze ezt elmondhatom Fatimáról is, de
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ő nagyon messze lakik, így ez nem az ő hibája. Hakim annak idején sokkal vérmesebben harcolt Csilla és Anna ellen, de mára
már megkedvelte lányomat, sosem mond róla rosszat. Fawwaz
azonban még sosem emelte magához vagy csókolta meg. Talán
attól tart, hogy apám majd megpróbálja elrendezni Anna sorsát a
családon belül, és bátyám egyik fiához adja, de ahhoz nekem is
lenne pár szavam. Bár ha jobban belegondolok, lehet, Annának is
az lenne a legjobb. Talán mi nem bántjuk őt. Ki tudja, hányszor
ordítják majd az arcába hogy az anyja nem idevaló volt, és hogy
nem tiszta hercegi vér folyik az ereiben. Egyébként Fawwazt sem
irigylem. Amióta családon belül kiderült a kis románca egy férjes
asszonnyal, felesége igencsak bünteti. Testvérem azt hitte, ez
majd csupán pár hónapig fog tartani, de az, hogy a mai napig
nem hozza magával a szűk családi eseményekre, jól mutatja a
viszonyukat. Apám egy ideig firtatta a dolgot, de rájött, az a legjobb, ha kimarad belőle. Azt hiszem, engem is már utamra engedett, nem valószínű, hogy beleszólna családi vitákba. Anna érkezése kinyitotta a szemét, tudja, úgyis a saját fejem után megyek.
Arra azért kíváncsi vagyok, hogy Hakim kezét mikor engedi el.
Szerintem csak akkor fog bekövetkezni, ha onnan is születik egy
unokája. Pláne így, hogy a múltkor Hakim igencsak ellátta
Samira baját.
Nasire még mindig kacarászik, ahogy végignézek rajta, azt állapítom meg, talán most a legszebb. Huszonhat éves lett, a cserfes kislány kezd tovaillanni, már érett nő. Hatéves a lányuk, aki
valóban kezd egy igazi kis hercegnővé válni, most is Annát istápolja. Emlékszem, egy-két évesen még dundi kis gombóc volt,
mára meg csodálatos, értelmes lánykává fejlődött. Tavaly született egy fiuk, Nasire azóta ragyog. Hiába lázad és tagadja, a lelke
megnyugodott az újabb gyermek érkezésétől. Körbenézek, a kisdedet Umayma kezében találom meg, szegényt most nem irigylem.
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Khalid már heves harcban áll Maysa fiával, persze igencsak
vesztésre áll, hiszen idősebb húgom fia már nyolcéves. Egyszerűen nem bírják elviselni egymást, fogalmam sincs, mi ennek az
oka.
Araszolunk a könyvtár mellett, majd bemegyünk a hatalmas
térbe, a szőnyegre párnák vannak kikészítve. Középen a szőnyeg
le van nejlonozva, erre fogják rakni a hatalmas terítőt, rá a tálakat. Hiába leszünk egy térben a nőkkel, ők a terem egyik végében
ülnek majd le, míg mi a szoba közepén.
Elkezdik a hatalmas tálakat befelé hordani, akkorák, hogy egy
adagot két ember hoz. A férfiak részére négy tál kerül, míg a nőkére kettő. Ez is hatalmas túlzás, mert szerintem három tál elég
lenne az egész családnak, de ez most az ünneplésről szól.
Mindenki tudja, hol a helye, Samira ügyesen megoldja a dolgot, mert nekünk háttal ül le, így nem kell a nikáb alatt betuszkolnia az ételt. Pazar illatorgia és látvány, azonnal beindul a
nyálelválasztás. Három tál kabsa kerül a földre, az egyik báránynyal, a másik marhával, a harmadik csirkével készült. A negyedik tálon tevehús és máj van, valamint aszalt gyümölcsök. Kisebb ezüsttálakban gyümölcsöket, zöldségeket, magvakat hoznak. Apám rögvest enni kezd, mi is követjük. Próbálom Khalidot
féken tartani, de állandóan átszaladgál Yasminhoz és Annához.
Lányom szófogadóan ül a helyén, nem mozdul anyja mellől. Egy
pillanatra összeakad a tekintetem feleségemével, de legnagyobb
meglepetésemre morcos a szeme.
Mivel tegnap ettem utoljára, jólesik az étel, talán túl sokat is
eszem. A süteményt kihagyom, most kezdik behordani, alig várom, hogy apám végre hátradőljön az egyik párnára kényelmesen. Én már csak a datolyával szórakozom, Hakim szeme Samira
hátán pihen, majdnem elnevetem magam.
Ez szerelmes.
Apám kinyújtja a lábát, rám nézve felhúzza a szemöldökét,
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mintha kérdezné: Na?
Bólintok, felállok, ő is ezt teszi, valamint Fawwaz is és Hakim
is. A nők még javában esznek, sokkal nehezebben haladnak a
gyerekek miatt. Anyám utánunk néz, és halványan elmosolyodik. Intek Umaymának, aki a három fiút kezdi
összeterelni, mert mégsem maradhatnak felügyelet nélkül A
kisebbeket átviszi a nőkhöz, Maysa gyermeke meg egy párnát
kezd dobálni magának, mint egy labdát. Khalid utánam szalad,
belém kapaszkodik, de megértetem vele, hogy most nem jöhet.
Két szolga utánunk hordja a kávékat és a teákat, valamint
kancsókban különböző gyümölcsleveket. Leülünk, vagy inkább
mondhatnám azt, hogy fekszünk, mert mindenki rendesen meg
van tömve. Apám az arcomba néz, de egyelőre nem szólalok
meg. Amikor Hakim öcsém lecsapja a kávéscsészéjét, az öreg
megszólal.
- Miért voltál Magyarországon? Emír nem volt hajlandó
nyilatkozni - vár pár másodpercet, majd hozzáteszi. - És azt ne is
mondd, hogy üzlet, mert arról Ali tudna! - céloz a tanácsadójára,
aki három éve segített nyélbe ütni egy magyar- országi befektetést.
Hakim ritka idegesítően ropogtatja a pisztáciát, de láthatóan
ez csak engem zavar.
- Kiderült valami, ami miatt oda kellett mennem.
- Született még egy lányod? - Hakim felröhög, apám csak
int neki egyet.
- Csilla szerveit transzplantálták - gyorsan mondom ki,
mert, ha nem teszem, nehezebb lesz. Egyébként is, öcsémnek
marha humoros a helyzet, hát most majd nem lesz az.
Apám felül, Hakim szája meg megáll, a pisztácia nem ropog
tovább. Fawwaz megköszörüli a torkát, és ritka nagy ostobaságot
kérdez.
- Te ehhez az engedélyedet adtad?
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- Szerinted? - kapom oda a fejem.
- Akkor hogy?
Apám a szakállát simogatja, ritkán sikerül így meglepni. Inkább hozzá beszélek tovább.
- Sajnálom. Egyszerűen nem tudtam magamnak parancsolni. Tudnom kellett, kiben dobog tovább a szíve...
Fawwaz felpattan, Hakim meg sutyorog magának valamit, je
apám nem mozdul.
- De hogy hagyhattad?
- Ülj le, Fawwaz! - utasítja apám, bátyám engedelmeskedik,
kifejezetten dühösen néz rám.
Fogalmam sincs, miért neheztel rám, hiszen Csilla nekik
semmit sem jelentett. Hát nem mindegy nekik, hogy szétszabdalták-e? Úgy tesznek, mintha Yasmint hagytam volna cserben.
Pont Fawwaz! Egyikünk sem különb. Sem a bátyám, sem én, sem
az öcsém.
- És már tudod, kiben dobog? - szegezi nekem a kérdést
apám.
Csak bólintani tudok, újra súlyos a csönd. Talán azt hiszik, ez
a sztori lényege, és talán szerencsés is lenne ennyiben hagyni a
dolgot, de én tudom, hogy látni akarom még Emesét. Yasmin
előtt talán képes leszek titkolózni, de a családom férfi tagjai előtt
nem fogok. Semmi közünk egymás intim dolgához, de ez most
másról szól. Éhesen várok apám feloldozására.
- Két veséjét is transzplantálták, de azt nem tudom, ki kapta. Csak arra voltam kíváncsi, kinek jutott a szív.
- De miért voltál rá kíváncsi? - szólal meg végre Hakim.
Miért? Hát te nem vagy szerelmes? Úgy látszik, annyira nem,
mint én voltam. Ha annyira az lennél, akkor sosem kérdeznél
ilyet.
- Érezni akartam a tenyerem alatt a szívdobogást. - Legnagyobb megdöbbenésemre apám és Hakim szeme is ellágyul. Ta256

lán Fawwazé is, de ő már tenyerébe temette az arcát. Tovább beszélek. - Egy fiatal nő kapta meg, aki azóta egészségben él. - Még
mindig csönd van, ezért hozzáteszem. - Yasmin úgy tudja, azért
mentem Magyarországra, mert meg akartam mutatni Annának a
várost, ahol született. De már azt is tudja, hogy lányommal kimentem a temetőbe az anyja sírjához. Szeretném, ha ez így is maradna!
Ugyanolyan egyszerre jönnek a reakciók, mint az előbbi
könnyes szem. Apám heves mozdulattal dől előre, míg Hakim
egy jól irányzott mozdulattal hajítja el a pisztáciát a kezéből.
Fawwaz csak szuszog a tenyerébe, olyan, mint egy kisfiú.
- Hogy vihetted őt oda? Anna muszlim! - kiált apám.
- Attól, hogy muszlimok vagyunk, még betehetjük a lábunkat keresztény temetőbe.
- Ez bűn! Ez az egész bűn! - csatlakozik Hakim.
Annyira szívesen ordítanám, hogy igen. Bűn az egész világ.
Bűnös az egész élet, mert megfosztott tőle, és én duplán bűnhődöm, mert Anna szemébe nézve nincs olyan napom, hogy ez ne
jutna eszembe.
- És mégis mit mondtál a lányodnak?
- Semmit. Arról sincs fogalma, hogy az egy temető volt.
Egyszerűen csak el akartam vele menni oda. Esküszöm, többet
nem teszem. Ti pedig esküdjetek, hogy Yasmin nem szerez tudomást a szerv transzplantációról.
- És előle miért titkolod?
- Mert úgy érezné, hogy elárulom...
Apám feláll, olyan szemekkel néz lefelé, amire válaszként
csak sóhajtani vagyok képes.
- Akkor most beszélj szépen arról a nőről, aki a szívet kapta.
Nem bírom a pillantását, Hakim szemébe nézek, akinek kezd
leesni a dolog, Fawwaz is kibújik tenyere védelméből. Én mélyen
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hallgatok, de ez is válasz. Öcsém csücsörít egyet elgondolkodva,
apám meg fölényesen méreget. Aztán végre megszólal.
- Természetesen asszonyod nem tudhatja meg. Kikaparná a
szemed. - Hakim helyeslően bólogat, Fawwaz szintén, de engem
nem is csak ez a feloldozás érdekel. Visszaül, és mélyen a szemembe néz. - Most féled csak igazán a halált, igaz? Ne félj, fiam!
Allah kegyes. - Nálam sokkal jobban meglepődik Hakim, aki
döbbenten apánkra néz. - Azt javaslom, ezzel ne kínozd magad.
De van egy olyan érzésem, hogy már nem is csak a szervadományról van szó.
- Közel kerültem hozzá.
- Mwahhh - csap a térdeire Hakim, de mielőtt értelmeset is
mondhatna, apánk leinti.
- Ez a te magánügyed, nem akarjuk tudni. De azt ajánlom,
hogy olyan közel ne kerülj hozzá, hogy fattyút szüljön neked.
- Ezzel most Annát minősíted? - emelem meg a hangom.
- A kis hercegnőmet már befogadtuk, nem őt minősítem.
Allah lássa lelkemet, tiszta szívemből szeretem, és adj hálát azért
is, ahogy asszonyod viselkedik vele. De ne várj tőlünk ennél többet. - Azt nem mondanám, hogy megkönnyebbültem, de annak
örülök, hogy apám nem kíváncsi a részletekre. - Semmi kínos
helyzetből nem vagyok hajlandó téged kimosni, és nem vagyok
hajlandó Yasmin családja előtt mentegetőzni. Mindhármatok miatt kerültem már rossz helyzetbe. Itt az ideje megtanulnotok a
nőügyeket bizalmasan kezelni. Engem nem érdekel, hogy az
USA-ban vagy Európában mennyire viselkedtek kifogásolhatóan, de itthon nem tűröm. - Érdekes, hogy mennyire gyerekek
maradtunk, mindhárman engedelmesen bólogatunk apánknak.
Tulajdonképpen nem is azt mondanám, hogy gyerekek maradtunk, hanem inkább azt, hogy apánknak végtelen tisztelet és
megbecsülés jár, ehhez pedig tökéletesen illeszkedik a megfelelni
akarás. - Tőlem aztán akkor és oda utazol nőkhöz, amikor és
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ahova akarsz. Már rég nem azok az idők járnak, amikor engedélyt kell kérned. De jól vigyázz, Gamal! Ha az igazi családod
szétesik, akkor az ég sem lesz veled kegyes.
- Éppen ezért nem akarom, hogy Yasmin tudja. Az más,
hogy milyen pletykát hall vagy mit sejt, de Magyarországról
semmit sem tudhat. Az a múltat jelenti neki, és én nem akarok
neki fájdalmat okozni.
Apám nagyon hosszan pislog egyet, ez egyfajta helyeslés a részéről. Az utóbbi időben egyébként megváltozott. Nem a külsejére gondolok, hanem a fiaihoz való viszonyára. Még mindig számon kér minket sok mindenben, de már nem veszi figyelembe
azokat a dolgokat, amikért régebben még hatalmas patáliát csapott. Például, ha most történne meg Fawwazzal az az eset, amikor teherbe ejtett egy férjes asszonyt, akkor szerintem hagyná a
nőt veszni, mert ilyenért itt halál jár, és hagyná Fawwazt is szégyenkezni. Régen ezzel szemben minden követ megmozgatott.
Van egy olyan érzésem, hogy Hakim múltkori akciója betette
nála a kaput. Ez nekem most jól jön.
Öcsém újra a pisztáciához nyúl, és felém fordulva mondja:
- Kezdek kíváncsi lenni erre a Magyarországra...
***
Hakim kifelé fújva a füstöt mondja:
- Tudom, hogy ki vagy borulva. Ez nem is csoda. Azt meg
látom rajtad, hogy nagyon szívesen beszélnél a helyzetről, csak
apa beléd fojtotta a szót. Bár ő nem kíváncsi, de én az vagyok.
- Hát ne legyél!
Én is magamhoz veszem a pipát, megszívom, közben figyelem, ahogy a többiek is ezt teszik. Nem igazán volt kedvem ide
jönni, de mivel minden férfi megindult, így én sem ellenkeztem.
Leginkább Emírrel szeretek csak úgy ücsörögni és beszélgetni,
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ezért most zavaró, hogy öcsém duruzsol a fülembe. Nem sok dolog van, amiről őszintén tudok vele beszélgetni, az érzéseimről
meg pláne. A múltkori gyerektémában folytatott eszmecserénk
óta érzek egy törést, talán kezd komolyodni, de nem bízom még
benne. Ő nekem még mindig a felelőtlen, könnyelmű öcsém. Kicsit szánom is emiatt, mert biztos vagyok benne, hogy apám és
Fawwaz szemében is ugyanez. Csakúgy, ahogy anyám vagy húgaim is így néznek rá. Egy lemoshatatlan bélyeg. Hiába próbál
majd bizonyítani, lehet, már bottal járó öregember lesz, mire kimondom: felnőtt férfi lett.
- Meg fogsz lepődni azon, amit mondok... Én megértelek...
- Miben? - fordulok oda hozzá.
Ő újra szív egyet, apámra néz, megváltozik a tekintete, leteszi
a sisát, szembefordul velem, meglepően egyenes, allűröktől mentes.
- Emlékszel, amikor azt mondtad, hogy Allah mindkettőnknek megmutatja, milyen is az élet? - Bólintok, de fogalmam
sincs, hova akar kilyukadni. - Igazad volt. De nem is az a legnagyobb feladat, hogy ezt felismerjük, hanem hogy elfogadjuk. Nekem nagyon nehéz mindennap szembenézni azzal, hogy nincs
gyermekáldás. És bevallom, most téged sem irigyellek... Sőt...
Azt hiszem, csodállak. Talán már akkor csodáltalak, amikor az a
Csilla volt neked...
Különös, ahogy kimondja ezt a nevet. És az még különösebb,
amilyen arcot vág. Tulajdonképpen jólesik a beszéde, de nem
tehetek róla, nem tudok megnyílni.
- Hagyjuk ezt, Hakim!
- Nem! Fontos tudnod valamit. Utáltalak, mert olyat tettél,
amit nem szabad, mégsem fordult el tőled apánk. Nem értettem,
én miért vagyok rosszabb nálatok, amikor mindenben meg akarok felelni. Én nem ejtek teherbe európai nőket, nem fekszem
össze férjezett asszonyokkal, mindenben azt teszem, amit vártok
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tőlem. Emlékszel, még Yasmint is azonnal feleségül vettem volna
apánk kérésére. Mégsem voltam sosem elég jó...
Igaza van... Ebben a pillanatban én sem tudnám egyértelműen
megmagyarázni, mi is a probléma vele.
- Azért tudod te azt! Csak élsz bele a semmibe. Néha van
feladata is a férfinak, öcsém.
Hátradől, összefonja az ölében a karjait, a szemem közé néz,
én meg ezer dolgot megállapítok róla, amiket eddig észre sem
vettem. Legelőször is, hogy a külseje legalább akkora hatalma,
mint nekem. Férfias, markáns az arca, most mégis kisfiúsan duzzogó, ugyanakkor bizonyítani akaró. Talán azért látom most érettebbnek, mert a szakállát nagyobbra hagyta, egészen bölccsé teszi
ez az apróság. Na és a tekintete. Talán az enyém is szokott ilyen
lenni? Hakimot egy taknyosnak gondolom, de ahogy most rám
néz, apám hatalmát érzem. Nem bírom tovább, elfordulok, el is
nevetem magam. Nem kérdez, én mondom magamtól.
- Még sosem néztél így rám.
- Még sosem éreztelek ennyire a bátyámnak.
Undorító vagyok, de az fogalmazódik meg bennem, hogy ez
valami csel.
- Na jó! Ki vele! Mi a célod? Valamiért nyalod a seggemet
rendesen, csak nem jöttem még rá, hogy miért.
Ő is elneveti magát, az előbbi „apámos” tekintély tovaillan,
újra taknyosnak látom.
- Ugyan már! Én nem beszélgethetek veled testvérként?
- Jó. Akkor testvérként mondhatnád el, hova akarsz kilyukadni.
- Szerelmes vagy belé?
Persze hogy értem a kérdést, de a válasz nem megy. Mi köze
hozzá?
- Kibe?
- Abba, akiben az ő szíve dobog... Vagy csak a gyászt teszi
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könnyebbé?
Már egyikünk sem vigyorog, még kimondani is képtelenség.
Azt hiszem, ez az állapot nem fog változni, amikor szembeállítom magam az igazsággal, újra és újra képtelenségnek tűnik. A
képtelenség ott kezdődik, hogy meghalt a nő, aki a mindenem
volt. Nehéz nélküle az élet. Aztán ez a szív... Az, hogy másban
dobog tovább, olyan, mint egy újjászületés, feltámadás, ugyanakkor meg bűn. És ha ez nem lenne elég, én még bele is esek.
Elfordulok, ő szólal meg ismét.
- Felnézek rád... Én, lehet, megfojtottam volna... Tudod,
már egészen másképpen érzek Samira iránt, mint régen. Nem
tudom, hogy viselném, ha elveszíteném... Átérzem azt a csapást,
amit egykor rád mért az ég.
- Fogd be, Hakim. Te semmit sem tudsz.
Én már tiszta ideg vagyok, de ő hangosan felröhög.
- Mi lenne, ha egyszer elhinnéd, hogy nincs bennem rosszindulat?
- Elég nehéz. Emlékszem, hogy néztél rá. Teli voltál gyűlölettel. És arra is emlékszem, mi volt arról a véleményed, hogy
magamhoz veszem Annát.
Bólogat, de nem támad vissza, sokkal inkább mutat tükröt.
- Azt hiszed, te más vagy? Te hogy néztél rá először? Biztos
nem úgy, ahogy már Rijádban. Ha nem vallod be, akkor is tudom. A bátyám vagy, meglehetősen jól ismerlek, és bizony a
nőkhöz való viszonyod, az nyitott könyv előttem, csakúgy,
ahogy én is az vagyok neked. De nem mindegy már? Ezek már
visszafordíthatatlanok. Én csak azt akartam neked mondani,
hogy melletted vagyok.
A karomra teszi a kezét, az ujjait nézem, majd amikor megemelem a fejem, apám tekintetével találkozom. Fawwaz odaadóan magyaráz neki valamit, de ő minket néz, hiába mondta, hogy
nem akar tudni semmiről, a figyelme lankadatlan. Újra öcsém
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kezére nézek, úgy mondom neki.
- Apánk, szerintem, meghal a kíváncsiságtól, hogy miről
diskurálunk.
- Úgyis elmondod neki - lök oldalba.
- Azt hiszed?
- Miért? Vannak dolgok, amiket nem vitatsz meg az öreggel?
Mindketten apára nézünk, ha eddig nem sejtette, most már
tudhatja, hogy róla beszélünk.
- Akadnak - mondom zavartan, mert apánk kérdő tekintete, nem is tudom, hogy nevetséges-e, vagy riasztó.
Hakim is elkomolyodik, a torkát köszörüli, majd Fawwazra
néz, mintha eddig is csak véletlenül állapodott volna meg a tekintetünk rajtuk.
- Azért jó dolog, hogy minket szeret a legjobban. Nem? bök ismét meg, engem meg már úgy idegesít ez a lökdösés, hogy
lelököm a karját a karfáról.
- Ha még egyszer meglöksz, fotelestül borítalak föl.
Mindketten nevetünk, öcsém még a pipától is arrébb húzza a
fotelét, majd úgy tartja a karját, mintha bokszolni készülne. Aztán leengedi, és váratlanul újra meglök, miközben mondja:
- Na gyere, boríts!

263

16. fejezet
Az éjszaka nagyon későn jöttem haza. Az itthoni mulatság után a
vízipipabárban történtek segítettek ellazulni, régen beszélgettem
olyan jót. Hakimnak lehet, túl sokat mondtam, erre csak reggel
eszmélek föl. Mindent kiszedett belőlem, de érdekes módon nem
osztotta az észt. Apám tartotta magát ahhoz, hogy a magánélet,
az magánélet, ezért már csak üzletről és a családunkról, jövendőbeli unokájáról volt hajlandó beszélgetni, mert persze, ahogy észrevette a sugdolózásomat öcsémmel, azonnal közénk ült.
Volt idő, amikor gyakran jártunk így össze, de apám öregedésével ezek elmaradtak. Tegnap éjjel ezt egy kicsit bántam, mert
olyan unokatestvérekkel találkoztam, akiket az esküvőmön láttam utoljára. Rijád nem kicsi. Ha valaki a város másik felében
lakik, akkor veheted úgy is, hogy másik városban vagy országban van, mert garantáltan nem fogsz vele összefutni.
Megint egy késői kelés, de nem is értem, mióta izgat ez engem. Apámnak a múltkor igaza volt. El kell kezdenem Khaliddal
komolyan foglalkozni. Szem előtt tartom: „Tanuld a vallásod, ne
örököld!” Az egy áldás, ha muszlimnak születsz, de ha nem úgy
élsz, ahogy Allah vagy a próféta megkívánja, akkor mit sem ér ez
az áldás. Emírrel is beszélgettem erről a múltkor, mert Nasser
már idősebb, jó ideje jár velünk péntekenként a mecsetbe. Próbáltam visszaemlékezni, unokabátyámnál hogy zajlott ez a dolog,
de ha valakiről példát akarok venni, az apám, nem pedig egyéb
rokonaim. Egyébként Emír feleannyi üzleti útra sem cipeli ma264

gával Nassert, mint engem cipelt apám.
Lezuhanyozom, elvégzem az imát, a lenti szinten ér az első
meglepetés. Anyám Annát fésülgeti, arcát csókolgatja, nem tudom hova rakni a dolgot.
- Anyám... - nyögöm, de folytatni nem tudom, mert Anna
futni kezd felém, és őt kell felemelnem. Anyám azonban tudja,
min lepődöm meg, ezért felel a fel nem tett kérdésre.
- Tegnap éjjel itt maradtam. Yasminnak szüksége van több
segítségre.
- Ezt én megoldom. Ha kell, veszek fel még valakit a gyerekek mellé.
- Gamal. Fáj neked, ha az unokáimmal töltök egy kis időt?
- Ugyan. Miért fájna? Csak olyan, mintha a szememre
hánynád, hogy nem bánok jól Yasminnal. Neheztelsz rám, amiért
tegnap elmaradtam?
Legyint a kezével, sosem volt az a hisztis nőszemély. Apám
több okból kifolyólag is beleszerethetett. Az egyik, hogy anyám
csodaszép, a másik, hogy ő az első feleség, és ehhez már csak
plusz dolog az alázatos viselkedése apám irányába. Míg az én
feleségem biztos megenged majd magának egy rosszalló megjegyzést, addig anyám ezt nem tenné meg.
- Nem tetszik nekem ez a lány. Aggódom érte. - Anna arcába nézek, mire ő sietve hozzáteszi. - Yasminról beszélek. - Leteszem Annát, ő elkezdi utánozni a nagyanyját, ugyanúgy fésüli
a babáját, ahogy pár perce még vele tették. Anyám csodálatos
szemeibe nézek, már próbálnám menteni a helyzetet, de ő végigmondja, amit akar. - És most nem a várandósságról beszélek.
Tegnap Anna mondott neki valamit, ami után roppant dühös
volt és feszült. Tudod, én sosem faggatnám, de bármi is legyen
közöttetek, vedd most figyelembe, hogy a gyermekedet várja.
- Arról nem tehetek, ha Anna felidegesíti.
- Ugyan, fiam! Nem a lányotokra volt dühös. Én látom,
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hogy rád...
- Hogy? - vágok a szavába, kezdek pipa lenni.
Anyám a legnagyobb meglepetésemre nevetve válaszol.
- Úgy, ahogy én néztem apádra, amikor megtudtam, hogy
magához vesz egy új feleséget. - Nem tudom, mi olyan vicces
neki ebben, nincs nevethetnékem, ő is elkomolyodik. - Csak az a
különbség, hogy én számítottam rá, te viszont ígéretet tettél
Yasminnak.
- Ez a házasság úgy jött létre, hogy Yasmin belement, lehet
még asszonyom. Erre azért jó, ha emlékeztek. Ettől függetlenül
fogalmam sincs, miről beszélsz, mert nem szándékozom nősülni.
- Nem a házassági szerződésről beszélek, hanem arról, ami
két éve történt. Ígéretet tettél neki...
- Amit be is tartok! - kiáltok vissza.
Most mi van itt? Anyám majd Yasmint kezdi pátyolgatni? Ki
a franc beszélt második feleségről? Anna felkapja a fejét a hangomra, ezért leguggolok hozzá.
- Hol van Khalid és az anyád?
- Sétálnak - csak ennyit mond, ezért ismét felállok, anyámra
nézek, hátha ő válaszolni tud.
- Apád hozott egy új telivért Khalidnak, azt mentek megnézni. Hamarosan visszatérnek.
- Annát miért nem vitték?
- Én a mamával akartam lenni - szól közbe lányom, mire
anyám elmosolyodik.
Lányom beszélni kezd a babájához, újra Csilla nevét szajkózza, valahogy le kell erről őt szoktatnom. Mindenesetre anyám
nem lepődik meg, amikor ránézek, csak annyit mond:
- Yasmin elmondta.
Nem beszél tovább, de nem is kell. Feleségem előtt nem éreztem szégyent ezzel kapcsolatban, de most anyámra nézve azt
érzek. Csak remélem, hogy apám nem mondja el a többi dolgot,
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mert hiába vagyok a fia, a nők sokszor utat találnak egymás szívéhez. Márpedig, ha Yasmin utat tör anyám szívéhez, akkor
anyám sok mindenben mellé fog állni. Persze nem családi vitákat
értek ez alatt, elég ez a nézés.
- Szerinted is ostobaság volt? - kérdezem tőle.
- Fiam, ha ettől megnyugszik a lelked, akkor nem. Mindnyájan tudjuk, hogy a mai napig nehéz neked. Azt érzed, egyedül voltál és vagy, de ez nem igaz. A te szenvedésed nekem is fáj.
Éppen azért örülök annak, hogy Yasminnal végül ilyen szépen
egyenesbe jöttetek. Nagyon szeret téged, fiam.
- Tudom, én is szeretem.
Pár másodpercig csönd van, talán azért, mert nem akarjuk,
hogy Anna bármit is megértsen ebből a beszélgetésből. Anyám
szólal meg ismét.
- Ettől függetlenül azt mondom, ne bántsd meg Yasmint
ilyenekkel. Mindkettőtöknek csak fölösleges fájdalmat okozol.
Bólintok, anyám az a személy, akinek lába elé borulok, de a
tanácsa nem érdekel. Végtelen hála, szeretet, tisztelet van bennem, de mit tudhat ő egy férfi lelkéről? Ha valakinek, akkor neki
tudnia kéne, hogy a megalkuvás, az végképp nem lett belém nevelve.
- Megkeresem Khalidot, és átmegyek vele a mecsetbe.
Megsimogatom Annát, anyám csak elmosolyodik, azt gondolja, hogy jó fia vagyok, megértem, amit mond, és megfogadom a
tanácsát. Én meg meghagyom ebben a hitében.
A medencénél nem kell sokkal tovább mennem, Yasmin jön
velem szembe, fiam kezét fogja. Megölelem mindkettőjüket, egyszerűen semmit sem látok az arcán. Yasmin vagy megtanulta, hol
a helye, vagy csak a gyerekünk előtt nem akar cirkuszolni. Vagy
egyszerűen anyám képzelődött tegnap. Lehet, még mindig azért
haragszik, hogy elmentem Annával Magyarországra.
- Hamarosan szólít a müezzin. Addig készítsd elő
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Khalidot, megyek vele imára.
Mondhatna valamit, mert az, ami következik, elég aggasztó:
bólint, felemeli a fiunkat, és bemegy vele a palotába.
De jó volt, míg nem kellett nők duzzogását lesnem! Kivagyok
már ettől az állandó feszültségtől. Lehet, tényleg bolondság volt
az utazás, mert azóta csak a problémák nőnek itthon. Én is bemegyek, Krisztina már kíséri Annát egy külön helyiségbe, jön a
szokásos magyarórájuk. Pontosabban nem is óra, mert olykor
egy egész délelőttöt töltenek el együtt.
Bevonulok az étkezőrészhez, leülök az egyik fotelba, és iszom
egy kávét. A fekete meghozza az étvágyamat, ezért harapok a
pitából, amivel csípős humuszt tunkolok. Pár falattal megelégszem, a legnagyobb paradicsomot kiveszem a tálból, és úgy
eszem, ahogy Magyarországon az almát ettem. Az étel után
megnyugszom, percek múlva pedig már Khalid szalad hozzám,
miközben örömmel szajkózza.
- Megyünk imára?
- Megyünk, fiam... De jól kell viselkedned! Érted? - Bólogat,
de jól tudom, minden lesz, csak nem jó. Ettől függetlenül nem
hátrálok meg.
Bár a müezzin még nem szólt, felállok, megfogom a kezét, és
elindulok vele ki a palotából. Elmegyünk Yasmin mellett, nagyon
nehéz a fejem, képtelen vagyok ránézni, pedig az ő tekintete
szinte éget. A kapunál Hadi áll, de csak intek neki egyet, ami azt
jelenti, hogy nincs szükség az autóra. A kapu nyílni kezd, fiam
meg ugrál örömében. Nem csitítom őt, megelégszem majd azzal,
ha a mecsetben jól viselkedik. Mindössze pár méter, és oda is
érünk a mecsethez, szerencsére még alig vannak, így fiamat
könnyedén megmosdatom. Nem viszem túlzásba, mert tudom,
Yasmin már megtette ezt otthon, inkább csak a rutint akarom
Khalidban elmélyíteni. Én is megtisztálkodom, közben már szólni kezd a müezzin. Mi bemegyünk a mecset elejére, a papucsun268

kat a bejáratnál hagyjuk.
- Anna miért nem jött?
- Anna otthon imádkozik anyáddal.
Elengedi a kezem, és fut egy kisebb kört, mire csak az ujjamat
emelem fel figyelmeztetően. Nagyon kevesen vannak, megkezdődik az ima, Khalid rosszabb, mint valaha. Feláll, odamegy másokhoz, bukfencezik, olyan, mintha valami bolondbogyót evett
volna. Nem figyelhetek rá, de abban biztos vagyok, hogy az ima
után elbeszélgetek vele. A csúcs az, amikor a homlokomat a földre támasztom, ő pedig felugrik a hátamra, a nyakamba csimpaszkodik. Mondom tovább az imát, semmilyen módon nem
reagálok rá. Nagyjából így töltöm a tizenöt-húsz percet, néha azt
érzem, meg fogok fulladni. Alig bírom a fejemet elfordítani, de
amikor végre sikerül, felállok és hátranyúlok. Előrehúzom őt, és
megcsókolom, úgy csimpaszkodik, mint egy majom.
- Fiam, azt beszéltük meg, hogy viselkedsz.
- Melegem van. Éhes vagyok - mondja, miközben az orrát
piszkálja, ő egész jól végigjátszotta az elmúlt perceket.
Kimegyünk az épületből, belebújunk a papucsba, elkapva a
kezét magamhoz húzom.
- Itt így nem viselkedhetsz. Érted?
- De Anna miért nem jött?
Elsírja magát, talán ekkor először gondolok arra, hogy nálunk
nem egyszerű apának lenni. Mi lesz, ha nem felelek meg ennek?
Sokszor gondolok arra, hogy családom minden nőtagjának támasza kell legyek, és Anna sorsát egyengetnem kell, de mi van, ha
pont a fiamat nem tudom majd megfelelően nevelni? Rá kéne
szánnom a legtöbb időt, én meg csak a múlton siránkozom, aszszonyommal vitázok, őrült dolgokat művelek.
Már a palotánál vagyunk, a kaputól Khalid őrülten rohanni
kezd, szerencsére Hadi utána iramodik, így nem kell szemmel
tartanom. A papucsomat rúgom le, Yasmin megáll előttem, egy
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hang nélkül néz. Leveszem a fejemről az ogalt és a shemagot,
majd a hajamat simítom hátra. Látom a tekintetében a gyűlöletet,
fogalmam sincs, mi van már megint.
- Beszéded van velem? - kérdem őt.
- Igen. Hol tudsz rám szánni egy kis időt?
Micsoda bizalmaskodás... bámulatos.
Dühít ez a kimértség.
- Bárhol, kedvesem - válaszolok így szándékosan.
Az arca merev marad, én elmosolyodom, de ő meg sem rezzen.
- A könyvtárban várlak.
Megfordul, elmegy a lépcső mellett, a könyvtár felé, ki kell
gombolnom a tobém tetejét, mert rossz érzésem van. Iszom egy
jéghideg gyümölcslevet, megmosom a kezemet meg az arcomat,
ennyit csaknem mindig megteszek, amikor kintről jövök be.
Nehezen veszem rá magam, de végül mégis a könyvtár felé
veszem az irányt. Ott ül az egyik fotelban, a lába keresztbe van
téve, a dereka egyenesen kihúzva, kezeit a térdére fekteti. Rendesen beindulok erre a látványra, de ő csak a vele szemben lévő
fotelt nézi, jelezve, hogy oda üljek le. Meg is teszem, a vigyort
képtelen vagyok visszafogni. Mit játssza itt nekem magát?
- Parancsolj, életem. Itt vagyok. Ezennel rád szánom minden időmet.
A gúnyos hangnemmel jelezni szeretném neki, hogy velem ne
üssön meg ilyen diplomatikus hangot, de szarik a megjegyzésemre. Vár pár másodpercet, majd hirtelen megszólal.
- Ki az az Emese?
Ahhhhh! Pffff!
Nem tudom leplezni a zavart, fészkelődök a fotelban, ő meg
csak tovább ül a szoborszerű tartásával, a merev arcával. Az a
legzavarbaejtőbb, hogy még csak dühöt sem látok az arcán.
Folytatja:
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- Anna mondta, hogy megismert Magyarországon valami
Emesét. Aki veletek volt elég sokszor... - Újra a hajamat simítom,
próbálom összeszedni magam, de a helyzet az, hogy csapdában
vagyok. - Gondolom, arra nem kell figyelmeztetnem téged, hogy
őszinte választ várok.
Hátradőlök, a pulzusom kezd normalizálódni, de érzem, ebből most nagy baj lesz. Nem akarom, hogy felizgassa magát,
márpedig ha őszinte leszek, akkor az egyenlő lesz azzal.
- Csilla halála után a szerveit transzplantálták. A szívét egy
bizonyos Emese kapta meg.
Nem tudom folytatni, a fekete szemei hol összeszűkülnek, hol
megnyílnak. A szája elé emeli a kezét, a kecses, hosszú ujjai a
szája körül játszanak. Egész jó vagyok már ebben a „vágjunk a
közepébe” dologban.
- Ezt nem értem...
- Mit nem értesz?
Felpattan, háttal áll nekem, a fenekét nézem, de egyszer csak
visszafordul, és le is zuhan a fotelba.
- Hogy voltál képes arra, hogy ezt eltitkold?
- Nem titkoltam. Én is csak most tudtam meg.
- És mi köze ennek Annához?
Nagyot nyelek, már minden mindegy. Ha eddig eljutottunk,
akkor kár hazudnom.
- Csilla szívét Emese kapta meg. Én meg látni akartam azt,
akiben a szíve tovább dobog. Ezenkívül kimentünk még a temetőbe, ahogy azt már el is mondtam neked. Természetesen Annának nem beszéltem a részletekről, ahhoz még jó pár évnek kell
eltelnie. - Riasztó a nézése, valahogy finomítanom kell a dolgokon, jó lenne menteni a menthetőt. - Dühös voltam, amikor ezt
megtudtam, és a szemébe akartam nézni annak, aki... Akiben a
szíve dobog...
Mekkora egy mocsok vagyok. Hárítok, mentegetőzöm, az
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egészbe a hitet keverem bele, pedig Magyarország ma már
megint nem erről szól. Felemelem a fejem, és nyílt tekintettel nézek rá.
- Ez undorító... - suttogja, én meg hirtelen pont ettől a
mondattól undorodom. - És te képes voltál a lányunkat odavinni? Találkozott ezzel a nővel? Normális vagy? - felpattan, végre
ösztönből cselekszik, én ülök tovább nyugodtan. - És te? Neked
mi közöd hozzá? Ne tagadd! Látom a szemeden. Ismerlek! Ismerem ezt a nézést! - Felállok én is, odalépek hozzá, de egyetlen
hang sem jön ki a torkomon. Mit kéne mondanom? Na és az meg
a másik, hogy én magam is összeomlok kissé ettől. Mi a franc
látszik a szememen? Az nem lehet, hogy Yasmin tisztábban látja
a bennem hullámzó érzéseket, mint amennyire én felismerem
őket. Pedig lehet. Az utolsó mondataival szemernyi kétséget sem
hagy. - Hazug vagy! Bűnös, fekete, kegyetlen... Undorító!
Kinyújtom a kezem, próbálom nyugtatni, de ő sikítva ordítja,
miközben a körmei belekarmolnak az alkaromba.
- Ne nyúlj hozzám! Soha! Soha többet!
- Yasmin...
Pördül egyet a saját tengelye körül, a haját igazgatja és az arcát simogatja. Nagyon aggódom érte, de ha megszólalnék, akkor
azzal csak szítanám a dühét.
- Nem fekszem veled többé egy ágyba! Soha!
- Ez butaság...
- Soha! Azonnal átköltözöm a gyerekek hálószárnyába és
kész. Ne merj hozzám nyúlni. Undorító vagy! Undorítóak vagytok mindnyájan!
Elszalad mellettem, vissza kell ülnöm a fotelba, mert a lábam
nem igazán tud tartani.
Most elég nagy szarban vagyok.
***
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Nem viccelt. Tényleg nem jön be. Átmentem a gyerekekhez az
esti búcsúra és imára, de ott sem volt. Mikor Umaymát kérdeztem, csak annyit mondott, hogy a másik szobában pihen. Persze
hogy nem mentem be. Valószínűleg nem pihen, hanem zokog.
Krisztina elég furcsa szemekkel néz rám, herótom van ettől a
nyugati „beszéljünk meg mindent” dologtól. Én elfogadom, hogy
Bálint és az ő párkapcsolata ilyen zavaróan őszinte, de azért az
én magánéletemet mégse vitassák meg. Márpedig Krisztina tud
Emeséről, ez látszik a fején. Nyilván nehéz lett volna Bálintnak
titkolni a sztorit, de pont azért kap ennyi pénzt, hogy ilyen nehéz
dolgokat oldjon meg.
Ebben az ügyben helyre teszem őt.
Mivel már igencsak késő van, leheveredek az ágyra, és a telefonommal kezdek babrálni. Fel akarom hívni Emesét, valahogy
olyan természetes az, hogy beszéljek vele. Pillanatok alatt jövök
rá, hogy nincs benne a telefonomban a száma, ezért Bálintra
nyomok rá. Pár kicsörgés után felveszi, hallom a hangján, hogy
már aludt.
- Parancsolj, Gamal!
- Gyere át a hálószobámba, és hozd Emese számát! Szükségem van rá.
- Be tudom diktálni. Leírod?
Naná. Én vagyok a titkár, vagy mi a fasz?!
- Akkor újra mondom: gyere át hozzám! És hozd a telefonszámot. Vagy esetleg még mindig diktálni akarsz?
Visszább kell vennem ebből a barátságos stílusból, mert a
nyugatiak azt hiszik, a kedvesség és a hála egyenlő a haverkodással.
- Egy perc, és ott vagyok. Nincs másra szükséged?
- Gyere!
Felállók, belebújok egy pólóba, pont az előbbi gondolatom
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miatt nem fogom egy szál alsóban várni őt. Csend van, imádom
ezt a csöndet. Olykor elhallatszik a palotáig az oroszlánok bőgése, akik az estével éberebbekké válnak. Khaliddal és Annával
sokszor játsszuk azt, hogy odaülünk a teraszukhoz és hallgatjuk
őket, próbáljuk kitalálni, mit beszélgetnek. Erre el is mosolyodom, már régen ültünk le így hárman. Holnap este megejtem.
Kopognak az ajtón, csak kiabálok egy „gyeré”-t, Bálint már
jön is, kezében lóbálja a telefonját. Kicsit megsajnálom, mert látom, hogy igyekezett megadni a módját az átjövetelnek. Nem
gyűrött pólót vagy pizsamát visel, hanem egy gombos, galléros
felsőt, és egy lenge vászonnadrágot. A szálkás termetén jól mutat
az ilyesmi, én ilyen bő nadrágban úgy néznék ki, mint egy medve.
- Jó estét, Gamal. Hívtál, itt vagyok.
- Kell a száma!
Már pötyög is a telefonján, aztán kinyújtja a kezét az én telefonomért. Feloldom a kódot, és átadom neki. Az enyémet nyomkodja, majd visszanyújtja felém.
- Beleírtam. Kutasi Emese néven elmentettem. Átírhatod
arra, amire szeretnéd, vagy arab betűkre is.
A telefonom, mondjuk, tényleg elég bonyolult e tekintetben.
Van, hogy az arab nyelvet és billentyűzetet használom, van, hogy
a latint. Attól függ, kiről van szó. Nyilván egy szaúdit sosem írnék be latin betűkkel, és nyilván Emesét meg nem fogom arabbal.
Kiveszem a kezéből, látom, már menne is, de én beszélni kezdek.
- Mit mondtál Krisztinának a magyar úttal kapcsolatban?
Nem bír a szemembe nézni, ezzel el is árulja magát. Az helyes, ha szégyenkezik, ezek szerint tisztában van vele, hogy hibát
követett el.
- Olyan zavaros volt az egész. Valamit mondanom kellett
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neki...
- És ezért elmondtál mindent.
- Nem nagyon volt más választásom.
- Na figyelj, Bálint! A te Krisztinád ugyanolyan alkalmazásban van itt, mint Umayma. Márpedig, ha hiszed, ha nem,
Umaymának senki sem mesélte el ezt a szaftos kis sztorit. Sőt.
Umayma nem is néz rám olyan szemekkel, mint Krisztina - látom, hogy közbe akar vágni, de nem hagyom. - Az, hogy te a bizalmasom vagy, nem azt jelenti, hogy ő is az. Senki... érted? Senki sem beszél az asszonyának bizonyos dolgokról. Úgy, ahogy
Emír vagy Ibrahim sem fecsegett otthon valószínűleg fölöslegesen.
Jó ideig bólogat, majd végre kinyögi:
- Igazad van, Gamal. Hibáztam. Legközelebb nem fog ilyen
előfordulni.
- Faggatott téged? - Egy bólintás a válasz. - Nem tudod neki azt mondani, hogy semmi köze hozzá? Csak így, egyszerűen.
Elmosolyodik, én meg azon gondolkodom: ez tényleg ennyire
bonyolult?
- A mi viszonyunk azért kicsit más...
Jó, ezt elismerem, és teszek is rá elég magasról, de rajtam ne
csámcsogjanak.
- Az a ti dolgotok. Viszont, ami a munkádat illeti, az a te
meg az én dolgom. Azt hittem, ezt már megtanultad.
- Persze... Igaz... Mint mondtam, többé nem fog előfordulni.
- Nekem gondolnom kell Yasminra is. Itt sürgölődnek majd
körülötte a női alkalmazottak, miközben sutyorognak a háta mögött? Vagy, ami még szebb lenne, ha női alkalmazottól jutna fülébe csúnya dolog. Ugye értesz engem, Bálint?
- Beszélek Krisztinával.
- Helyes. Addig, amíg nem én beszélek vele!
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Haragszom erre a nőre, pedig lehet, inkább Bálintra kéne.
De az nem annyira megy. Hiába... Ő már közel került valamennyire hozzám, és mégiscsak férfi. Ha elverhető a por egy nőneműn is, akkor inkább azt választom.
- Elmehetsz.
- Jó éjt! - fordul sarkon, és megy is kifelé.
Egy ideig bámulok a félhomályba, próbálom tervezni, mit
mondok majd, pedig badarság az egész. Tudom, hogy ez a nő
úgyis mást hoz ki belőlem. Hiába tervezek agyban, ha pont
agyam nincs, amikor érzem őt.
***
Kikeresem a nevét, és hívom. Azonnal fölveszi, angolul szól bele.
- Tehát hazaértetek. Kicsit aggódtam, azt gondoltam, hamarabb hívsz majd.
- Honnan tudod, hogy én vagyok?
- Viccelsz? Legalább öt kilométer hosszú telefonszámot írt
ki a kijelző.
Ő hangosan felkacag, én meg elmosolyodom.
- Nem is kérdezed, honnan tudom a számod?
- Na hallod! Ha a címemet kinyomoztátok, akkor ez már
csak nem volt probléma. Gondoltam, hogy tudod, mert nem kérted. Reméltem, hogy egyszer majd hívsz. Hogy van Anna? Nagyon össze van zavarodva?
A gyomoridegem már tova is iramodik, úgy beszél velem,
mint egy régi ismerősével, és bennem is erősíti, hogy nem kell
fölösleges köröket futnom. Miért ne beszélhetnénk őszintén?
- Semmi baj. Igaz, a babáját elnevezte Csillának, és az Emese név is elég gyakran csúszik ki a száján, de ez is az ő élete része.
Ez van. Így alakult.
- Úgy érted, emlegeti a temetőt és engem?
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Nem akarok válaszolni, nem akarok megoldandó problémákról fecsegni. Akkor arról is számot kéne adnom, hogy milyen
veszekedésem volt Yasminnal, márpedig ahhoz senkinek semmi
köze. Még neki sincs.
- Aludtál már?
- Nem. Olvastam - másodpercnyi szünet után hozzáteszi. Jó hallani a hangod.
Igen, tulajdonképpen nekem is jó hallani az övét. Hát persze
hogy jó, hiszen ezért hívtam. Elég gáz feleletet adok.
- Ennek örülök...
Nem bántódik meg, nevetve kezd beszélni.
- A munkahelyemen Ica néni rögtön azzal kezdett: képzeld,
kislányom, volt itt az a férfi. Tudod, aki idejött a transzplantáció
miatt. Mire mondtam neki, hogy nyugodjon meg, minden rendben van, találkoztam veled. Erre teljesen kiakadt, hogyhogy a
csudába találtál meg engem, ha ő nem adta meg a címet. Még
anyát is felhívta, számon kérte, milyen barátnő ő, amiért nem is
mesél erről. Egy napja azt hajtogatja: fel kell jelenteni az ilyet!
Újra nevet, olyan érzésem van, mintha a lányomat hallgatnám. De jó. Mégis jó.
- Feljelenteni?
- Igen, amiért zaklatsz. Mármint ő azt hiszi, hogy zaklatsz.
Tudod... a szív miatt... - halkul el.
Érdekes, erre meg pont én röhögöm el magam. Feljelenteni?
Meg zaklatom? Egyetlen hiba vagy rossz tett sem jut az eszembe,
mi ebben a zaklatás? Belepofázni más magánéletébe... na, az a
zaklatás. Ennek az asszonynak szívesen elmagyaráznám, milyen
szokások vannak nálunk. De mit is vár az ember a nőktől?
Leülök a kanapéra, meglátom mellette a tasakot, amiben
Yasminnak az ajándékai vannak. Ekkora barom nem lehetek.
Napok óta itt van, valószínűleg már ő is észrevette. A takarítók
meg nem mernek hozzányúlni. Abban a pillanatban kellett volna
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neki odaadnom, amikor megtudtam, hogy állapotos. Rendesen
előjön belőlem az arab.
- Tetszenek az ajándékok? - kérdezem.
- Ó, igen! Az ásványvizet jól be is hűtöttem, és már tegnapelőtt megittam - válaszol komolyan.
Nem értem magamat, mert marhára felidegesít ez a reakció,
de nevetni kezdek. Arra céloz, hogy az ajándéktáskájába véletlenül betettem az Annának szánt ásványvizet.
- Gondolom, finom volt. És remélem, értékeled, mert a víz
igencsak nagy kincs.
Erre már ő is elneveti magát, nyilván nem fogom a gyémántról meg egyebekről faggatni, pedig szívesen tenném. Már megint
nem azt mondja, amire számítok.
- Szép volt a többi ajándék is. De hogy őszinte legyek, még
mindig a tasakban van a fülbevaló is meg a parfüm is.
Az nagyon jó, mert úgy látszik, azt fel sem fedezte, hogy egy
nyakék is van benne. És persze hogy a fülbevaló csak arany és
miniatűr gyémánt kombinációja, míg a nyakék hatalmas gyémántkövekkel díszített ékszer. Nem teszem szóvá, röhögve csak
annyival nyugtatom magam, hogy remélem, nem dobja ki azt a
rohadt papírtasakot ellenőrzés nélkül.
- Egyébként, ha megsértődsz, ha nem, nem érdekelnek az
ajándékok. Szerintem értéktelen dolgokért rajonganak az emberek, csak azok nem teszik ezt, akiknek nem egyszerű az élet. Úgy
értem, én tudom, az is boldogság, ha reggel felkelhetsz. Az, hogy
látsz... az, hogy egészséges vagy... Érted?
Persze hogy értem, neki az egész életét megpecsételte a gyerekkora, a túlélési harc, és most is kísérti, pedig túl van a nehezén. Nem akarok ebbe belemenni, már csak azért sem, mert szerintem nem is sejti az ajándéka értékét. Ez van. Én igenis így
szoktam kifejezni, ki mennyit ér nekem. Természetesnek és eleve
elrendeltnek veszem ezzel szemben a származásomat, minden
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előnyével együtt.
A faszom sem fog azért mentegetőzni, mert egészségesnek születtem
és gazdagnak!
- Ha elrepülök Magyarországra, akkor hajlandó vagy még
velem találkozni? - kérdezem, pedig tudom a választ.
- Miért? Képes lennél azért újra ideutazni, hogy láthass?
Na azért egy kicsit többért...
- Baj?
- Nem. - Elhallgat, érzem, akar még valamit mondani. Igazság szerint hiányzol... Jól éreztem magam veled és Annával
is. - Megkeményített hangon folytatja. - De én nem játszom ezt
azzal a kislánnyal. Neki meghalt az édesanyja, én nem vagyok
az. Ha valaki az neki, akkor az a feleséged, aki otthon neveli őt.
Csak fájdalmas lenne mindenkinek, Gamal.
Én is ezt érzem. Annának már Yasmin az anyja, és eszemben
sincs újra Magyarországra vinni őt, meg összeboronálni Emesével. De mi lesz velem? Miért lenne nekünk fájdalmas? Én nem
érzem így.
- Mi lenne benne a fájdalmas? Hiszen jól éreztük magunkat
együtt.
- Nem teheted ezt Annával.
- Ennek semmi köze Annához. És Csillához sincs, még mielőtt szóba hoznád.
Nagyon különös érzés lesz rajtam úrrá. Amióta meghalt, sosem mondtam még ki úgy a nevét, hogy a szívem ne facsarodott
volna el és a torkom ne szorult volna. Most ez van. Kimondom,
hogy Csilla, és csak a melegséget érzem, a gyönyört, a szerelmet,
az újrakezdést. Még mindig lelkemen a seb, ami már erős heggé
nőtte ki magát. Emese tépi, kínozza, de a heg nem szakad.
- Akkor nem értem, mit akarsz.
- Ezt már mondtam.
- Nem emlékszem...
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Lehunyom a szemem, el sem hiszem, hogy mondom, amit
mondok.
- Dehogynem. Emlékszel te! Udvarolni akarok neked. Szerelembe akarok esni veled. A szívedet akarom, a lelkedet, a testedet. Mindenedet.
Hú! Túl sok verset olvasok. Én és a romantikus szerelmi vallomások, könyörgések. Amit az előbb mondtam, lehet, feljegyzem. Hogy a francba jut ilyen eszembe?
- Akkor? Most arra vársz választ, hogy ha ideutazol, találkozni fogok-e veled? Arra, hogy akarom-e?
- Igen.
Fölöslegesen várok, úgyis tudom, mit fog mondani. Akar engem, sosem feküdt volna le velem, ha nem lennék rá akkora hatással, mint amekkorával vagyok. Tudom, az itteni rijádi életem
előtte az akadály, de azt is tudom, hogy aki szerelmes, az előtt
nincsenek korlátok. Minden leomlik, darabjaira hullik, a határok
elmosódnak, jól emlékszem erre, és talán volt már ő is annyira
szerelmes, hogy emlékezzen rá. És talán már közel járunk ahhoz
is, hogy újra ilyen korlátok nélküli valóságba csöppenjünk. Én jól
tudom, ehhez már csak egyetlen találkozó kell. Még egy randevú, és enyém a szíve, lelke, úgy ahogy akarom. Már kitombolta
benne magát a fájdalom, az elkeseredettség, most már csak a tiszta érzések jönnek. Legalábbis én így érzem. Az első ölelésünk
nagyon fájdalmas volt és gyógyító, míg a második a féktelen
vágyról szólt, és arról, hogy iszonyatosan vonzom a testét, úgy,
ahogy az ő teste az enyémet. Egy következő találkozó már mást
is jelentene. Elfogadjuk a másikat, úgy, ahogy van. Ő engem feleségestül, én őt Csilla szívével. Nem hiszem, hogy nekem könynyebb, mint neki.
- Ez nem könnyű döntés.
- Túl sok mindent nem kaptál meg az élettől gyerekkorodban. Ezt te mesélted. Most, hogy adja az élet, nem fogadod el?
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- Ne gyere ezzel. Ez így nem tisztességes.
Nahát! Mintha a tisztességről lennék híres.
Mondjuk, nem értem őt, mert nincs bennem hátsó szándék.
Tényleg azt gondolom, boldognak kell lennie, mert megérdemli.
Na persze velem.
- Akkor? Ne menjek többet?
Eléggé egyértelműsítem a helyzetet, azt hiszem. Erre valamit
mondania kell, én meg elfogadom. Vagyis el kéne.
- Nem tudom.
Ennyi. Akkor ezt rám bíztad, édesem. És én menni fogok.
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17. fejezet
- Nem szólsz semmit? - kérdezem Emírtől, mert hallgat nagyokat, noha látom, hogy szétfeszíti a düh.
- Mit mondjak? Úgyis azt csinálod, amit akarsz. Csak arra
kérlek, hogy engem hagyj ki belőle. Úgy járkálj Magyarországra,
ahogy régen tetted. Nélkülem.
Felnéz a szemembe, szerintem attól a pillanattól tudta, hogy
ez lesz, ahogy a cipőboltnál először megláttam Emesét.
- Magadat hibáztatod? - kérdezem.
- Te nem azt tennéd a helyemben? Kár volt elmondani neked, amit Bálint mondott. Mindenki élt volna boldogan tovább.
Most határtalanul boldog lennél, amiért Yasmin újra állapotos, és
nem viselkednél ilyen idiótán.
- Mindenki boldog lenne? Kit értesz mindenki alatt? Mert
engem nem, az tuti!
- Megoldódott volna. Még időre volt szükséged, de rendbe
jöttél volna.
Felpattanok, nem hiszem, hogy ennyire ostoba.
- Lófaszt! Két év telt el, és csak azóta nem érzem, hogy belehalok, hogy találkoztam Emesével!
Ő is feláll, elém lép, kíméletlenül szembesít azzal, hogy a család nőtagjai mindent megvitatnak.
- Na és most jobb? Most, hogy Yasmin külön alszik?
- Szóval már megy a pletyka...
- Ne aggódj, nem Zahrától tudom. Kivételesen Yasmin any282

ja és apja fordult apádhoz segítségért, aki meg megvitatta az én
apámmal. Nem meséltek semmit, de úgy adódott, hogy jelen voltam a beszélgetésnél.
- Ez rohadt jó! Ti csak úgy leültök beszélgetni az én házaséletemről, nekem meg fogalmam sincs erről?
Most tényleg dühös vagyok.
- Apád elhatárolódott az ügytől, így Yasmin apja és anyja
sem tehet mást. De azt jó, ha tudod, hogy válásról is szó volt.
Röhögnöm kell. Megint itt tartunk? Sosem fogok elválni
Yasmintól, vagy ha igen, akkor nagyon csúnyán bánok el vele.
Azért vettem feleségül, mert el akarom halmozni minden jóval,
gondját akarom viselni, és gyerekeket akarok nemzeni. Mi a fene
ez az állandó „válni akarok” dolog?
- És ettől nekem kell megijednem? Emír! Ugye most csak
viccelsz?
- Yasmin állapotos. És külön hálóban alszik, elhatárolódik
tőled, két napja már nem is láttátok egymást, úgy kerül. Nekem
ne játszd magad, Gamal! Te nem meg fogsz ijedni, hanem már
most is meg vagy.
Mire is jó egy ekkora palota? Hát arra biztos, hogy ne találkozz azzal, akivel nem akarsz. Emírnek igaza van. Yasmin úgy
közlekedik, és úgy tölt időt a gyerekekkel, hogy véletlenül se fussunk össze. Az ételt magához kéreti, a szobájában pihen, olvas, a
gyerekekkel akkor mozdul ki a kertbe vagy egyéb helyiségekbe,
amikor én távol vagyok. Tulajdonképpen azért nem teszem ezt
szóvá, mert kíváncsi vagyok, meddig bírja. Tudom, hogy időre
van szüksége, de a válás emlegetése megint felidegesít, úgy, mint
két-három éve is. Ahogy más nő kerül a képbe, ő azonnal válni
akar. Úgy látszik, elfelejtik, hogy annyira hozzám akarta adni az
apja, hogy a többnejűségbe is belementek. Persze volt utána egy
ígéretem, de nehogy már azt higgye itt valaki, hogy valami érzékeny, nyáladzós kis pöcs lettem. Ami az enyém, az az enyém,
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márpedig Yasmin az enyém. Főleg a gyermek benne. Az lenne
csak szép, ha így, áldott állapotban állna elő ezzel a válásos dologgal.
- Bevallom, aggódom érte, de nem ő fog itt parancsolni, az
egyszer biztos. Fogok vele beszélni, és nem ajánlom neki, hogy
ellenkezzen. A végén még arra ébred, hogy újranősülök.
Unokabátyám elneveti magát, szerintem jól látja a fejemen,
hogy most csak a düh beszél belőlem. Egyébként tényleg. Kell a
fenének még egy vagy több feleség. Állandóan a hisztit hallgatni,
titkolózni... Azt sajnálom csak, hogy nem születik kétszer ennyi
gyerekem, de ezért sem vagyok hajlandó új asszonyt magamhoz
venni.
- Szerintem te megelégedsz az egy feleségeddel - vigyorog
tovább. - Bezzeg Hakim! Na, ő aztán a kis öcsiből rendesen kinőtte magát. Bár hiába a két asszony, ha gyerek meg nem születik...
- Ne is mondd! Eléggé kétségbe volt esve a múltkor.
- Kétségbeesve? Hakim? - döbbent arccal kérdez vissza.
- Fél attól, hogy nem születik gyereke.
Emír újra nevet, lenyugodtak a kedélyek, mert visszaül, és
magához veszi a teáját. Beleszürcsöl, majd újra hangosan felnevet, ami valószínűleg a saját gondolatára válasz. Erre megerősítést is kapok a következő mondattal.
- Szerintem már egy rakás gyereke van. Innen-onnan...
Tovább röhög, de nekem nagyon nem vicces. Azt érzem
megint, hogy Annát, Csillát és a múltamat tapossák. Mi az, hogy
innen-onnan?
- Bocs - szólal meg immár komoly arccal, amikor a reakciómat látja.
***
Khalid fészkelődik, Anna meg mozdulatlanul ül, és az ujját eme284

li, hogy figyeljünk. Elég késő van, Umayma már intézett hozzám
egy kérdést, hogy mikor is fejezem be a gyerekekkel az oroszlánbőgés hallgatását, de amikor ránéztem, kiszaladt. Biztos Yasmin
küldte, de nem érdekel. Ha szeretne valamit, vagy esti búcsút
akar venni a gyerekektől, akkor jöjjön be.
Az idő most egész kellemes, ezért nyitva tudjuk tartani az ajtót, de a hatalmas selyemfüggönyök útját állják a homoknak és a
rovaroknak. Anna ismét az ujját emeli, mert bőgés hallatszik.
- Na gyerünk. Ki találja ki, hogy most mit mond Labid? kérdezem.
- Ez nem is Labid volt. Ez Latif.
Khalid azonnal vitázni kezd velem, de nem szegülök ellen,
pedig abban biztos vagyok, hogy Labid bömböl. Sokkal hosszabban nyújtja el a hangját, és a hosszú bőgést mindig követi két rövid nyögés. Latif vele ellentétben egymás után többször engedi ki
a hangját, egyforma hosszan és egyforma hangerővel.
- Rendben. Akkor mit mond Latif?
- Azt mondja Labidnak, hogy szereti! - suttogja Anna, mire
Khalid kiabálva válaszol.
- Játszani akar!
Egymásra néznek morcosan, de Anna elneveti magát, mire fiam átöleli őt, és puszit nyom az arcára. Lányom erre úgy reagál,
ahogy általában szokott: a nyálat törölgeti magáról, és menekül a
bátyja öleléséből.
Újra bömbölés jön, ismét Labid az, Anna kérdez.
- Szerinted, apa, most mit mond?
- Azt, hogy nagyon ízlett neki a vacsora. Elégedett, és most
az örömét hangoztatja.
- Mit evett?
- Hát kecskét. Ugye, apa? - válaszol Khalid Anna kérdésére. Én éppen csak bólintok, de fiam élvezi a véres témát. - Biztos
Hadi adta oda nekik. Bedobta nekik, ők meg megették. Vadász285

tak rá. Ugye, apa?
Anna is rám néz, ő sokkal érzékenyebb. Egyébként tényleg
volt már arra példa, hogy élő állatot engedtünk be hozzájuk, de
erről gyorsan leszoktam. Nem vagyok hajlandó még véletlenül
sem tetemek meg koponyák, szőrcsomók maradványának látványába botlani, így egy jó ideje már csak tisztított húst kapnak, és
csak annyit, amit azon az estén meg is esznek.
- Ők nem vadásznak, Khalid. Nincs rá szükségük.
- De azt mondtad, a vadállatok vadásznak.
- A vadonban. De itt készen kapják az ételt.
Fiam nem foglalkozik a válaszommal, behajol Anna elé, vicsorít, majd eltorzított hangon kiabálja.
- Vááá! Így kapják el a kecske nyakát.
Anna lök rajta egyet, és közelebb húzódik hozzám.
- De ugye nyuszit nem kapnak? - kérdezi tőlem, de nem
néz rám.
Átölelem, és vigasztalom.
- Nem.
Dehogynem.
Kinyílik az ajtó mögöttünk, lányom hátrakapja a fejét, azonnal
felpattan, futni kezd, miközben kiabál:
- Anya!
Fiam is feláll, így nekem sincs más választásom. Ő átöleli
mindkettejüket, és le is guggol hozzájuk. Abayában van, nikáb is
takarja a haját, nem értem, miért fedi magát. A szeretgetés után
feláll, közönyös tekintettel néz rám.
- Késő van, Gamal. Szeretném aludni vinni a gyerekeket.
- Nem lesz bajuk, ha egyszer később mennek aludni.
- Ezt bízd rám, kérlek!
Erre nem tudok mit válaszolni, csak kérdőn oldalra biccen a
fejem. Bízzam rá? Ez most kicsit okítóan hangzott.
- Te is rám bízhatsz pár dolgot.
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Umayma belopakodik, és engedélyt kér Yasmintól, hogy
gyorsan előkészítse őket az alváshoz. Feleségem kiadja az utasítást, csak utána reagál.
- Amit rád kell, azt rád bízom. - Végigszalad a szemem rajta, de nincs időm mit mondani, mert ő beszél tovább. - Fáradt
vagyok. Szeretnék lezuhanyozni, kényelmes ruhát felvenni, és
nyugovóra térni.
- Ezt bármikor megteheted.
A földre siklik a szeme, el is mosolyodik, én is ezt teszem,
csak pillanatokkal később jövök rá, hogy neki ez egy gúnyos
gesztus, ugyanis a nikábot az arca elé emeli. A vigyor azonnal
eltűnik az arcomról, ő meg megemeli a fejét, és a szemembe néz.
- Takarni fogod magad előttem?
- Idegen vagy, Gamal. Miért ne takarnám?
Elszakad a cérna. Kapkodva lépek elé, örülök, hogy nincsenek
jelen a gyerekek, mert nagyon vadul rántom le róla a nikábot. Ő
próbál utánakapni, de a kezét is megfogom.
- Ezt megtiltom!
- Mit?
- Azt, hogy idegennek nevezz és így viselkedj itthon! A feleségem vagy. Vannak kötelességeid is, úgyhogy ideje visszaköltöznöd a hálószobába. - Hátradönti a fejét, tiszta szívből felnevet,
de próbálok nem erre figyelni. Nagyon kevés választ el attól,
hogy fizikailag kényszerítsem bizonyos dolgokra. Mondjuk, a
szófogadó viselkedésre, az engedelmességre, az alázatra, az odaadásra... - Ha még egy szót hallok válásról, azt nagyon megbánod!
Visszavesz a kacagásból, de a mosoly nem tűnik el az arcáról.
- Ugyan miért érdekel ez téged?
- Rosszul járnál, Yasmin. Ne szórakozz velem! Szeretlek, a
feleségem vagy, az asszonyom, de ha nem teszel eleget a kötelességeidnek, akkor repülsz innen. Khalid nélkül!
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A szeme szikrát szór, sziszegve felel.
- Én is szeretlek. Tiszta szívemből, de jól vigyázz! Ha te eltávolítasz Khalidtól, én is eltávolítalak Annától.
Képtelen vagyok reagálni. Nem is a mondanivalója a megdöbbentő, hanem a tekintete. És milyen igaza van. Anna nevelésében aktívan részt kell vállalnia, hiszen lányt nővé nevelni
csak asszony tud.
Aztán a kezét a hasára teszi, jelezve, hogy szó van még egy
meg nem született gyerekről is. Nem hiszem el, hogy fölénybe
kerül. Most rendesen a markában tart. Persze erre is van megoldás: a gyerekek nálam maradnak, Khalidot csak meghatározott
időnként láthatná, míg Annát mindennap ellátná, de a gyámja
akkor sem ő lenne. Mégis tudja, hogy ilyenbe nem megyek bele.
Nem miatta és nem magam miatt, hanem Anna miatt nem. Hogy
is lenne szívem elszakítani Yasmintól, amikor már a szülőanyját
elvesztette? Feleségemhez úgy ragaszkodik, mintha valóban ő
lenne az édesanyja, és csak remélni tudom, hogy Yasmin nem
cselből láncolta így a szívéhez.
- Nem ajánlom, hogy fenyegess! - csak egy ilyen ócska
mondatra futja.
- Akkor te se tedd! Ha úgy döntök, hogy elválok, akkor elválok. - A kontyot igazgatja, amiből kicsúszott pár tincs az előző
hevességemtől. - Így csak egy esélyed van arra, hogy ne váljunk
el. Az, ha eléred, hogy ne akarjak elválni. - Pffff... ez valami vicc! Annak az ágyába fekszel be, akiébe akarsz, mert az enyémbe
nem fogsz. Főleg addig nem, míg várandós vagyok. Tőlem oda
utazol, ahova akarsz, és annyi szeretőt tartasz, amennyit akarsz.
- Te akartad. Akkor lehet, hogy még nősülni is fogok.. Végül is... Megtehetem. - A hangom nagyon ellágyul, szándékosan
bántom őt, az előnyömet hangoztatom. - Mondd csak Yasmin!
Milyen érzés lenne, ha lennének éjszakák, amiket máshol töltenék, más nő ágyában?
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Az ő arca is kisimul, felém lép, a kezem meglendül, ösztönösen a derekára fonom a karom. Hiányzik. Kár tagadnom.
- Mondtam, Gamal. Gondold meg, mit teszel. Hát ezt is jól
gondold meg!
Kacsint, vesz egy éles fordulatot, kiviharzik, valószínűleg a
gyerekeket ellenőrzi.
Állok mereven, több dolgot sem tudok értelmezni. Az arca
idegen volt, a mimikája fölényes, na és ez a kacsintás... És egyáltalán. Mi volt ez? Fenyegetés? Na és részemről? Igen, azt hiszem,
én fenyegetőztem, de hogy ő is ezt tette, az most kihúzza alólam
a talajt. Egy cseppnyi bizonytalanság sem volt a hangjában, tudom, ha én beváltanám a fenyegetéseimet, ő is azt tenné. Az alázatot, engedelmességet belenevelték, de a félelmet, azt nem. Valójában nem azt akarom, hogy tőlem tartson, hanem sokkal inkább a hazájától. Azt akarom, hogy a megfelelő helyre sorolja
magát, és bizony most nem ezt teszi. A legviccesebb meg az az
egészben, hogy nem is dühít. Sokkal inkább csodálatot vált ki
bennem.
***
Próbálok elvonatkoztatni ettől a férfi-női dologtól, most kézbe
kell vennem a dolgokat. Talán nem igaz szerelem köt
Yasminhoz, de tényleg nem akarom elveszíteni őt. Észben tartom, amit egyszer apám mondott nekem. A nők szeszélyesek, és
nem irányíthatnak minket, de olykor ezt kell elhitetni velük.
Minden bátorságomra szükségem van, igencsak össze kell szednem magamat, mert nem mindennapi dologra készülök.
Belenézek a tükörbe, megigazítom a tobém, felkapom az
ajándéktasakot, és kimegyek a folyosóra, át a gyerekek szárnyába. Tudom, hogy Yasmin külön hálóban alszik, és azt is tudom,
hogy melyikben, ezért bekopogok. Nem jön válasz, ezért lenyo289

mom a kilincset, zárva van az ajtó. A tenyeremmel rácsapok, a
legszívesebben betörném, de moderálom magam. Valószínűleg
hallotta a kopogást, a kilincs nyikordulását és az ütést is, de újra
kopogok, próbálok nyugodt hangon szólni.
- Yasmin. Nyisd ki, kérlek! Beszélnünk kell!
Hallom a mocorgást, tudom, ki fogja nyitni, olyan messzire
még ő sem menne, hogy nem reagál. Hallom a zár kattanását,
kitárja az ajtót, de nem néz a szemembe, félreáll, hogy bemehessek, ha akarok.
- Javíts ki, ha tévedek, de ez az én palotám. Nem létezik
ebben a rohadt palotában ajtó, amit be lehet zárni előttem - emelem meg a hangom, de meg sem mozdul. - Yasmin! - Az utasításomra megemeli a fejét, könnyes a szeme. A szívem szakad meg
érte. Üvöltök vele, míg gyermekem az ő bölcsőjében növekszik,
az ő testéből táplálkozik. - Bemehetek? - Még egy lépést hátrál,
én meg be is megyek, és becsukom az ajtót, lehet, az előző kiabálást meg is hallotta a bébiszitter. - Jól vagy?
- Nem, Gamal! Nem vagyok jól! Megszakad a szívem. - Elsírja magát, a tenyerébe temeti az arcát, még az összes gyűrű az
ujjain van, a karperecei meg csörögnek.
A dísztasakot szorongatom, aztán végre észhez térek, megölelem, ő pedig a mellkasomra dönti a fejét. Sír tovább, én a csípőjét simítom, és nyomok egy csókot a feje búbjára. A haja illatára elszorul a torkom, azt hiszem, én már nem tudnék nélküle élni.
- Ne sírj, Yasmin!
Nem tudom, a nőkre miért hat ellentétesen ez a mondat. Erősödik a zokogása, a felkaromat markolássza, rendesen fáj Csak
azért nem szólok rá, mert tudom, pontosan ez a célja. Azt akarja,
hogy a testemen is érezzem a fájdalmat, és a lelkemben is.
- Nem lesz semmi baj. Rendbe jövünk...
- Belehalok...
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Eltolom kissé, de nem csillapodik a zokogása. A gyönyörű arcából simítom ki a haját, ő a száját nyálazza, nagyon szép. Ahogy
fölfelé végighúzza tenyerét az arcán, a szemöldöke szőrszálai
felfelé ívelődnek.
- Hoztam neked valamit. Még Magyarországról... Nem volt
lehetőségem odaadni...
- Nem volt lehetőséged? Gamal! Látod? Még csak eszedbe
sem jutok, mert lehetőséged az volt!
- Yasmin!
Elég agresszív a hangom, de tényleg unom ezt. Én vigasztalom őt, és próbálom helyrehozni, de hogyan, ha ő folyton támad?
Eltol magától, a hálóruháját igazgatja, majd megemeli a fejét,
és dacosan elveszi a csomagot. Kibontja, de látszik rajta, hogy
egyáltalán nem érdekli, mi van benne. Kiveszi az első dobozt,
odasétál a hatalmas asztalhoz, és leteszi rá. Aztán kiveszi a másodikat meg a harmadikat is, és azokat is leteszi.
- Meg sem nézed, mi van benne?
- Gyémánt és parfüm.
Megfordul, két kezével a csípője mellett az asztalra támaszkodik, a vállai kissé előrerogynak, sosem láttam még tőle ennyire
természetes mozdulatokat. Mindig kecsesen, kimérten gesztikulál, most meg így áll előttem. Talán jobb is, ha nem bontja ki, és
jobb is, ha sosem látom őt ezekkel felékszerezve, mert Emesének
is ugyanilyet vettem. Ritka egy nagy tulok vagyok. Szégyellem
most ezért magam, nem is erőszakoskodom. Rám néz, ez a laza
állása határtalanul felizgat.
- Azt hittem, ezzel majd kiengesztellek. Nem akartalak
megbántani. Az igazat mondtam... Talán sok, ami történt, talán
hazudhattam is volna akármit, de őszinte akartam hozzád lenni.
Sajnálom, Yasmin. Csilla megpecsételte az életem, és úgy látszik,
a halála sem feloldozás neked.
- Én nem vágyom más emberek halálára. És nem kell fel291

oldozás sem. Csak te kellesz, Gamal! - Nagyot nyelek, de ő nem
fejezte még be. - Emlékszem, amikor apám elém állt, és megkérdezte: láttad már az al-Szudairi családból ezt a Gamal herceget?
Én csak bólintani voltam képes, mert a királyi családból egyetlen
herceg életét követtem figyelemmel. A tiédet. Emlékszem, kislány koromban láttalak egy királyi rendezvényen az apáddal és a
testvéreiddel, akkor azt mondtam anyámnak, bárcsak ő lehetne a
férjem. Anyám hatalmasat kacagott, megsimogatta a fejemet, és
annyit mondott, majd apád talán tehet érte. De ahhoz nagyon
szépnek kell lenned, Yasmin. Nagyon kell magadra vigyáznod,
tisztának kell maradnod, és azt kell tenned, amit mi mondunk,
mert az ilyen hercegeknek csak a tiszta kell! Én pedig megfogadtam ezt. Sosem gondoltam egyetlen férfira sem, mert hittem benne, hogy Allah megsegít. - Most ő nyel egy nagyot, a gyomrom
kábé akkora, mint egy gombostűfej. - Próbáltam apám elől titkolni az örömöm. Anyám este bejött a szobámba, és annyit mondott: látod, Yasmin? Jó voltál. Tökéletes vagy. Meg fogsz felelni
neki. - Elmosolyodik, de nagyon fájdalmas az arca. - Kislány korom óta rólad álmodtam, és amikor már érett férfi lett belőled,
titkon a képeket nézegettem, amik megjelentek rólad. Tudtam,
hogy apám tárgyal veletek a házassággal kapcsolatban, de én
esténként a tükör előtt álltam mezítelenül, és a hibákat kerestem
magamon. Még ezt a körülmetélést is csodaszépnek hittem, mert
arra gondoltam, ez mindennél jobban jelzi majd neked a tisztaságomat. Pedig ekkor már nem is akartam tiszta lenni. Elképzeltem, ahogy átölelsz, magadhoz húzol, simogatsz... - Elpirul az
arca, és lehajtja a fejét, sosem volt még ilyen őszinte. - Még nem
volt megállapodás, de tudtam, latolgatjátok a dolgot, mert anyád
a fürdőben állandóan követett, és minden porcikámat megnézte
magának. Közben meg hallgattam a pletykákat rólad, amik arról
szóltak, hogy sosem fogsz megnősülni, te túl szabadosan élsz, túl
öntörvényű vagy. Hallottam, ahogy több család is suttogja, ők is
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tárgyalnak a házasság ügyében. És akkor hirtelen feltámadt bennem a harcolni akarás. Annyi évet vártam, csak te léteztél, el sem
tudtam képzelni, hogy más legyen a feleséged. Akkor odaálltam
apám elé minden szégyenérzetemet félretéve, és térdre borultam
előtte. Zokogtam, a lábát csókoltam, azért könyörögtem, hogy
intézze el, engem válassz. Ezután került sor a személyes találkozónkra. Ezután ment bele apám abba, amire ti már hónapok óta
kértétek őt, mégpedig, hogy megmutassa neked az arcomat.
Amikor ott a szemembe néztél, azt éreztem, ha mégsem engem
választasz, akkor nem akarok tovább élni. Nincs férfi, aki láthat,
hozzám érhet, csak te. És újra éveket kellett várnom. De én vártam. A feleséged akartam lenni. - Elhallgat, följebb nyomja magát
az asztalra, odébb tolja az ékszeres dobozokat. - Azt nem tudom,
te mit éreztél vagy érzel irántam, Gamal, de én tiszta szívvel szeretlek. Sosem érdekelt, hogy királyi a véred, hogy a Szudairi család tagja vagy. Engem elvarázsolt a tekinteted, a nevetésed, a
műveltséged... Ha csak egy kereskedő fia lennél, akkor is érted
könyörögtem volna. Vagy te, vagy a halál. Te éreztél ilyet valaha
irántam? - Istenem. Lehet erre felelni? Nem. Én nem éreztem ilyet. És most? Itt állok a feleségedként, a második közös gyermekünket várom, de sosem voltam még így kétségbeesve. Én már megvívtam a csatáimat. Kihevertem a magyar szeretődet, befogadtam a gyerekedet, akit ő szült neked... Ne tedd ezt velem! Nem
bírok több csapást elviselni. Nem fenyegethetsz Khaliddal! Érted? Ha őt elveszed tőlem, biz’ isten megölöm magam. Még akkor is, ha ezzel bűnt követek el. Csak te vagy nekem, Khalid és
Anna. De ha bármelyikőtöket is elveszítem, nem akarok tovább
élni. Nagyon szeretlek benneteket, Gamal. Te vagy nekem a legfontosabb, a gyermekeim apja. Ne bánts!
Eddig bírja, elsírja magát. Yasmin általában nem hozza ki belőlem az érzékeny, sírós énemet, de most minden szavában ott az
igazság. Talán pont azért gyűlölöm néha, mert ahányszor ráné293

zek, rádöbbenek, hogy ő a legtökéletesebb nő a világon. Nála
tökéletesebb feleségem nem is lehetne. És én mégis küzdök saját
magammal.
Minden úgy lehet igaz, ahogy mondja. Ő már gyerekkorában
tudhatta, ki is vagyok, míg én csak anyám meséléséből sejtettem
kinézetét, a családját meg nem is ismertem. Azon a bizonyos első
találkozáson, amikor is körülbelül öt percig láthattam az arcát,
eldöntöttem, hogy csodaszép, s ha még jól nevelt is, akkor elfogadom feleségnek. Ennél többet nem éreztem. Az esküvőnkön
láttam őt legközelebb kendő nélkül, hát... nem bántam meg az
évekkel azelőtti döntésemet. De ez, amit ő mesél, ez a határtalan,
más választást el nem fogadó szerelem sosem volt meg bennem
iránta.
Én próbálok hozzásimulni, ő meg ellenkezve hátrálna, de ott
az asztal. Simítom őt, vigasztalnám, de mégis, mit kell ilyenkor
mondani? Kérjek bocsánatot, amiért én nem rá vágytam egész
életemben? Meg akarom csókolni, de nem hagyja, ezzel kicsit
dühít. Végre összeszedem magam.
- Miért csak most mondtad ezt el? Azt, hogy te már kislány korodtól... Nekem erről fogalmam sem volt.
- Miért, mit hittél? Apám közölte, mi lesz, én pedig elfogadtam? Nem, Gamal! Talán a családom kereste meg a te családodat, de én harcoltam érted. Apám és anyám számtalanszor ki
akart hátrálni a házasságból, amiért évekig várattál. Attól rettegtek, hogy a nyakukon maradok, öreg leszek, és nem kellek majd
egy férfinak sem.
- Ez butaság. Gyönyörű vagy.
- És azonkívül? Azonkívül mi vagyok, Gamal? Neked! Neked mi vagyok? A szépség mulandó! De én még így, szépségem
teljében sem tudlak megtartani. Talán szépnek látsz, de sosem
érezted azt irántam, amit én irántad.
Fájdalmas, de igaza van. Kár lenne vitáznom vele. Ügy van,
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ahogy Emírnek mondtam: Yasmin gyönyörű nő, csodás anya,
tiszta, pótolhatatlan, maga a kincs, de mégsem a végzetem.
Hátrébb lépek, gyengéden cirógatom meg az arcát.
- Ezért fogsz büntetni egész életemben? Azért, mert úgy
vettelek feleségül, hogy nem voltam őrülten szerelmes? Vagy
azért, mert most sem vagyok az? Szeretlek téged, Yasmin, én
nem tudom, mi bajod van. Te vagy a legfontosabb nő az életemben. Most is a gyermekemet várod, bármit megteszek, amit csak
akarsz.
- Bármit? - kapja fel a fejét, a torkom elszorul, ez könnyelmű ígéret volt. - És ha azt kérem, hogy Anna sose tudja meg,
hogy nem én vagyok az anyja? És ha azt kérem, hogy sose utazz
többet Magyarországra?
A gyönyörű barna szemeibe meredek, mennyire csekély dolgot kér. Csekélyt és teljesíthetetlent.
- Ezt nem ígérhetem. Anna mindent meg fog tudni egy
nap. Ha nem tőlünk, akkor mástól, és azt te sem akarhatod. Az
egész királyi család tisztában van a származásával, még akkor is,
ha ezt nem teszik szóvá, vagy az utca embere nem pusmog erről.
Mitől félsz? Attól, hogy ha kiderül, akkor eltávolodik tőled? Bólint egyet, libabőrössé válok. - Hidd el, Yasmin, ettől én is rettegek. Mi lesz, ha számon kéri, hogy miért nem él az anyja? Miért
nem vigyáztam rá? De akkor is elé fogok állni egyszer. Nincs az
az ember, aki ebben megakadályoz. Csilla emlékét nem gyalázom meg úgy, hogy még csak említést sem teszek a lányának
róla.
- És a Magyarországra utazás? - kérdez remegő hangon. Csillát elfogadtam, mert őt még az előtt ismerted meg, mielőtt
feleségül vettél. De ez az Emese... - Megkeményített hangon folytatja. - Ha azt hiszed, hogy nem fogok vele harcolni érted, akkor
nagyon tévedsz! Rijád összes eladó sorban lévő lányával harcoltam annak idején, mert szeretlek. Egy magyar nő nem állít meg!
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Ijesztő és hízelgő, amit mond. Ijesztő a határozottsága, az eltökéltsége és az előrelátásom, ami hatalmas családi patáliákat
sejt, féltékenységi jeleneteket. De hízelgő, mert ez tőle egy szerelmi vallomás is. A gyermekemet várja, neveli a közös fiunkat,
az én lányomat... úgy gondolom, elég erős fegyver van a kezében.
Visszalépek hozzá, ha kimondom, amit érzek, akkor a szemem előtt fog összeomlani: menni fogok Magyarországra. A hajába
túrok, ő végre felnéz rám, suttogva búgja:
- Szeretlek, Gamal. Harcolni fogok érted.
Befogom a száját a számmal, ő pedig iszonyatos hévvel tapad
rám. A kezeit a nyakam köré fonja, megmássza a testem, sosem
fogtam még így őt. Erőszakos, most tényleg igazi harcosnak tűnik. Akkora szenvedély tombol benne, hogy hirtelen nem is tudok vele mit kezdeni. Yasmin az én szememben mindig az a nő
volt, akivel óvatosan kell bánni, előtérbe kell helyezni a saját vágyaimmal, vadságommal szemben, most meg azt sem tudom,
hova nyúljak, miként tartsam őt féken.
Bár, ha őszinte akarok lenni, leginkább attól rettegek, hogy elveszítem a fejem, és a végén még elég rendesen megdugom Ez
most komolyan az én feleségem?
- Yasmin... - Próbálom őt letolni magamról, várom, hogy a
lába földet érjen, de ő ellenkezésképpen a csípőm köré fonja őket,
és a kezével is feljebb húzza magát. Csókol tovább, csak pillanatok akadnak, amikor elszakad a számtól. - Yasmin. Menjünk a
hálóba...
- Nem. Akarlak, Gamal.
Na! Ha ez most a terhességének köszönhető, akkor teszek róla, hogy állandóan várandós legyen. Egek! Hol volt ez a nő eddig?
Szabadjára engedem magam, ami azt eredményezi, hogy rácsapom a fenekét az asztalra, a kezemmel pedig azonnal megrán296

tom a hálóruháját. Hallom a reccsenést, a ruha fe-szülése érezhetően enged, mire ő döbbenten rám néz, majd felkacag. Nem akarom tovább szakítani, ezért felülről letolom az anyagot, a hatalmasra duzzadt mellei kínálják magukat, ahogy odacsókolok, felszisszen. Erősen a felkaromba mar, tudom, fájdalmas neki az,
ahogy a melleit szívom, de ez most nem gyengít el. Azt is tudom,
hogy élvezi. Talán azt szeretné, hogy úgy öleljem őt, ahogy Csillát, Emesét vagy más nőket is szoktam. Talán arra a fékezhetetlen
állatra vágyik, akiről tudja, hogy létezik, de még nem sikerült
előcsalnia. Ő sem buta. Hithű és tiszta, de felvilágosult. Attól,
hogy a szaúdi nők és férfiak nem beszélnek bizonyos dolgokról,
még nem jelenti azt, hogy nem is csinálják.
A bugyit ugyanúgy egyetlen mozdulattal rántom meg, ismét
elneveti magát, a tobémat közben már kigombolta, egy mozdulattal lerántom magamról. Most tuti nem fogom azt a gyengéd
előjátékos dolgot adni neki. Az alsómat éppen csak letolom, majd
ujjammal a hüvely bemenetéhez nyúlok, ellenőrzöm, hogy felkészült-e a befogadásra. Kész. Ettől meg én vagyok kész, már nyomulok is. Megemelem őt, magamra ültetem, majd visszateszem a
fenekét az asztalra, így meg tud támaszkodni, én is tudok mozogni, és nem csúszok ki belőle. Nagyon eltávolodok, mélyet döfök, ő hangosan felsikít, bocsánatkérésként végigsimítom az arcát. Elmosolyodik, de látom, könnyes a szeme.
Kérdezni akarom tőle, hogy fáj-e, amit teszek, de tudom a választ. Sosem voltam még vele ilyen kemény, noha ezt más esetben még nem is nevezném keménynek. Rettegek attól, ha kérdezek, igennel felel, és vissza kell fognom magam. Nem akarom.
Így akarom őt. Sőt. Ebben a pillanatban ezerféleképpen akarom.
Szeretném, ha rajtam ülne, ő irányítana, szeretném, ha háttal állna, a fenekét kínálná... Mennyi mindent nem éltünk még meg
együtt. Ez az asztalos dolog most biztosan kikészíti őt, de nem
gondolok erre. Ugyanolyan erővel és mélységgel döfök, a keze,
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ami maga mellett támaszkodik, meglendül. Az egyik keze a vállamnak feszül, a másik rendesen lök rajtam, újra szisszen.
- Gamal...
Erősen lehunyom a szemem, azért rimánkodok, hogy ne
mondjon semmit. Nem állíthat meg. Pont most? Sosem húzott
még így fel. Ennyi jár nekem tőle, hiszen a feleségem, azt csinálok vele, amit akarok. Keményen dolgozom őt, egy idő után már
nem ad hangot, nem is feszül nekem, ernyed a teste, csak a lábával szorít magához. Hátrébb dől, a kezem a csikló hegéhez nyomom, ingerlem minden porcikáját. Azt akarom, hogy úgy élvezzen, ahogy még sosem, pedig lehet, ő ezt az együttlétet nem is
fogja élvezni a durvaságom miatt. Az arcába nézek, a szeme
csukva, még ott ragyognak gyönyörű bőrén a könnycseppek. A
kezemhez nyúl, az ujjamat erősebben a heghez nyomja, én viszszahajolok a melléhez, szívom, alul pedig tövig nyársalom. Kikapja a kezét, a fejemre mar a tenyerével, nyomja a számat magához, felnyög, a combjait teljesen széttárja, jelzi, hogy most nagyot kell löknöm. Én meg lököm. A csúcsra jut, ettől megkönynyebbülök és követem őt fogalmam sincs, hogy fogok a szemébe
nézni. Az a helyzet, hogy most bárki ülhetett volna itt az asztalon. Egy rohadék vagyok, de nem is Yasmint csináltam most,
csak egy lukat. Utálom magam, amiért nem tudom szerelemmel
ölelni ezt a nőt.
Kicsúszok belőle, azonnal visszarántom magamra az alsómat,
ő is leugrik az asztalról, ekkor esik le: Ahhh, de hisz állapotos.
- Jól vagy? - kérdezem, és már meg is bánom.
Hogy a picsába kérdezhetek ilyet egy faldöngető szex után? Naná
hogy jól van! Rémlik, Gamal, hogy orgazmusa is volt?
Bólint, a bugyiját nézegeti, majd felveszi a földről a hálóruhát, és azt is szemrevételezi, mintha felmérné a károkat.
- Veszek másikat - próbálok vicces lenni, mintha nem lenne
neki még ezer darab ilyen gönce.
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Rám néz, elmosolyodik, az asztalra dobja a rongyokat, úgy
érzem, minden oké, de a következő mondata már gyilkol is.
- Szóval ilyeneket csinálsz velük? A te nyugati lotyóid erre
jók?
Mi van?
Teljesen lefagyok, ő meg ugyanolyan nyugodt arccal, hanggal
folytatja.
- Hát ezért vagy oda? Látod? Itthon is megkaphatod.
- Ezt jobban teszed, ha nem folytatod. Mi ütött beléd? Én
azt hittem...
- Mit? Hogy erre van szükségem? Eleinte úgy fájt, hogy
majd szétszakadtam.
Ennek elment az esze!
- Pedig élveztél is! - nem tudom, miért üvöltök vissza.
- Na és mondd csak! Ezek a lotyók szülnek neked hercegi
vérrel megáldott utódokat is, vagy csak fattyakat?
Olyan, mintha nem is Yasmin állna velem szemben. Meztelenül száll vitába, magabiztos, cseppet sem szégyelli magát.
- Nem értelek...
- Csakúgy, ahogy én sem téged, Gamal!
A közvetlen közelemben áll meg, megsimogatja az arcomat,
kezdek érte komolyan aggódni, de aztán rájövök, hogy nem kell.
Azt hiszem, egyszerűen csak taktikát vált.
- Fájt. És jó volt. És tudom, neked most volt velem a legjobb. Így bármikor megkaphatod. Sőt. Kérhetsz bármit. Én mindenre hajlandó vagyok, Gamal, csak egyvalamire nem. Nem foglak elveszíteni. Ne félj! A válással eddig is csak fenyegettelek,
sosem tudnék elválni, nélküled meghalnék. De ha te azok után,
amit kapsz tőlem, és azok után, hogy őszinte vagyok, mégis más
nőre vágysz, akkor olyan bűnös vagy, mint nem sokan a földön.
Ja! Na hogyne! Mondjuk, abba a „nem sok”-ba belefér a férfi népesség csaknem száz százaléka.
299

Kezdem kellemetlenül érezni magam ettől a beszélgetéstől,
győzködöm magam, hogy ne reagáljak semmilyen módon az
elhangzottakra. Ha azt hiszi, hogy megváltozik a véleményem
vagy az érzéseim, akkor téved. Ha volt is bennem kétség, akkor
az most szertefoszlik. Egy arab férfit nem lehet így sakkban tartani. Zsarol? Vagy mi a franc ez? Úgy kefélek, ahogy jólesik, ezért
nem fogom magam szégyellni. Minden jóval elhalmozom, elültetem benne a magomat, a tenyeremen hordom, királynőként él.
Majd pont ő kérhet számon!
Elindulok kifelé, de pár lépés után visszafordulok, elég nyersen mondom.
- A hálószobában a helyed!
- Nem, Gamal! A szívedben a helyem!
Ott vagy, Yasmin. Örökre, kitörölhetetlenül, gyermekeim anyja,
asszonyom, gyémántom... De nem a végzetem.
***
Kicsit aggódom, hogy nem jön be a hálószobába, de nem azért,
mert hiányozni fog, hanem mert ellenszegül, s akkor meg kell
mutatnom, hogy ebben a házban az van, amit én mondok. Bár a
kitárulkozása után nem mer ekkora hibát elkövetni. Eddig is tudtam, hogy ő igazán szerelmes belém, de eszemben sem volt erről
soha beszélni vele. Elég egyértelmű, hogy szeretjük egymást, hiszen férj és feleség vagyunk. Az a dolga, hogy szeressen. Azt
meg majd én tudom, hogy nekem mi a dolgom.
Végre nyílik az ajtó, a villany fel van kapcsolva, így szemmel
tudom őt tartani. Egy hosszú köntös van rajta, a kezében hozza a
szakadt hálóruhát, amit ledob az ágy mellé, és nevetve mondja.
- Ezt el kell tüntetnem valahova. Nem akarom, hogy a
szolgák meglássák.
Azon a véleményen vagyok, hogy sem egy hercegnek, sem
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egy hercegnének nem kell aggódnia semmilyen körülmények
között azon, hogy mit fog szólni egy szolga. Ezt a mondatát nem
is veszem figyelembe. Felhajtom a takarót, ő meg köntösöstül
mellém bújik, és még a takarót is magára húzza. Ez most kivételesen nem a teste takarásáról szól, hanem a hő-mérsékletnek,
ugyanis rendesen lehűtöttem a lakrészem az elmúlt pár napban.
- Még adtam csókot Annának és Khalidnak is. Már mélyen
aludtak. - Fészkelődik, a mellkasomon fekszik, érzem, mondani
akar valamit. - Gamal. Ugye tudod, hogy amit mondtam, azt
nem bántásból mondtam.
- Tudom.
A hasamnál cirógat, puszikat nyom a mellemre. Ha sokáig
fogja ezt csinálni, akkor újra rá fogok mászni.
- Yasmin. Az elmúlt napokban nem beszéltünk sokat. Ugye
vigyázol magadra?
Felkönyököl, s a szemembe nézve, szerelmesen mosolyog.
- Úgy érted, vigyázok-e a kis hercegedre?
- Nem. Úgy értettem, ahogy mondtam.
Tovább mosolyog, majd ismét a mellemet csókolja, nekem is
muszáj egy puszit nyomnom a feje búbjára.
- Ha rajtad múlna, ki sem kelhetnék az ágyból - kuncogja el
magát.
Ez, mondjuk, tényleg igaz. Amikor Khaliddal volt várandós,
akkor is nagyon szemmel tartottam őt, bár nem volt hisztis. Egy
dologgal tudott felidegesíteni, az a diétája volt. Yasminba, azt
hiszem, rendesen beleverték, hogy addig ér valamit, amíg szép,
mert állapotosan is mindent elkövet azért, hogy nő maradjon.
- Eszel rendesen?
- Gamal! Most komolyan ezért aggódsz?
- Nem szeretném, hogy gyümölcsökön élj.
- Ne aggódj! Fel tudnék falni egy egész marhát - kacag fel
hangosan.
301

Én is elnevetem magam, a kép, amit elképzelek, hogy Yasmin
ül egy hatalmas marha előtt és csipeget belőle, elég rémisztő.
- Azt sem bánnám. Tudod, hogy imádni fogom, ha gömbölyödni fogsz - odasimítom a tenyerem a méhéhez, hihetetlen,
hogy egy élet növekszik benne.
Ő megfogja a kezem, pár percig együtt, ujjainkat összefonva
tartjuk az ő hasán a kezünket, majd elmerengő arccal kérdez.
- Minek örülnél jobban? Egy kisfiúnak, vagy egy kislánynak?
- Mindegy. Ezen még nem gondolkodtam.
Hihetetlen, de tényleg így van. Apám a múltkor reményét fejezte ki, hogy fiam születik, de bennem már nincs meg az az érzés, ami Khalid születésénél volt. Akkor még fogalmam sem volt
róla, hogy lányom is van, és el sem tudtam képzelni, hogy nőneműt nemzzek. Ez az egész megváltozott. Azt mondják, az
anyák és fiaik között van egyfajta szerelem, én meg arra gondolok, hogy pont ilyen szerelem van apa és lánya között. Khalid a
büszkeségem, Anna pedig az ékszerem, a kincsem.
- Úgyis tudom, hogy fiút akarsz - csap a tenyerével az arcomra, de nem fáj, mert inkább csak incselkedésből teszi. - Ezért
szülök neked egy herceget. Na és mi jár annak, aki szül neked
egy herceget? - Tovább nevet, bevallom, élvezem most vele ezt a
szituációt.
- A világ! Minden!
Teljesen felnyomja magát, a felsőtestemre fekszik, az arcá-val
közel hajol, és megcsókol.
- Ti vagytok nekem a világ. És a minden. Te, Khalid és Anna. Csak azt ígérd meg, Gamal, hogy ez az enyém marad.
Ígérem.
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18. fejezet
Hazudtam, ez van. Mi mást tehetnék? Nem vagyok képes lemondani Emeséről, és nem vagyok képes elvenni Yasmintól az ő
világát. Ezért választottam azt a hazugságot, hogy Katarba megyek találkozni a barátaimmal. Régen egyébként is sokat utaztam
oda, így inkább azon siránkoztam asszonyomnak, hogy újra szeretnék végre ilyen élményeket. Ő meg, gondolom, úgy volt vele,
hogy bárhova utazhatok, bárkivel találkozhatok, csak Magyarországra ne menjek. Ez a hazudozás nem fog sokáig menni lebukás
nélkül, így ki kell majd találnom valamit. Egyrészt egyeztetnem
kellett a pilótákkal, hogy ne verjék nagydobra az engedélyek érkezését, másrészt Emírt és Ibrahimot is be kellett avatnom. Sejtem, nem bánják, hogy kimaradnak most ebből. Ha Yasmin rájön
erre, akkor nemcsak a világát töröm össze, hanem a gyilkosa is
leszek. Nem akarom őt bántani. Ráadásul a várandóssága miatt
még inkább szarul érzem magam. Valami húz Emeséhez, néha
azt hiszem, szerelem, aztán meg arra gondolok, csupán a töredékét érzem annak, amit Csilla iránt éreztem. Zavaros az egész, de
egyvalamit tudok: a karjaimban akarom tartani.
Bálintot most kivételesen nem avattam be, egy ideig büntetni
fogom őt azzal, hogy megvonom a bizalmamat tőle, ez épp elég
lecke lesz neki. Emír intézte a szállást is, amivel kicsit bajban vagyok, mert egy teljesen új szállodába megyek, egyszerű üzletemberként. Senki nem tudhatja meg, hogy ki vagyok, mert egyszer
csak majd a sajtóban látom magam, azt meg nagyon nem aka303

rom. Az autóbérlésről és a saját kocsiról is lemondtam, megelégszem a taxival. Tulajdonképpen, ha már ennyi luxusról lemondok csak azért, hogy találkozhassam Emesével, akkor elég sokat
jelent nekem. Pontosan ezen mélázom, amikor leparkolunk a
szálloda előtt, a sofőr közli, hol vagyunk, én meg kiszállok, fizetek, kiveszem a kis bőröndömet, és már indulok is befelé. Ezzel is
megvagyok. Vajon melyik szaúdi herceg élte már meg ezeket a
hétköznapi dolgokat? Nem sok. Kíséret és szolga nélkül, a legkisebb csomaggal, minden luxus, csillogás nélkül. Bizonytalannak
kéne éreznem magam és elveszettnek, de nincs bennem most ez.
Nem maradok túl sokáig, és ezt a pár napot is leginkább négy fal
között szeretném eltölteni. Persze nem egyedül.
Azt elismerem, hogy az öt csillagról meg a lakosztályról nem
voltam hajlandó lemondani. Emír közölte a foglalás után, hogy
ne várjam ugyanazt, mint a Greshamnél, és most, az épültet látva, már nem is csodálkozom, hogy ezt a témát felhozta. Annyit
tudok, hogy Budán vagyunk, mert átjött a taxi egy hídon, és Bálint annak idején mesélt nekem erről a Budapest dologról. Arra
már szándékosan nem próbálok gondolni, hogy a Csillával közös
villánk is itt volt, Budán, bár most nem arra mentünk.
A szálloda kívülről kicsit elkapkodottnak tűnik, erőszakosan
sok rajta az ablak, üvegfelület, mintha mindenáron hivalkodóvá
akarták volna tenni. Belépek, bent sem érzek mást. Műnek, elmaradottnak érzem, cseppet sem modern vagy különleges, főleg
nem egzotikus. Legalább tiszta, és az emberek is kedvesek, de ez
az a stílus, amiben képtelen vagyok otthon érezni magam. Csak
remélni tudom, hogy a lakosztály az itt is lakosztály. Odamegyek
a recepcióhoz angolul a közepébe vágok, a papírjaimat a pultra
teszem A bemutatkozás és valami idióta papír kitöltése után végre a lakosztályhoz kísérnek, ami nyomába sem érhet annak, ahol
eddig szálltam meg. A tv-n kiakadok rendesen. Most komoly,
hogy ideraknak egy egyszerű televíziót, amit én még a garázsban
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sem tennék ki annak szórakoztatására, aki éppen a kocsimat
mossa? Ráadásul minden szűk, kényelmetlen, még a kanapé sem
olyan, amire az ember rázuhan egy hosszú utazás után. Lent, a
recepción elmondták, hol találom a fürdőrészleget, mikor van a
reggeli meg ilyenek, de majd közlöm velük, hogy én biztos nem
megyek ilyen közös helyiségekbe, így méltóztassanak felszáguldani hozzám a kajával. Az egyetlen, ami tetszik, az a gyümölcstál, amin zöld almából egy torony van építve. Azonnal lekapom a
tetején lévőt, és bele is harapok. Rohadt kemény és savanyú. Alig
bírom lenyelni a nyálamat, de az első nyelés után már ízlik. Közben szembeállítom magam a hálóhelyiséggel, itt már csak egy
sóhajt tudok elengedni. Gyönyörű ez a barackszín a falon. Ez
beteszi a kaput. Ki a franc volt itt a dizájner vagy a belsőépítész?
És ki csillagozta ötre? Szerintem a palotámon belül még annak a
szobája is stílusosabb, aki az állatokat takarítja. Pedig ő az alja.
Mindegy. Nem pörgök ezen tovább, most egész más köti le a
figyelmemet. Emesével tegnap beszéltem utoljára, tudja, mikor
érkezem, és azt is, hogy melyik szállodában leszek. Azt mondta,
csak estére ér ide, mert dolgoznia kell, ezt most nem is bánom,
mert rám fér egy fürdés. A gondolatra azonnal a fürdőt kezdem
keresni, megtalálom. Azon kívül, hogy még egy börtöncellának
is kicsi, még ez a legszebb része a lakosztálynak.
És itt a Duna. Végre valami, ami szép. El kell vigyorodnom,
arra gondolok, lehet, hogy magyar sajátosság minden ötcsillagos
szállodát a Duna-partra építeni. Vagy akkora szó ez a Duna,
hogy ennek a partján álló szállodák automatikusan öt csillagot
kapnak? Tény, én is beleszerettem ebbe a kanyargós vonulatba,
pedig ha nekem valami idegen, akkor az egy folyó.
Küldök haza egy üzenetet Emírnek, hogy megérkeztem és a
szállásért majd még számolok vele, mire csak egy vigyorgó fejet
küld. Yasminnak is írok, közlöm vele, hogy majd hívom, most
fáradt vagyok. Kicsit pihenek, azután megyek wakeboardozni. Ő
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még ezer kérdést intéz hozzám, de nem válaszolok rá, amit írtam, az elég tiszta. Ha azt írom, hogy majd később hívom, akkor
később hívom.
A bőröndöt felnyitom, kiveszem, amire éppen szükségem
van, és veszek egy zuhanyt. Leápolom magam, belebújok egy
tiszta farmerba meg ingbe. Van még egy kis időm, ezért megnézek pár üzleti e-mailt, a tv-t eszemben sincs bekapcsolni. Idő van,
ezért felkapom a barna bőrcipőmet meg a barna bőrdzsekimet, és
elindulok a hallba. Nem akarom Emesét a szobában várni, át
akarom már ölelni.
Nem találom a helyem, állandóan az órámat nézem, mire
odalép hozzám a recepciós.
- Segíthetek valamiben, uram? Találkozóra készül?
Hehehe! Közöd?
- Arra.
- Amennyiben üzleti ügyben tárgyalna, szállodánk tud
ajánlani extra szolgáltatásokat.
- Nem üzlet lesz - ránézek, de ő csak bambul a nagy kék
szemeivel. - Egy hölgyet várok. - Most én meresztem rá a szememet, talán veszi a lapot. Tévedek. Olyan kis okításba kezd,
hogy a lefejelést latolgatom.
- Á, értem. Ez esetben jó szórakozást kívánok önöknek. De
arra fel kell, hogy hívjam a figyelmét, a kisasszony nem töltheti
majd az éjszakát a lakosztályban.
Ritkán van az, hogy nem dühből, hanem röhögve törölnék
képen valakit. Most ez van. Ez a kis mitugrász majom mondja
majd meg egy szaúdi hercegnek, hogy kivel tölti az éjszakát?
- Hogy mondta?
- Természetesen minden megoldható, de annak anyagi
vonzatai lesznek. A lakosztályba csak egy ember lett bejelentve:
maga. Minden további nélkül fogadhat vendégeket, de azok nem
válhatnak szállóvendéggé.
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Na és? Azt hiszi, spórolni akarok, vagy mi? Ezt most nem
igazán értem. Kivettem egy ötcsillagos szállodában egy lakosztályt, ami nem is lakosztály, és amelyik szálloda az én szememben minden, csak nem ötcsillagos. Most meg ez a kis tudálékos arról akar okítani, hogy mihez van jogom. Hát az biztos,
hogy több mindenhez, mint neki.
- Na és milyen anyagi vonzatokra gondol?
- A hölgynek ugyanúgy be kell jelentkeznie. Remélem, ezt
megérti!
Csak abban az esetben szállhatnék vele vitába, ha közölném,
hogy ki is vagyok én: diplomata, királyi kiváltságokkal. Akkor
viszont tuti tudomást szerezne erről az egész személyzet, én meg
éppen ezt akartam elkerülni.
- Ez nem gond. Akkor be fog jelentkezni.
- Még mielőtt fölmenne a lakosztályba.
Úgy lesz. Meg még mielőtt szétverem a fejed.
- Miért? Mi lesz, ha csak utána? - muszáj visszavágnom a
kis recepciósnak.
Ő elkomolyodik, a kedvessége tovatűnik, láthatóan feldühítem. Élvezem a helyzetet, mert azt is tudom, hogy a dühe ellenére nem reagálhat kifogásolhatóan.
- Uram. Kérem, értse meg! Nálunk ez a szabály.
Végül is miért vitázom most ezen? Valószínűleg a másik hotelban is volt egy ilyen szabály, amit csak azért hághattam át,
mert elég súlyos dollárezreket osztottam borravalóként Ennek
pont azt nem akarok adni, úgyhogy csak bólintok egyet, ő meg
értetlenül bámul tovább.
- Akkor most addig őrt fog itt állni mellettem?
- Természetesen nem. További szép estét.
Visszamegy a pultja mögé, én meg kimegyek a hotel elé,
Emese közeledik felém. Egy szűk farmert visel, combközépig
érő magas sarkú csizmát és egy szűk, rövid szabású bőrdzsekit,
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ami alatt garbó feszül. A haját szabadon fújja a szél, ahogy észrevesz, mosolyogni kezd. Csak nagyon nehezen tudom a tekintetemet az arcán tartani. Nagyon csinosnak látom. Mindene takarva van, de minden feszes. Olyan, mintha egy második bőr lenne
rajta, szépen gömbölyödik a csípője. Nemcsak a fenékrésznél széles, hanem a combja is kissé az, el sem hiszem, hogy volt olyan
csontsovány is. Most nagyon nőies és izgató. Elindulok felé, látom, hogy ő is méreget, szerintem már ebben a pillanatban a legszívesebben a másiknak esnénk.
Nyújtja a kezét, én meg magamhoz rántom, ő a nyakamba
fonja a karjait, én a derekára. Utána már tolnám el, de a szemembe néz, a számat vizslatja, csókra vár.
Itt, az utcán? Tuti nem!
- Szia, Emese.
Ennyit tudok csak kinyögni, ő meg is lepődik. Leengedi a kezét, és kissé hátrébb lép.
- Gamal. Jó téged újra látni.
Másodpercekig némán figyeljük egymást, talán arra gondol,
amire én. Nem az a legjobb része ennek, hogy újra látjuk egymást, hanem ami majd ezután jön. Tény, hogy hiányzott, de az
hiányzik a legjobban, hogy ölelhessem őt, és elvegye az eszemet.
Egyébként az elmúlt hetekben megváltozott. Vagy talán csak
azért látom másnak, mert már az időjárás is sokkal hűvösebb. A
kreol bőre világosabbnak tűnik, a haja sokkal sötétebb, a szőke
tincsek, a haja végének világossága már eltűnt. Talán fodrásznál
járt, vagy most, hogy nincs már a napnak ereje, ez is más. Az arca
sugárzik, nincs meg benne az a szomorkás báj, mondhatom rá
azt, hogy ragyog. Magamból kiindulva, csak akkor ilyen az ember, ha szerelmes.
Elengedem őt, megszűnik a testi kontaktus.
- Jól vagy? - kérdezem elég félénken.
- Miért ne lennék? Nem vagyok beteg.
308

Biztos arra céloz, hogy azért, mert volt két éve egy szív
transzplantációja, még egészséges embernek számít, pedig én
tényleg nem emiatt kérdeztem.
- Hogy van Anna? - kérdez most ő, én meg még lányom
nevének hallatára is elmosolyodom.
- Jól.
Látom rajta, hogy zavarban van, tudom, azért, mert nem úgy
üdvözöltem, ahogy várta.
- Sétálunk? Gyönyörű őszi idő van - erőltetett a mosolya,
amivel kérdez.
Két dolog sem érdekel. Sem a séta, sem a szép őszi idő, de ezt
mégsem mondhatom neki. Kívánom őt, de ő szerelmes andalgásra vágyik. Az nagyon nem én vagyok.
- Csak ha nem megyünk messzire.
- Itt a Duna-part. És láttam, hogy a szállodának van egy
csodálatos parkrésze.
Elmosolyodom, de nem azért, mert örülök a hírnek. Ha a
parkrész is azt a szintet üti meg, mint az eddigiek, akkor aztán
káprázatos lehet.
Ő indul el, én mellé lépek, a lábát figyelem, a farkam azonnal
jelzi, hogy ez a séta, kínzó lesz. De hát mégsem mondhattam
azonnal azt, hogy menjünk szobára. Mit szobára? Lakosztályra!
Abba a gyönyörűbe!
Kezdem magam elég hülyén érezni. A környezet egyáltalán
nem tetszik, minden beton, emeletes házak, amikben az emberek
egy lyukban élnek. Ha ennek a sétának romantikusnak kell lennie, akkor ez a környezet valahogy nem táplálja. Már vagy tíz
perce gyalogolunk, csupa hülyeségről beszélgetünk: mennyit
dolgozott az elmúlt napokban, valamint hogy mit szól a családja
a múltkori dologhoz. Végre feltűnik a folyó, de nem azt kapom,
amire számítok. Csak egy egyszerű füves rész, ami után kavicsos
talaj jön, nem is értem, miért jöttünk ide.
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- Sajnos ez a rakpart nem a legszebb, de ide leülhetünk.
- Ide? Hova?
- Hát ide - mutat simán a földre, bevallom, ebben az időjárásban, kabátban eszemben sincs a földre ülni és nézni a háborgó vizet.
Simítja a lábával a terepet. Betelik a pohár. Odalépek hozzá,
és magamhoz húzom.
- Szeretkezni akarok veled. Nem érdekel ez a part.
Eszemben sincs itt nyilvánosan többet tenni, de ő válaszul átölel, és csókolni kezd. Ez már nevetséges és felháborító. Itt állok
az utcán, és nővel csókolózom. Nem tudom, miért jut az eszembe, hogy még Csillával sem tettem ilyet soha. Tolnám én távolabb
őt, de a kezem inkább húzza. Szenvedélyes. Szerelmesen szenvedélyes. Fejemben pörgetem végig az utat, amerre jöttünk, talán
ha futnánk, akkor öt perc alatt az ágyban lehetnénk. A kezem
önálló életre kel, a fenekére csúszik, a feszes farmeren keresztül
durván belemarkolok, de meg sem nyikkan rá.
- Vissza kell mennünk! Most! Azonnal - nyögöm a szá-jába,
ő meg csak ühümözik egyet, gondolom, ez beleegyezés. Indulnék, de a szám újra rátapad, nagyon hiányzott már nekem az
ilyen csók.
Váratlanul elindul, megfogja a kezemet, és maga után húz.
Kiérünk a betonra, úgy vonszol maga után, mintha egy kisfiú
lennék. Én is rákapcsolok, lehet, lesz itt még futás. Hirtelen megáll szembefordul velem, és a nyakamba ugrik, újra csókol; itt fogom megdugni a nyílt utcán.
Nem hiszem el. Gamal! Ez most sok. Szedd le magadról!
Tolom le magamról, a szájába suttogom.
- Ne itt! Az utcán ne.
Elég nevetségesen gyengén vagyok elutasító. Nem is hat rá
különösebben. Újra húz maga után, egy fa mellett szembefordul
velem megint, és meglök, háttal a fának esek.
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A picsába! Ez a nő kell nekem!
- Oh, Gamal! Csak egy csókot adj még.
Hol a francban van már az a szálloda? Forgatom a fejem, csókolom, a szemem meg nyitva van. Látok embereket, akik ránk se
hederítnek, nálunk meg már mindketten a börtönben csücsülnénk. Mondjuk, a kézfogás óta.
A kezem besiklik a bőrdzsekije alá, a garbó alá is, érzem a bőrét, nem vagyok normális. Ellököm, indulnék a négy fal közé, de
ő visszaránt, most én csapom a fának. Elég kínzó ez az egész, ha
zárt térben lennénk, akkor nem lenne ilyen fájdalmas, de most,
hogy tudom, egy pontnál nincs tovább, úgy érzem, szét fogok
robbanni.
- Menjünk már! - mondom mérgesen, ő meg elneveti magát.
- Menjünk. - Megfogja a kezem, és nem sétálni kezd, hanem futni. A magas sarkú csizma nem engedi őt túl gyorsan, en
követem, olyanok vagyunk, mint a gyerekek, ezért visszafogom
magam, már csak iparkodva szedjük a lábunkat.
Végre meglátjuk a szállodát, azonnal egymásra nézünk, es
megcsókoljuk egymást. Fura, hogy pár perc alatt mennyire természetessé vált az utcán való érintés.
Hozzám bújik, nem tudom őt eltolni, belépünk a hotelba a recepcióssal azonnal összeakad a tekintetem. Megfogom Emesét,
szembefordítom magammal, úgy mondom.
- Be kell jelentkezned, különben nem mehetünk föl. Nálad
vannak a papírjaid?
Először döbbenten néz rám, aztán a táskájában matatva felel.
- Persze...
Kivesz egy kis műanyag, kártyákat rejtő tartót, én meg odahúzom a pulthoz, elveszem a kezéből, és a recepciós elé csapom.
- Három perced van, hogy kitöltsd azt a rohadt papírt. A
negyedik percnél kirúgatlak.
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Emese is és a recepciós is megmerevedve néznek rám.
- Parancsol? - kérdez vissza az ürge.
- Ja! Azt parancsolom, hogy három perc alatt végezd el a
dolgod.
Ez a szálloda nem lesz a kedvencem. Bánom, hogy nem a
Greshambe mentem, de az emlékeim miatt sem lenne jó döntés.
Le kell zárnom a dolgokat. Inkább dühöngök, mint hogy a fájdalmas múlttal nézzek farkasszemet.
- Gamal... - mosolyodik el Emese, de ezt nem tudom viszonozni. Ha még valamit visszaszól ez a pali, akkor felfedem magam.
Meglepetésemre ő is elmosolyodik.
- Amennyiben a hölgy beleegyezik, nyugodtan itt maradhatnak a papírjai. Maguk fölmehetnek. Én kitöltök mindent, aztán majd később aláírja a kisasszony.
Ó! Hát férfiból vagy te is?
- A legjobb döntésed - nyögöm neki, miközben már húzom
is Emesét.
Naná hogy beleegyezik. Kit érdekelnek a papírjai? Szerintem
most őt sem.
Becsukódik a liftajtó, hozzám simulva, nevetve mondja:
- Őrült vagy. Szegény recepciós fiú.
- Te őrjítesz meg. A fickót meg ne szánd.
Végre felérünk, az ajtónál már a kártyát illesztem, lököm be
az ajtót, fordulok vele szembe, ő is keresi a testem. A kabátját
azonnal letolom róla, én is leengedem magamról, nem is baj,
mert már rendesen ver a víz. Úgy fel vagyok pörögve, hogy most
bármi történjen is, engem innen ebből a lakosztályból senki és
semmi ki nem csal. De nemcsak engem, hanem őt sem.
Séta! Ezt a hülye ötletet! Mi, azt hiszem, nem leszünk egy sétálós páros.
A cipőmet rúgom le, ő az ingemet gombolja, pillanatok alatt
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félmeztelenül állok előtte, a bicepszemet markolássza, csókol,
ahol csak ér. Én is megszabadítom a pulóverétől, ami alatt egy
fekete melltartó feszül. Csupa csipke, megadta a módját, no nem
mintha érdekelne a fehérnemű, egyáltalán nem a gyengém. Arra
viszont jól emlékszem, hogy a hatalmas mellei gyönyörűek, apró
sötét mellbimbókkal, és az, hogy most ez vár a csipke alatt, eléggé felizgat. Csatolni kezdem, ő kacagva hátradönti a fejét, először
nem értem, de azután leesik. Valahogy nála állandóan itt van ez
a melltartódolog, elég jól kezelem a helyzetet. Egy pillanat múlva
már hullik is a földre, a kezem azonnal rámar. Sokkal nagyobb,
mint a tenyerem, élvezem. Yasmin is nőies, de Emese kissé teltebb, es én imádom, ha van mit fogni. Nem is vagyok gyengéd,
az ujjaim szorítanak, pumpálnak, durván elégítem ki a tapintás
utáni vágyamat. Kigombolom a nadrágját, hiába szűk, beerőszakolom a kezem a fenekéhez, ott is marom, birtoklom. Azt hiszem,
most vagyok vele a legdurvább, de ezt sem szimpla szexnek érzem. Folyamatosan csókolózunk, valószínűleg egész éjszaka
ölelni fogom, mert nem hiszem, hogy kielégíthető vagyok. Ez túl
jó.
Miért van az, hogy nekem ezért az érzésért mindig a világ
másik végére kell utaznom? Ez valami büntetés?
Abbahagyom a csókot, a kezemmel az arcához nyúlok, kinyílik neki is a szeme, és nekem is. Ha azt hittem, hogy az ölelése
hiányzik, akkor tévedtem. Ezek a szemek is hiányoztak. Ez a tekintet, amiben benne van mindkettőnk fájdalmas múltja és
mindkettőnk reményteljes jövője. A bizonytalan, de édes jelennel
együtt.
- Ez az udvarlás része? Vagy ez már a szerelembe esés? kérdezi halványan elmosolyodva.
- Nem mondhatod, hogy nem udvarolok jól.
- Nem is mondom...
- Neked? Neked ez melyik rész?
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- Hát... Nálam az udvarlás nem ezt jelenti, de te úgysem
vagy az átlagos nálam. Miért ne lehetnél ebben is más?
Újra csókolózunk, kigombolja a nadrágomat, ugyanúgy benyúl alá, mint én az előbb az övébe, és a fenekemet markolássza.
Képtelen vagyok elengedni a témát, a homlokomat az övéhez
támasztom, újra kinyílik a szemünk.
- Akkor maradjunk annál, hogy ez már a szerelembe eséses
rész - suttogom neki, ő meg hosszan lehunyja a szemét válaszul.
Sokkal szorosabban kezd simulni, a vágyak hirtelen semmissé válnak, inkább csak ez a bensőséges érzés marad meg. Az
ölelés, az összetartozás, az „egyek vagyunk”. Sosem gondoltam,
hogy én vágyni fogom ezt az érzést, harcolni fogok majd érte, a
világ végén is keresni fogom... De ez tart életben.
Már érzem. Ez a hely lesz az, ahol feltöltődöm újra és újra
azért, hogy megmaradhassak egy átlagos hercegnek, üzletembernek, férjnek, apának. Ritka szerencsés férfi, aki egy helyről
megkapja ezt, biztos sokan nem is értékelik. Talán én is szerencsés vagyok Yasminnal, de a test vonzalma, az más.
Megszűnik a csók, csak az ölelés marad. Nyugalom lesz rajtam úrrá, a hevesség az ölemben lüktet, miközben a lelkem csak
vánszorog mellette. Újra egymásra nézünk, simogatja az arcomat, én meg úgy térdelek elé, ahogy még egy nő elé sem. A kezemet fölvezetem a farmerja derekához, húzni kezdem lefelé, de
csak addig tud jönni, amíg a csizma engedi, az pedig nem sok. A
combja közepénél megakad a dolog, de a kezem még ezt a kis
helyet is kihasználja. Besimulok a combja közé, forró a bőre és
nagyon lágy. Pont olyan lágy, amitől nő lesz a nő. Nincs keménység, nincsen feszesség, izmosság... Csak a lágy hús van, ami
pont azért lágy, hogy egy férfi kemény támadását befogadja. Félretolom a csipkét, de nem helyezem belé az ujjam, a csiklóján
szaladok át. Ahogy hozzá érek, följebb mozdul az egész, ebből
tudom, hogy a hüvelye is rándult egyet. Lüktet belül, arra vár,
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hogy engem szoríthasson, én sem vágyom ennél jobban semmire.
Tiszta illatot érzek, a fehérneműje árasztja magából, odanyomom
az orrom, és mélyet szippantok. Aztán a combja belső felénél lehelem a csókokat, tenné széjjelebb a lábát, de a nadrágtól nem
tudja. Tolná lejjebb, de a csizma nem engedi, én élvezem ezeket a
határokat. A nyelvemmel is kényeztetem, de oda nem megyek,
ahol a legérzékenyebb. Már tiszta nyál a két combja belső fele,
érzem, nem sokáig bírja ő sem és én sem. A bugyit lehúzom, amennyire csak bírom, elém tárul a kedvenc helyem.
Fölállok, ő oda akar menni a kanapéhoz, de nem nagyon tud
lépni a nadrágjától, csak annyira futja, hogy hátat fordít. Ez a
legnagyobb hiba, mert a feneke látványától már eszemben sincs
gyengédnek lenni. Odalépek szorosan mögé, a csípőjénél fogva
magamhoz rántom, ő előredől, nyúl lefelé, a bugyiját tuszkolja.
Ebben segítek neki, mert sejtem, az a célja, ami nekem. A saját
nadrágomat is lejjebb tolom kissé, kiszabadítom magam, már
hatolok is bele. A kezemmel szétfeszítem a combját, a nyálamból
mindenhova jutott rendesen. Úgy tolja a fenekét hátra, mintha
ezen múlna az élete. Teljesen előredől, én szintén ezt teszem, a
kezem előrenyúl a melleihez, a nyakát csókolom. Megcsuklik a
lába, talán túl erősen nyomulok előre. Ahogy lejjebb szalad a kezem az öléhez és a combjához, érzem tenyerem alatt a reszketést.
Helyezkedik, fészkelődik, tudom, csak egy érintés kéne a csiklójához, és máris élvezne, éppen ezért nem nyúlok oda. A szeméremdombon körözök, ő nagyokat sóhajt, én meg meg sem moccanok benne. Amikor lejjebb hajol, akkor nem tudok parancsolni
az ösztönnek, lökök egyet, de nem többet. Éhesen várja a következő döfést, nem kapja meg. Visszadől, hátranyúl a kezével a
tarkómhoz, a nyaki ütőerénél szívom.
- Szeretlek, Gamal.
- Én is szeretlek, Emese. Nagyon szeretlek.
Mintha ki sem mondtuk volna. Olyan természetes és egyszerű
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így kitárni az ember érzéseit, hogy egyikünk sem lepődik meg
rajta. Újra visszadől, ismét az ösztön hajt mindkettőnket. Lágyan
mozgok, ő néha hátranyomul, ilyenkor vadulok kicsit. A szememmel falom, figyelem, ahogy a kanapén támaszkodik, a válla
és karja feszülését. A gyönyörű csípőjét, ami a domborulataival
magába fogad és kényeztet.
Újra megcsuklik a lába, már nagyon közel jár a csúcshoz,
ezért kijövök belőle, és a háta mögé guggolva lecipzárazom a
csizmáját. Megemeli a lábát, lehúzom róla, követi a nadrág is.
Végig a feneke táncol a szemem előtt, ring a mozgástól, amikor
előredől, a hüvelye is láthatóvá válik. Végzek vele, leveszem én
is az alsóimat, ő nem fordul meg, talán arra vár, hogy újra hátulról vegyem birtokba. Én azonban beülök elé a kanapéra, és magamra húzom őt. Azonnal tövig csúszok belé, végre terpeszben
van, ez minden akadályt elhárít. A csípőjét teljesen a hasamhoz
nyomja, a törzsével így kissé hátrébb tud dőlni, a térdeimen támaszkodik. Kezem a derekánál fogva tartja őt, míg a lábával eltolja magát az ülőalkalmatosságtól, ezzel mozog. Mindent látok.
Most a mellei táncolnak előttem, a hasa redői, és lejjebb az intim
része. Teljesen szét van tárva a combja, a kisajkai is szétnyíltak, el
vagyok süllyedve a hüvelyében, a csiklóját kezdem keresni az
ujjammal. Azonnal megtalálom a borsónyi duzzanatot, lágyan
érek hozzá, csúsztatom rajta az ujjam, ő is oldalra mozog néha.
Félrelöki a kezemet, összébb zárja a lábait, most ér a csúcsra,
én meg csak élvezem a látványt. Ahogy a szája elnyílik, a bimbója kőkeménnyé merevedik, és még a lélegzete is elakad. Úgy nézek föl rá, mint egy csodálkozó kisfiú. Ez a hatalom felettem. Ez
az egyetlen hatalom felettem a gyermekeimen kívül.
Lehanyatlik a feje, a szemembe néz, lassan újra mozogni kezd,
észveszejtően gyönyörű és izgalmas.
Kell nekem! Örökre!
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***
Az ágyban esszük a húst és a krumplit, amit felhozattam, ő előttem ül, a tálca előtte, úgy nyújtja hátra a falatkákat. Egyszerű sült
csirkemell, elég finoman van fűszerezve. Én inkább a salátára
vágyom most a hús mellé, de elfogadom, akármit is nyújt hátra.
- Szomjas vagy? - kérdezi nevetve.
- Jöhet.
A poharat a szájához veszi, jól meghúzza, hatalmasakat nyel,
majd az utolsó kortyot a szájában tartva, oldalra-hátra biccenti a
fejét. A szája fölfelé néz, kissé megnyílnak az ajkai, fogalmam
sincs, mit akar. Aztán rájövök. Azt akarja, hogy a szájából igyak,
kezd már nagyon-nagyon megőrjíteni ez a nő. Fölé hajolok, megnyitom én is a szám, rácuppanok, szívom a vizet, nyelem, már a
nyelvem is a szájában van, ahogy elfogy a víz, tovább csókolózunk.
- Mondd, hogy szomjas vagy még! - utasít nevetve.
- Szomjan döglök.
Újra ugyanazt csináljuk, én közben előrevezetem a kezem a
mellére, borul a tálca, de csak nevetünk rajta, mint a kisgyerekek. A nevetéstől félrenyel, köhögésben tör ki, de tovább
nevetünk. Ha ezt látnám a gyerekeimtől, jól megdorgálnám őket
érte, de most csak arra tudok gondolni, hogy szép az élet.
Letakarítjuk az ételt, amennyire csak tudjuk, a kisszekrényre
pakoljuk, majd visszadől a hátával az én mellkasomnak. Néha
hátrakap a kezével, a hátát vakargatja, segítek neki.
- Jaj, Gamal. Úgy csiklandoz a szőröd.
Előretolom a vállainál fogva, mind a tíz ujjammal lágyan vakargatom, mire ő kéjesen felnyög.
- Ez még a masszírozásnál is jobb.
- Tudom. Az oroszlánjaim is odavannak érte.
- Neked van oroszlánod? - fordul felém.
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- Neked van masszőröd? - vágok vissza nevetve.
- Bolond vagy!
Pedig tényleg kíváncsi lennék a válaszra. Nagyon remélem,
hogy itt masszőr csak és kizárólag nő lehet. Persze tudom, hogy
nem, de nem engedhetem, hogy most féltékenykedni kezdjek.
A gerince vonalán játszom, élvezem a csontjai mélyedéseit,
oldalra húzom az ujjam, a bordáin is végigszaladok. Ő olykor
felhúzza a vállát, mintha csiklandós lenne, de nem tiltakozik.
Amikor a kezén is végigsimítok, már tudja, hogy előre is be fogok nyúlni, így amikor a mellét akarom birtokolni, lelöki a kezem, és nevetve mondja.
- Ez már nem a hátam.
Én is nevetek, de nem válaszolok, inkább csak csókot nyomok
a kulcscsontjához. Különös dolog ez a szerelem. Hogy képes
minden határt így elmosni? Hogy képes az embert kifordítani
magából? Úgy érzem magam, ahogy régen Csillával, és kár tagadnom, ez megduplázza az örömömet. A szerelem érzése már
nem undorító, hanem egy régi barát, aki újra eljött hozzám, én
meg kedves ismerősként üdvözlöm. És mindez úgy, hogy ez a
barát mindenre emlékszik az első találkozásunkból is, mindent
tud a Csillával megéltekről. A múltat adja és a jelent. Szinte a
szemembe nézve mosolyogva mondja: látod? Visszajöttem.
- Eldöntötted már, hány napot maradsz? - kérdezi.
- Yasmin állapota miatt sietnem kell vissza.
Kimászik az ölemből, és szembefordul velem. Komoly arccal
kérdez, jó nagy barom vagyok, amiért ilyeneket mondok neki.
- Yasmin a feleséged? - Bólintok egyet. - És milyen állapotról beszélsz? - Erre már nincs lehetőségem bólintani, inkább nyelek egy nagyot. - Beteg?
- Nem. Nem beteg. - Nem bírok tovább a szemébe nézni, a
víz után nyúlok, de ő elkapja a kezemet.
- Akkor mit értettél „állapot”-on? - Nem kell mondanom
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semmit, a nézésemből úgyis tudja a választ. - Terhes? - A szememmel válaszolok, ő meg hátrébb húzódik, mintha csak egy
leprás lennék. - A feleséged gyereket vár?
Közelebb próbálok hozzá húzódni, a hangom elég nevetségesnek tűnik, mintha mentegetőznék.
- A múltkor tudtam meg, amikor hazamentem...
- Elrendezett házasság, mi? Meg nem az igazi! - üvölt miközben felpattan az ágyról és hajigálja felém a párnákat amit felkapdos. Húzgálom el a fejemet, de az egyik rendesen pofán basz.
- Hogy is gondolhattam, hogy te egy érzékeny férfi vagy? Teljesen összetört, ahogy ehhez a transzplantációhoz hozzáálltál. És
még volt képed a lányodat is bevetni!
A lányomat hagyjuk ki ebből!
- Ennek semmi köze Annához!
- Na persze! Meg nincs köze Csilla szívéhez sem! Igaz? Sőt!
Még a feleségedhez sincs! Akkor kihez van köze, Gamal? Hozzám vagy hozzád azért köze van annak, ami kettőnk között történik?
Elfogynak a párnák, a paplant kapja föl, de az túl nehéz és
nagy, nem tudja dobni, csak éppen hogy. Látom, ahogy a szeme
kutat, a poharat kapja föl, magam elé rántom a paplant.
Ezt a tüzet!
Újra keres valamit, gyanítom, a tányér jönne, ezért odaugrok
hozzá, és a karjánál fogva tartom, míg fel is állok. Ő rángatózik,
de nyilván erősebb vagyok. A tűz kezd kialudni, sírni kezd, és
már csak erőtlenül tiltakozik.
- Hagyj! Ostoba voltam. El akarok menni!
- Emese, én komolyan mondtam...
- Melyik részét? - néz rám az elkenődött sminkjével, a szívem belehal ebbe a tekintetbe. Tudom, undorító, de Csilla jut róla
eszembe. Hát erre vagyok én képes? Minden nő, aki szeret engem, elátkozottá válik?
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- Azt, hogy szeretlek. Téged!
- Te szemét! A feleséged a közös gyereketeket várja! - pofon vág, de ezen már meg sem lepődök. A múltkori ütése meg a
mostani dobálózása után már vártam.
- Nem tudtam, hogy terhes.
- De már tudod, te hülye!
Állandóan csúnya szavakkal illett, és a vicc az, hogy még sem
bánt vele. Tényleg egy szemét vagyok. Egy hülye idióta.
- Igen! De már késő! - vadállatként üvöltök végre én is viszsza, meg is lepődik rajta. - Már rohadtul nem tudok ellene tenni.
Beléd szerettem!
Csönd van, ő is csak liheg, meg én is, de van egy olyan érzésem, hogy most nagyon közel állok az elvesztéséhez. Pedig még
csak most lett az enyém igazán. Az nem lehet, hogy ez bekövetkezzen.
Újra sírni kezd, én meg vigasztalni akarom, de lelöki magáról
a kezemet.
- Hagyj!
- Emese. Tudom, hogy mit érzel. Nem akartalak megbántani. Én tényleg azért jöttem ide, mert szeretlek. Tudom, ez most
nem túl ideális helyzet, de akkor is ezt érzem.
- Ne mondj semmit, nem akarom hallani.
Nagyon durván rántom magamhoz, és a tarkójánál fogva
kényszerítem, hogy a szemembe nézzen.
- Hát nem érted? Elrohanhatsz innen, meg sírhatsz napokat
is át, akkor is ugyanúgy fogsz szeretni, mint én téged. Ne harcolj
már annyit. Én akarlak téged! Boldog akarok lenni veled! Két év
alatt egyszer sem éreztem ezt, amit most újra érzek. Nem akarom
elveszíteni!
- És mit érzel, amikor a feleségeddel fekszel le? - kérdez
vissza dühösen, próbál menekülni.
Nem akarok a kultúránkról beszélni, most végre megnyílt a
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szívem, és az mondja a magáét. Annak, ami kettőnk között van,
semmi köze Yasminhoz.
- Úgysem értenéd...
- Na látod! Éppen ezért nem is érdekel. Ha mondtad volna
a telefonba, hogy újra egymásra találtatok, és minden rendben
van, akkor határozottan kértem volna, hogy ne gyere!
- De az istenre! Nem most esett teherbe, az elmúlt napokban!
- Nem érdekel! Nem érted? Vége!
Minek? Ennek a tűznek, ennek a szenvedélynek, ennek az érzésnek? Ennek nem lehet vége! Elengedem őt, őszinte választ
várok.
- Ezt te sem mondod komolyan, igaz? Én megértem az indulatodat, a dühödet, de az érzéseinket nem lehet csak úgy kitörölni!
- Az emberek dönthetnek. Nem vagyunk állatok. Én pedig
úgy döntök, hogy nem piszkítok bele egy család életébe. Azt hittem, a válás szélén álltok, de belátom, én vagyok a hibás, mert
nem kérdeztem rá egyértelműen. Nem is értem, mit gondoltam.
Hiszen Csilla hatalmas szerelem volt neked, mégis ott volt Rijádban a családod.
Dühös vagyok és elkeseredett, de az elkeseredettség erősebb
bennem. Ahogy elindul a ruhájával, magamhoz rántom, a háta
nekem feszül, én pedig a fülébe sutyorgom könyörgően.
- Akkor maradjunk az udvarlásnál. Kérlek, Emese!
- Jaj, Gamal, ne csináld ezt...
***
Átölelem a derekát hátulról, és a lapockájához csókolok, tudom,
hogy még mindig dühös. Én is dühös vagyok rá, magamra, erre
az egész helyzetre. De egyszerűen nem tudok mit tenni. Az, hogy
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itt maradt, és még mindig ölelhetem, na, az a szerelem.
Meghúzom a vállát, amitől a hátára pördül, látom, hogy folynak a könnyei.
- Utálsz?
- Nem. Magamat utálom.
Letörlöm a könnyeit, talán már mindketten elég nyugodtak
vagyunk ahhoz, hogy őszintén beszélhessünk. A kirohanás után
átszeretkeztük az egész éjszakát, és az elég világossá tette, hogy
nem bírjuk egymás nélkül. Én eddig is tisztában voltam vele, de
a körülmények eléggé ellenem vannak.
- Az nem túl jó párosítás. Engem szeretsz, magadat meg
utálod.
- Van más választásom ezzel a szívvel, mint szeretni téged?
- kérdez vissza, miközben a takarót lerántja a mellkasáról, és a
hegre mutat.
Én odahajolok, forró csókot lehelek rá, majd a szájára is.
- Nem. Nincs más választásod. Szeretned kell. Szívedből.
Meg a száddal is - nevetem el magam, ő is elmosolyodik. A kezem becsúszik a dereka alá, és kissé megemelem. - Sőt. Szeretnie
kell az egész testednek.
- Tudod, hogy így van.
- Tudom.
Nézzük egymást, érzem, kérdezni akar, ki is várom.
- Én nem akarom, hogy hitegess engem, Gamal. Nem akarok a szerető lenni, aki élete végéig arra vár, hogy mikor válik el
a férfi, akibe szerelmes. Nem akarok magányos ünnepeket, éveket.
Ja! Valamit félreértettünk, mert válásról tényleg szó sincs.
Próbálok úgy megtámaszkodni mellette, hogy ne tudjon majd
elmenekülni, mert ebben a kapcsolatban én őszinteségre vágyom. Csilla is tudott mindent, de ez nem szabott gátat a szerelmünknek. Talán most más a helyzet, de Yasmint nem fogom
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megalázni annyira, hogy kidobom. Így is azt teszem. Alázom. Ő
pedig tűri.
- Szerelmes vagyok beléd. Úgy, ahogy belé voltam, és úgy,
ahogy nem vagyok a feleségembe. De sosem fogok elválni. Erről
nem is beszéltem. Lehet, a múltkor nem voltam egyértelmű...
Nézd, Emese. Az én világom nagyon más, de ez nem jelenti azt,
hogy te csak egy használati cikk vagy nekem, vagy nem szeretlek, azért, mert nem kötöm össze veled az életem.
- Ki beszél itt összekötésről? Én sem arról beszélek. De ha
Yasmin szeret téged... Vannak gyerekeitek... És itt van ez is… újra a mellkasára mutat. - Nem érted, Gamal? Mindenben a második vagyok. Képes lennék bármiben az lenni, de nem veled
kapcsolatban. Hogy fogunk így találkozni? Csupa várakozás az
egész életem. Várok a műtétre, várok a gyógyulásra, várok egy
donorra, várok a szerelemre, aztán várok arra, hogy a már rám
talált szerelem néha be is kopogjon hozzám.
Mennyire igaza van.
- Igazad van. Én nem fogok erőszakoskodni. De lemondani
nem tudok rólad. Ha határozottan kérsz arra, hogy ne jöjjek, akkor nem jövök. De azt ne bosszúból vagy dacból kérd.
- Úgy érted, ne szálljak szembe a szívemmel? - sírva kérdez
vissza, én meg nem tudok mást, csak ráborulni és szintén sírni.
- Úgy értem. Igen, úgy.
***
Gyanús, hogy belebújik a bugyijába, és a többi ruháját keresi, de
nem teszem szóvá. Már majdnem dél van, kezdek nagyon éhes
lenni, és haza is kéne telefonálnom, de minden halasztható. A
gyomrom, mondjuk, nem így gondolja, mert hangosan morogni
kezd, amit ő vagy nem hall, vagy csak nem akar hallani. A melltartóját is megtalálja, döbbenten nézem, ahogy körbevezeti a de323

rekán, becsatolja, majd csak utána fordítja hátra és igazítja a mellére.
Ezt így is föl lehet venni? Mekkora taktika ez a „kapcsold be,
légy szíves, a melltartómat”!
- Te gyorsabban fölveszed, mint én rád adom. - Ismét nem
reagál, de látványosan nem adok rá. - Hozatok föl valamit, éhes
vagyok. Meg kéne ágyneműt is húzatni, mert beleizzadtunk rendesen. És ezek a kajafoltok...
Ő közben belebújik a garbójába, már a farmerját veszi. Én is
fölveszem az alsógatyámat, majd összeszedem a bátorságomat és
megállok vele szemben. Nem néz rám, öltözik, szedi össze a cuccát, nem tudom, hogy dühös vagyok-e, vagy inkább tartok a
helyzettől.
- Elmész?
A csizmájába bújik, hangosan és ívelt mozdulattal felhúzza a
cipzárt, majd föláll és a szemembe néz.
- El. És nem is jövök többet. Tőled pedig azt várom, hogy
utazz haza Yasminhoz, legyél jó férje, és a gyerekeidnek jó apja.
Annát külön csókolom. Ígérem, vigyázok a szívre, ami bennem
dobog, és ne aggódj, titeket már semmi és senki nem törölhet ki
onnan. Ketten is belevéstünk titeket. - Közelebb lépek, de felemeli a kezét. Látom, most hiába érinteném, az nem használna. - Azt
mondtad, azt tegyem, amire a szívem kér. Engem erre kér.
- Hazugság! Nem ezt akarod!
- De ezt akarom, Gamal! Azt akarom, hogy adj esélyt a feleségednek, a gyerekednek, aki születni fog! És adj esélyt nekem
is egy teljes életre.
- És mi van velünk?
- Mi lenne? Ugyanaz, ami eddig volt. Végzetesen szerelmes
vagyok beléd, de ezzel együtt is tudom, hogy mit akarok.
Most én válok dühössé. Belerúgok a kisszekrénybe, amiről a
tegnapi kajamaradék a földre esik tányérostul. Mindketten néz324

zük a szőnyegen szétterülő foltokat, de már üvöltöm is.
- Hazudsz! Én tudom, milyen a szerelem! Ha szeretsz, kor
nem tudsz elmenni.
Előtte termek, én tombolok, ő meg sírva, nyugodtan suttogja.
- Én is tudom, milyen. És azt is tudom, milyen a halált várni. Tudod, mi a legfájdalmasabb? Az, hogy ez a két érzés nekem
most egy és ugyanaz. Meghalok nélküled, Gamal... de sajnálom,
nem tehetek mást.
- Mit sajnálsz? - nekem is halkul a hangom, érzem a vereség szelét.
- Időre van szükséged. Ha majd tisztán látsz, talán belátod,
hogy ez csak fellángolás. Hogy Csilla iránt-e, vagy irántam, az
már nem is fontos. De a család az első.
Ellép mellőlem, én meg éppen hogy hátranyújtom a kezem,
mégis elérem őt. Az ujjaink összekulcsolódnak.
- Ne menj így el!
- Csak így mehetek el. Vigyázz Annára! A ti Annátokra. Én
kijárok majd a sírhoz, ígérem.
- A francba, Emese! Fejezd be! - már ordítok, az nem lehet,
hogy most tényleg így fog elmenni.
Ő elém lép, és végigsimítja az arcomat, én meg elkapom a kezét.
- Tudom, hogy szeretsz...
- Persze hogy szeretlek - mosolyog beleegyezően. - Isten
áldjon!
Elenged, és úgy megy ki az ajtón, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. Én meg nem tudom, melyik Isten áldására
gondol, mert az ő Istenük folyton elvesz tőlem mindent, míg az
enyém próbák, feladatok elé állít. Hát kinek az áldása lesz így
rajtam?
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19. fejezet
Fészkelődöm a kocsiban, a klímát maximumra vetetem, Hadi
már vacog rendesen, de nem fog szólni semmit. Három nap.
Ennyit voltam távol. Miután Emese elment, azonnal haza akartam jönni, de a pilóták miatt várnom kellett egy éjszakát.
Yasmint egyszer sikerült felhívnom, annak nagyon örült, hogy
már jövök is haza. A legnehezebb ez a semleges viselkedés lesz,
mintha minden rendben lenne. Semmi bajom a feleségemmel, de
eléggé meg vagyok roppanva, félek, ez majd látszani fog rajtam.
Egyébként egyszer felhívtam Emesét, de csak annyit mondott:
„Gamal, menj haza! ” Ennyi. Úgy rám rakta a telefont, mintha
zaklatnám.
Bemegyek a palotába, Hadi iparkodik utánam, Bálint szinte
elém szalad.
- Gamal! Örülünk, hogy itthon vagy.
- Hol vannak a gyerekek?
- Anna Krisztinával van, Khalidot pedig elvitte az apád.
Persze, hiszen ma péntek van. A család közelebbi férfi tagjai
nyilván összeültek, és ezeken már Khalidnak is ott a helye. Kíváncsi vagyok, mit művelt apámmal a mecsetben, ezt majd meg
is kérdezem.
- Hazahozza, vagy érte kell menni?
- Hamarosan hozza.
- Yasmin?
- Pihen. Volt nála ma az orvos.
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Ennyit mond, nem többet, ha nem lenne ekkora aggodalom a
szemében, biztos faggatni kezdeném. Ennek ellenére úgy érzem,
hogy gyorsabb választ kapok, ha asszonyomat keresem meg,
ezért már futok is fölfelé a lépcsőn. Kiáltom a nevét, mint valami
nem normális.
- Yasmin... Yasmin, hol vagy?
A gyerekek szárnya felé fordulok, de hallom magam mögül a
kiabálását, ahogy kilép a hálónkból.
- Gamal, itt vagyok.
Megfordulok, sietek hozzá, ő pedig sírva emeli felém a kezét.
Remegni kezdek, elkapom, szorítom, és imádkozom azért, hogy
ne szólaljon meg. Rossz hír. Érzem. Erősödik a zokogás, nekem
meg csak azon kattog az agyam, hogy egy újabb büntetés. Ez egy
újabb jel!
- Yasmin...
- Jaj, Gamal! Ez hihetetlen. Ma már nem akartalak hívni...
Azt akartam, hogy személyesen tudjam elmondani.
Végre az arcába tudok nézni, legnagyobb meglepetésemre
mosolyog.
- Mi történt?
- Csoda, Gamal! Én annyira boldog vagyok. - A kezemet a
méhéhez simítja, de még mindig nem értem. - Végre van szívhang. - Sóhajtok egyet, ennek most komolyan így kell örülni?
Persze hogy van. Végül is az én gyerekem. - Két szívhang van,
Gamal.
Mi van?
Az arcát fürkészem, nagyon nehezen esik le, amit mond.
- Két szívhang?
- Igen, Gamal! Ikrek!
Újra a nyakamba ugrik, úgy szorítom, hogy félek, roppanni
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fog. Pár másodperce még valami csapásra számítottam, most
meg Allah ismét megmutatja, hogy kegyes és nagylelkű.
Van asszony a földön, aki ennél nagyobb férfivá tud tenni? Ikrek! Talán két herceg. Talán két hercegnő. Mit bánom én! Két
gyermek. Négy gyermekem lesz.
- Szerelmem, kincsem... - elsírom magam, de ez talán nem
is Yasminnak szól, csak ennek az örömnek.
- Jaj, Gamal! Én annyira boldog vagyok. Az orvos arra kért,
hogy vegyem komolyan a pihenést, és én, Allahra, komolyan is
fogom venni. Olyan büszke vagyok...
Újra zokogásban tör ki, nekem meg hideg vízként fröccsen az
arcomba az utolsó mondata. Büszkeség. Igen. Ezt érzem én is.
Büszke vagyok magamra, büszke vagyok Yasminra. És ezt azért
hívják büszkeségnek, mert nem szerelem. Ha az lenne, úgy hívnák: Szerelem.
***
Anna már az ölemben ül, esteledik, de addig nem megyünk
aludni, míg Khalidot haza nem hozza apám. Remélem, hamarosan hazaérnek, mert lányom igencsak hosszúkat pislog.
Yasmint körülbelül egy órán keresztül kérleltem, hogy menjen
aludni, majd én is megyek. A gyerekeket bízza ránk, most az a
legfontosabb, hogy ő vigyázzon magára.
Hadi elindul kifelé, ebből tudom, hogy a kamerán valószínűleg látja az apám kocsijának közeledését.
- Itt van Khalid - súgom Anna fülébe, akinek azonnal kipattan a szeme, és vicsorogva kezd vigyorogni. Próbálna lemászni,
de abból esés lenne, ezért inkább felállók vele, és fiam elé megyünk.
Ő persze cseppet sem olyan fáradt, mint Anna, hangosan magyaráz apámnak, aki csak nyugodt hangon helyesel. Amikor
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meglát minket, akkor szaladni kezd, de voltaképpen nem is hozzám iparkodik, hanem a húgához.
Leteszem Annát, elkapom Khalidot, hiszen már napok óta
nem láttam. Megcsókolgatom, de neki mintha az eltelt napokban
sem hiányoztam volna, inkább Annát ölelgeti.
- Gamal, fiam - apám felém nyújtja a karját, majd megöleljük és megpusziljuk egymást.
- Béke veled, apám.
- Béke veled, fiam. Hát hazaértél? Mikor jöttél? Átjöhettél
volna.
- Fáradt voltam, hosszú volt az út.
Megsimítja a szakállát, majd rosszallóan néz rám.
- Hát, ha annyira fárasztóan hosszú volt az út, akkor nem
Katarból jössz, az egyszer biztos.
Mekkora egy debil vagyok!
Úgy teszek, mintha nem hallottam volna, ő meg nem mond
többet. Gyermekeimet nézem, lányom öt perc alatt olyan éberré
válik, mintha beleöntöttek volna egy liter kávét.
- Mesélj, apa. Hogy bírtál Khaliddal?
Hangosan felnevetve összecsapja a kezeit, emellé már nem is
kellenek szavak.
- Ó, Gamal! Lesz bajod! Bevallom, veletek könnyebb volt.
- Hogy viselkedett a mecsetben?
- Azt inkább nem részletezem. Azt ajánlom, húzd szorosabbra a gyeplőt. Járj vele mindennap, és legyél szigorú, mert ez
így nem lesz jó. Én ma néhányszor fegyelmeztem őt, volt is sírás.
Úgy el van kényeztetve, mint egy kislány.
Ez hülyeség. Khalid minden, csak nem kislány. Hisztis és erőszakos, de akaratának érvényesítésére gyerekként még nincs más
módja, csak ez. Ha majd növekszik, az értelem lép előtérbe. Legalábbis magamból kiindulva így gondolom. Felrémlik, én is
hányszor toporzékoltam a szobámban, tisztán emlékszem a bébi329

szitter meg anyám arcára. Aztán egyszer csak elmúlt.
Lehet, a dühkitöréseim még ma is megvannak, és egyenlők a
hisztikkel, de férfiként már másként adok ennek hangot.
- Tudom. Igazad van. A múltkor velem is gyalázatosan viselkedett a mecsetben, de bízom abban, hogy egy év, és értelmesebb
lesz.
Fiam felismeri, hogy róla beszélünk, és azt is sejti, hogy nem
dicsérjük agyon, mert fél szemmel ránk sandít. Amikor visszanézünk rá, elmosolyodik, és Annával foglalkozik tovább, aki iszonyatos hévvel magyarázza, hogy a babáját nem lehet fölemelni a
ruhájánál fogva.
- Olyanok, mint az ikrek. Igaz? - vetem oda apámnak, aki
csak szótlanul bólint.
Tényleg olyanok. Egyáltalán nem sima testvérekként nevelkednek, annál sokkal szorosabb a kapcsolatuk. Születendő gyermekeink is majd hasonlóan lesznek talán egymással.
- Yasmin ikreket vár - csak úgy kiszalad a számon.
Apám rám mered, majd elvigyorodik, magához ránt, és úgy
hátba vág, mintha fájdalmat akarna okozni.
- Ez az, Gamal fiam! Büszke vagyok rád! Ez igen! Gratulálok. Yasmin csodálatos feleség, most aztán vigyázz rá! Aztán mi
lesz? Fiúk vagy lányok?
- Honnan lehetne azt még tudni?!
Legyint, szerintem csak hülyeségből kérdezte. Összedörzsöli
a tenyerét, mintha valami remek munkát végzett volna, ismét a
hátamra csap.
- Remélem, boldog vagy, fiam!
- Az. Boldog vagyok. - Nem tudok a szemébe nézni, a lábfejemre bambulok, ő meg legalább olyan durván lök rajtam
egyet, mint amilyen durván hátba vágott.
- Katar nincs rád jó hatással! - Érces a hangja és fenyegető,
Megemelem a fejem, nagyon megrovó a tekintete. - Örülnék, ha
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többet nem mennél oda. Asszonyod és gyermekeid mellett a helyed!
- Nem megyek. - Csak ennyit tudok kinyögni, úgysem Katarra gondol, hanem Magyarországra.
Az öreg elsiet mellőlem, mert Khalid meghúzza Anna haját,
aki felsikít. Apám Khalidot fenyíti, azon gondolkodom, kinek mi
a fontos az életében. Nyilván a család a legfontosabb. Ennek ellenére, ha apám, Hakim vagy Fawwaz egy nő után epekedne, biztosan nem rónám fel nekik, és nem akarnám megmagyarázni, hol
a helyük. Ha most Thaiföldön lettem volna egy kis szextúrán,
akkor apám egy kacsintással elintézte volna, de ezt a dolgot
mégsem fogadja el. És ugyanez a helyzet Yasminnal. Szerintem a
házasságunk alatt már túl sok pletykába belefutott, de egyiknél
sem borult ki. Viszont, amint elhangzik az a szó, hogy Magyarország, azonnal összeomlik, tombol, kifordul magából. Kurvázhatok ész nélkül, csak éppen szerelmes ne legyek?
Visszajön mellém, az arcába nézek, szívesen feltenném neki is
a kérdést, de az utolsó pillanatban meggondolom magam, mert
szemtelenség lenne. Amikor azonban összehúzott szemekkel ő is
rám néz, nem bírok parancsolni magamnak.
- Mennyivel jobb a második, harmadik vagy negyedik feleség, apám?
- Az törvényes. A próféta meghagyta! Tedd te is azt, ha
nem bírsz magaddal.
- Nekem nem kell több feleség. Yasminnak is megígértem.
De elfogadom a válaszodat, ebben igazad van. Viszont mi a
helyzet a többi nővel? - Próbálom halkan kimondani, hogy a gyerekek ne hallják meg, de apám szinte szétrobban a dühtől, tudja,
azokra célzok, akik se nem első, se nem második, harmadik vagy
negyedik feleségek. Mikor látja, hogy az unokái mindennel el
vannak foglalva, csak velünk nem, akkor vág vissza.
- Fiam. Nem ismerek rád. Mi bajod van neked?
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- Mi bajom van? Az, hogy akármi is történik velem, ti ellenem vagytok.
Elém lép, a karomra teszi a kezét, de még mindig nagyon dühös.
- Ha mehetnél abba a Katarba, akkor boldog lennél?
Bólintok, ő meg elmosolyodik.
- Én megéltem veled a poklot, Gamal. Szörnyű volt látni
téged összeomlani, de így utólag bevallom, csodálatos volt azt is
látnom, ahogy Annához ragaszkodsz. Akkor váltál a szememben
férfivá. Ne aggódj. Tudod, hogy Allah ma is hallott téged, csak
türelmesnek kell lenned. Na mondjad! Mi a probléma?
- Nem akar engem.
- Eddig akart?
Milyen egyszerűen hangzik ez így. Ha eddig ágyba bújtunk,
öleltük, szerettük egymást, akkor most mi történt? Hogy lehet,
hogy pár napja vágyott rám, most meg látni sem akar? Ehhez én
legalább ezer és még egy magyarázatra számítok, pedig csak egy
van. A család.
- Elmondtam neki, hogy Yasmin állapotos.
Eddig nem volt szigorú a tekintete, de most azzá válik.
- Jaj, fiam! Nem való neked több asszony egyszerre! Hát
nem tanultad meg, hogy tilos őket összeereszteni?
Apám arra céloz, hogy a feleségek között olykor fellobban a
vita. Emlékszem arra, amikor a második feleségétől megszületett
az első gyermeke. Anyám napokig ki sem jött a szobájából. Azt
büszkén viselte, amikor apám nősült, de hogy más nő is gyereket
szült neki, már megtörte. Apámtól is távolságot tartott, de az
öreg bizonyította neki, hogy ő az első. Még kisgyerek voltam, én
az egészből csak annyit érzékeltem, hogy újabb testvérem született, aminek igenis örülni kell.
- Őszintének csak szabad lennem.
- Ugyan már! Őszinteség... Mire jó az? Yasmin akkor lesz
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boldog, ha azt hallja, látja, amit akar. Mutasd hát neki azt. Az a
másik meg nem érdemel annyit, hogy egy percig is keseregj
- Csakhogy ez nem az észről szól...
- Fiam! Ha ellened fordul egy nő azért, mert asszonyod
gyermeket szül neked, az megérett a kidobásra, hidd el!
Az a legrosszabb, hogy magam sem tudom, ez ellenem fordulás-e. Nyilván Emese és Yasmin között kéne éreznem a legnagyobb ellentétet, de mégis azt érzem, hogy Emese Yasminnak
osztogat esélyeket.
- Nem fordult ellenem, épp ellenkezőleg.
Végighúzza a szakállát, majd a szemem közé néz.
- Akkor most nem értelek. Hát nem azon akadékoskodik,
hogy gyermeked fog születni?
- Nem akadékoskodik... Ah, ez bonyolult. Ő azt gondolja,
hogy ha kapcsolatban marad velem, akkor ezzel szétrombolja a
családi életemet. Azt mondta, jöjjek haza, tegyem boldoggá
Yasmint, és örüljek a gyermekáldásnak.
Apám felhúzza a szemöldökét, tényleg elég hülyén hangzik
ez az egész. Itt körülbelül úgy zajlana, hogy a nő ököllel megy
neki a férfinak, és támadja, míg ki nem nyomja a szemét. Talán a
világ úgy látja, hogy az arab nők nyámnyilák, de igazság szerint
nagy harcosok. Ha valakinek van ebben tapasztalata, az az apám.
A legfiatalabb feleségét az előző három együttesen utálja, hiszen
az a legfiatalabb, legszebb.
Elneveti magát, miközben megcsóválja a fejét.
- Nahát! Ezek az európai nők mindig tudják, hogy kell
meglepni az embert.
Európaiak? Hát még a magyarok!
- Csakhogy nekem nem igazán megy ez...
- Ugyan már. Majd elfelejted...
Nem bírom tovább, elmondom apámnak azt, amit határozottan érzek.
333

- Éppen ez az! Nálam ez már nem különválasztható. Boldoggá akarom tenni asszonyomat, gyermekeimet, de képtelen
leszek rá, ha én magam nem vagyok boldog.
A vigyor eltűnik a képéről, különös érzés ver tanyát bennem:
mintha teher lenne neki az én gondom, és tudni sem akarna róla.
Mintha csak egy kis taknyos lennék, aki majd túl lesz dolgokon,
addig is fölösleges vele bíbelődni.
- Gamal fiam! A boldogság nem valami megfogható dolog.
És semmiképpen sem állandó. Az egyik pillanatban érezheted
teljesnek az életedet, míg a másikban már valaminek a hiányát
érzed. Amióta elveszítetted azt a nőt, te görcsösen kapaszkodsz a
boldogságba, és ez azért nehéz, mert mint mondtam, nem kézzelfogható. Légy Allahhal békében, és minden rendben lesz. Ne keress összefüggéseket, hogy mi lesz, ha...! Talán igaza van annak a
nőnek. Adnod kell Yasminnak esélyt arra, hogy beteljesítse a férfiasságodat. Az a lány úgy szeret téged, amire minden férfi vágyik. A múltkor anyáddal pont annak örültünk, hogy ilyen csodálatosan éltek, gyarapodtok. - Oldalra biccenti a fejét, úgy zárja
le. - Ha meg azt érzed, nem elég ez a boldogság, akkor tégy ellene. Tudod, ez ellen sosem lenne kifogásom. De az asszony az
első! És a gyerek!
Kimegy anélkül, hogy elbúcsúzna az unokáitól, pedig annyi
mindent mondanék még el neki. Itt nemcsak arról van szó, hogy
én megyek-e a saját fejem után, hanem arról is, hogy nem találok
viszonzásra. És ebben sem egyszerű a helyzet, mert Emese nem
büszke vagy dacos, hanem csupán a lelkiismeretével harcol.
Iszonyú nehéz lehet neki, hiszen ez a lelki- ismeret több darabra
is tépi őt. Először is ott van Csilla. Az ő szíve dobog benne, ő volt
a szerelmem... Aztán Yasmin, aki a feleségem, gyermekeim anyja. Próbálom felvenni a harcot ezzel a bizonyos lelkiismerettel, de
nem tudom, melyik oldalt támadjam. Mi lesz, ha Emese hajthatatlan, elutasító marad? Én nem vagyok az a várakozó fajta, főleg
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így nem, hogy többször is az enyém volt. Azt mondta, jöjjek haza, legyek jó apa, jó férj. Miért gondolja azt bárki is, hogy ha a
szerelem is szárnyalhatna bennem, akkor már nem lennék az?
Dehogy, nem. Akkor lennék csak az. De apámnak igaza van. Felnőtt férfi lettem, saját terhekkel, gondokkal, amiket egyedül kell
cipelnem. Hiába a család, vannak dolgok, amiket nekem magamnak kell jobbra vagy balra tennem magamban. Éppen ezért
fogadom meg, hogy innentől kezdve senkire sem hallgatok nőkkel kapcsolatban, csak magamra.
***
Sosem gondoltam még erre, de most más sem jár hónapok óta a
fejemben, mint hogy az idő az ellenségem. Állandóan azzal kell
harcolnom, hogy múljon vagy éppen ne múljon. Eléggé kivagyok. Yasminnal minden rendben, hatalmasra nőtt már a pocakja, és gyönyörű. Ki van virulva az egész család, királynőként bánunk vele, ő pedig meg is hálálja azzal, hogy gyermekeinket a
legnagyobb biztonságban tartja. A hetedik hónapban van, szigorú utasítást kapott arra, hogy csak akkor keljen föl, ha nagyon
muszáj. Az orvos közölte, hogy valószí-nűleg koraszülés lesz, de
minden nap ajándék, a babáknak szükségük van még Yasmin
oltalmára. A súlyuk már megfelelő, de sok komplikáció felléphet
egy koraszülöttel. Na ezzel sem igazán voltam képben. Először
tettem olyat, hogy női dolgok után olvastam. Terhesség, szülés,
szoptatás. Persze ebből engem leginkább a koraszülés érdekelt,
de annak is nagy kár volt utánajárnom, azóta csak aggódok. Feleségem nyugtat, hogy minden rendben lesz, noha szerintem nekem kéne támogatnom őt ilyesmiben. Egyébként nyugodtan
mondhatom azt, hogy én vagyok az egyetlen, aki aggódik. Mindenki boldog és óvja őt, de senki sem aggódik. Én viszont tudom,
hogy királyi család ide vagy oda, ugyanolyan tragédiák történ335

hetnek velünk is, mint bárki mással.
Annát és Khalidot már felkészítettük rá, hogy hamarosan
testvérek érkeznek, elég viccesen nézünk ki, amikor Yasmin mellé telepszünk az ágyra, és a hasát simogatjuk mindnyájan. Fiaink
lesznek. Yasmin két hercegnek ad életet hamarosan. Amikor ez
kiderült, három napig ünnepeltünk. El sem lehet képzelni, mekkora csinnadratta lesz, amikor valóban világra jönnek. Egyébként
nem egypetéjű ikrek, ezt az orvos az egyik ultrahangvizsgálat
után közölte, mert két burok és két méhlepény van. Ettől kicsit
megkönnyebbültem, mert ez azt jelenti, hogy annyira fognak
csak hasonlítani egymásra, mint két testvér. Yasmin pont az ellenkezőjére vágyott, ő azt mondta, kifejezetten örült volna, ha két
tojás születik. Hogy én minek örültem volna? Mondjuk annak, ha
az egyik lány. Iszonyú büszke vagyok arra, hogy három fiam
lesz, de bevallom, kíváncsi vagyok, asszonyom milyen lányt
szülne nekem. Ami persze késik, az nem múlik, mert a gyerekgyártással nem állok le.
Egyébként, amikor kiderült, hogy ikreink lesznek, az egyik este találkoztam Fawwazzal, azóta egész jó irányba változott a viszonyunk. Arról beszélgettünk, hogy nemrég még csak utol akartam őt érni, most meg már le is hagyom. Egész este azt ecsetelte,
na most aztán ő is belehúz majd. Azóta mindennap arra várok,
hogy felhívjon és közölje a hírt: ismét apa lesz.
Míg én és Fawwaz rendben vagyunk gyermekügyben, addig
Hakimnál változatlan a helyzet. Még mindig nem sikerült
Samirát teherbe ejtenie, az orvos már azt is mondta, hogy mindez
a nő kora miatt van, ugyanis Samira mindössze tizenöt éves volt
az esküvőn. Már elmúlt tizennyolc, tehát igencsak érett lett, úgyhogy a korra nem lehet fogni. Amikor az orvos legutóbb megint
ezt említette, Hakim öcsém eszét vesztve ordított vele, hogy az ő
asszonya vérbeli nő. Emlék-szem, kezével formálta a csípő, mell
vonalát is, ezzel utalt az adottságaira. Újabban egyébként már
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nem okolja aráját, és én azt is tudom, miért nem. Sokáig játszotta
magát, de már nem képes leplezni, hogy iszonyúan szerelmes
Samirába. Amennyit alázta és bántotta, most annyit kényezteti.
Sajnálom őt, mert Samira ennek ellenére ugyanolyan semmilyen,
mint volt. Az, hogy párszor ellátta a baját, feneketlen szakadékot
ásott ennek a fiatal nőnek a lelkébe, talán nem is hibáztatható
ezért, de én nyilván öcsémet szánom a kialakult helyzet miatt.
Haifa, a második felesége nagyon odaadó és szerelmes, csak éppen Hakim nem vágyik rá. Fura ez az egész helyzet. Öcsém
ugyanolyan érthetetlen, mint én. Haifa igencsak mutatós darab,
egyszer láttam fátyol nélkül, levegőt is alig kaptam. Mindössze
pár másodperc volt, nem is mertem jobban megnézni, inkább
Hakimhoz fordultam, aki lemondó mosollyal mondta: „Tudom.
Gyönyörű.” Ebben az egy mondatában minden benne volt, még
az én lelkivilágom is. Azt hiszem, ért már engem, és én is megértettem, hogy a szerelem, az valami külön univerzum, ami magába szippant jó esetben két embert. Rossz esetben csak az egyiket,
míg a másik kint marad, ilyenkor marad külön a két világ és marad viszonzatlan az érzés. Nekem volt olyan szerencsém, hogy
Csilla is és Emese is velem tartott ebbe az univerzumba. Viszont
voltam olyan szerencsétlen, hogy Yasmin világába nem sikerül
bejutnom. Ő ott van, vár rám ebben a rózsaszín burokban, de
engem valahogy nem visz be a lelkem.
Emesét rengetegszer hívtam, sosem vette fel a telefont. Már
minden eszembe jutott, mint például, hogy szó nélkül odarepülök, vagy odaküldök valakit, aki hoz információt róla, de Yasmin
iránti tiszteletemből nem tettem. És itt is az a rohadt idő az, ami
hol az ellenségem, hol a barátom. Mert tény, az utolsó pillanatban lenézett rám. Emlékszem, azon az estén úgy emeltem fel a
telefont, ha most sem veszi föl, akkor nem tudom, mit teszek. De
fölvette. Magasságos! Milyen jó volt hallani a hangját. Az ember
azt hiszi, csak a testével képes megélni dolgokat, csak a fizika a
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valós, de ez nem igaz. A hangja boldoggá tett, mert újra éreztem
a csókját, az érintéseit, láttam magam előtt az arcát, a testét... És a
testem is ugyanúgy reagált, mint a fizikai valóságra: gyomorremegés, szapora pulzus... Akkor jöttem rá, hogy már azért is hálásnak kell lennem, ha ő hajlandó beszélni velem pár szót, mert
engem boldoggá tesz. Persze nagy köszönet nem volt abban a
társalgásban, mert nagyjából abból állt, hogy megkért, ne hívogassam állandóan. Kurvára nem érdekel, hogy mit mondott. Mióta kéne, hogy érdekeljen? Naná, hogy azóta is hívogatom, meg
kell hagyni, ő is elég makacs, ugyanis mindennap csörgetem, de
ő kábé kéthetente veszi csak föl. Üzenetet sosem írok.
Egyébként elég egyenes vagyok vele. Ő szemrebbenés nélkül
kérdezett rá, hogy van Yasmin, én meg köntörfalazás nélkül
mondtam el neki, hogy ikreink lesznek. Erre iszonyúan megdöbbent, gratulált, de hallottam, hogy elsírja magát. Sajnáltam-e?
Nem. Örültem annak, hogy sír, mert ez jelzi: ő sincs túl rajtam.
Arról meg úgyis teszek, hogy ne is legyen.
Annáról mindig kérdez, de nem szeretek vele a lányomról beszélni. A múltkor azt is megemlítette, hogy volt a temetőben, és
vitt virágot, a nevünkben meg tett oda követ, de °tt elpattant nálam valami. Akkor tényleg haragudtam rá. Eszemet vesztve ordítottam a telefonba, hogy helyettem ne rakosgasson semmit Csilla
sírjára. Egyrészről, mert ez nálunk nem is szokás, másrészről,
mert neki nincs ott helye! Vagy ha van is, akkor azt ne mossa
össze a mi kettőnk viszonyával. Ő végighallgatta a kirohanásomat, és letette a telefont, akkor volt az, hogy három napig nem is
próbáltam hívni. Iszonyúan felbaszott. Ha ezt szemtől szembe
mondja, lehet felpofozom, mert nem értem, miért nem képes már
észhez térni. Miért pecsételi meg azt, amit iránta érzek? Annak
semmi köze a múlthoz, Csillához meg pláne. Fura. Régen, Csilla
halálakor az egész világnak azt bizonygattam, hogy ő nekem a
legnagyobb szerelem, és nincs értelme nélküle az életnek, most
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meg azt bizonyítanám, hogy a jelen legalább annyira fontos.
Igenis most is érdemes élnem, mert vár rám valami hasonló.
Egyébként pontosan ez a magyarázata az egésznek. Egy szerelmi
csalódás után csak a személy elvesztését látjuk, pedig valójában a
saját érzéseinket veszítjük el, azokért kell harcolni. Én Csillától
kaptam eddig a legtöbbet, és örök nekem, rájöttem, őt már nem
kaphatom vissza, de az érzést talán igen. Pontosan ezáltal sikerült meggyőznöm magamat arról, hogy ez nem hűtlenség. Bevallom, ha Anna nem lenne, talán sokkal könnyebben ment volna ez
az egész, hiszen egy gyermek erős kapocs. Vagy a nőhöz, vagy a
múlthoz, de ragaszt rendesen. És azt is bevallom, ha Anna nem
lenne, már én sem lennék. Ő a megmentőm.
***
Yasmin mellettem piheg, ezt szó szerint értem, hangosan sóhajtozik. Egy ideig csak hallgatom, olvasok tovább, próbálok nem
foglalkozni vele. Amikor mocorogni kezd, magam sem tudom,
miért, de dühösen csapom össze a könyvet.
- Rosszul vagy, vagy csak mondani akarsz valamit?
Kerüli a tekintetemet, ebből tudom, hogy az utóbbiról van
szó. Kérdőn meredek a szeme közé, feltámasztja magát, elég nehezen mozog, segíteni próbálok, de megemeli a kezét tiltakozóan.
- Nem vagyok béna.
- Tudom. De mégiscsak két gyermek növekszik benned.
Megrázza a fejét, sikerül felülnie, elmosolyodom. Ennyi mozgás is elég ahhoz, hogy az arca kipiruljon és nagyokat sóhajtson.
Tulajdonképpen ehhez a terhességhez képest a Khaliddal való
várandósság gyerekjáték volt. Tudom, ő is nehezen viseli, de
nem tenné szóvá, hiszen ennél nagyobb boldogság nem is létezik.
Egyszerre két gyerekkel fog megajándékozni, hogy is panasz339

kodhatna?
- Most nem ezekről a gyerekekről van szó, Gamal.
Odafordulok hozzá a teljes testemmel, a kezem ilyenkor mindig magától indul útnak. Az az igazság, hogy asszonyom vonzóbb, mint valaha. A hormonok jót tesznek neki, a bőre, a haja, a
körmei csodaszépek, és az egész lénye ragyog, még ha fáradt is.
- Akkor? Mi a gond?
- Van valami, amit meg akarok veled beszélni, még akkor
is, ha van időnk. Elterveztem valamit, és ahhoz tartani is akarom
magam.
- Na és mi az?
Újra fészkelődni kezd, sosem bírom, ha valamiről sürgősen
beszélgetni kell, mert állítólag fontos, mégis úgy kell kihúzni a
másikból.
- Anna iskolájáról van szó.
- Azzal ráérünk még.
Emelem vissza a könyvet, neki csak arra van ereje, hogy egy
lendülettel kiverje a kezemből.
- Ha a lányomról akarok veled beszélni, akkor ne lapozgasd nekem ezt a könyvet. Érted, Gamal? - Ha nem vágna olyan
komoly képet, akkor még el is nevetném magam. - Én határozottan megtiltom, hogy külföldre menjen iskolába.
Határozottan megtiltod?
Van valami, ami az én dolgom. Csak az enyém. Az pedig Anna jövőjének az elrendezése. Mindenből a legjobbat akarom neki
adni, ebben nem ismerek határt.
- Nem hinném, hogy ebben meg fogsz akadályozni. Annának joga van ahhoz az iskolához, úgy, ahogy Khalidnak is. Ha
fiamat a legjobb iskolába viszem, akkor a lányomat is oda fogom.
Felnevetve vág vissza.
- Na! Akkor, ha nem voltam világos, kifejtem. Sem Khalid,
sem Anna nem fogja elhagyni Szaúd-Arábiát. Sőt. Rijádot sem.
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Egyik gyermekem sem mehet Európába tanulni, az ócska nyelvtudás miatt meg pláne. Ezt megoldhatod magántanárokkal.
Én úgy gondolom, hogy amit megadhatok a gyerekeimnek,
azt meg is kell adnom. Kérdés sem volt bennem ez ügyben, bár
igaz, abba sosem gondoltam bele, miként is menne az elválás.
Valahogy ez eddig nem is tűnt fontosnak.
- Mi lenne, ha ezt máskor beszélnénk meg?
- Nincs ezen mit megbeszélni, Gamal. Én vagyok az anyjuk, és én nem vagyok hajlandó őket kilökni a nagyvilágba. Majd
ha nagykorúak lesznek, eldönthetik, hogy a királyi egyetem után
mennek-e tovább valahova, úgy, ahogy te tetted. De amíg gyerekek, addig mellettem a helyük. Érted?
Ez már nem is beszélgetés, hanem valami ultimátumféle. Ha
őszinte akarok lenni, akkor nem is dühít a helyzet, mert könnyű
a születésnél rendezni a sorsokat, amikor eljön az idő. akkor már
semmi sem megy egyszerűen. Ebben a pillanatban én sem tudom
elképzelni, hogy gyermekeimet a világ másik végére küldjem
tanulni, de nem adom be könnyen a derekam.
- Na és, ha én mégis úgy döntök, hogy mennek?
Eszemben sincs feldühíteni, így abban a pillanatban bánom
meg a kérdést, ahogy kimondom.
- Megtiltom...
- Jól van, nyugodj meg.
- Nem nyugszom. Ez az egy kérésem van a gyerekeinkkel
kapcsolatban, de még ezt sem veszed figyelembe. Én nem akarok
széthulló családot. Engem nem érdekelnek ennek a királyi famíliának a szokásai. A gyerekeink mellettünk maradnak, és kész.
Ha szembeszállsz velem, hát tedd, de garantálom, hogy vesztes
leszel.
Próbál felpattanni, de nyilván nem megy neki, elmosolyodva
magamhoz húzom, ami szintén nem megy könnyen. Próbálja
magát tartani, csak akkor enyhül, amikor beszélni kezdek.
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- Rendben, úgy lesz, ahogy akarod. Itt maradnak, nem
mennek külföldi iskolába, csak ne idegeskedj. Rendben?
- Engem nem versz át, Gamal A napokban megírod a hivatalos levelet az iskolának, amiben lemondasz a gyermekeink helyéről.
Ez már kész cirkusz, szinte hisztériázik, ezért a fejét erőszakkal magamra irányítom.
- Az lesz, amit te akarsz. Maradnak. Mondom, ígérem.
Elmosolyodik, talán nem számított rá, hogy ilyen könnyen
megnyeri ezt a csatát, pedig én nem is érzem csatának.
Befészkeli magát a karomhoz, úgy mondja:
- Nagyon várom már, hogy holnap elutazzunk.
Én is várom. Végre mindenkinek alkalmas az időpont, ezért
családostul elrepülünk Dammamba. Nemcsak a szűk családra
gondolok, hanem a testvéreimre és azok családjára is.
Azon morfondírozok, talán még szűken is leszünk, de aztán
ezt elvetem, mert ezt csak az otthonomhoz hasonlítva gondolhatom így. A dammami palota valóban kisebb, de abban is elfér jó
pár család.
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20. fejezet
Hiába rendez mindent a személyzet, őrjítő a felfordulás. Már korán reggel hangoskodás megy, Yasmin meghazudtolja a tegnapi
önmagát, mert nagyon is heves, úgy pattog, mint a bolhák. Parancsokat osztogat, veszekszik mindenkivel, és mindennel elégedetlen. A legszívesebben azt javasolnám neki, hogy addig zárkózzon be a lakrészébe, amíg el nem indulunk a reptérre. Egyébként sem csinál napok óta semmit, csak pakoltat ki-be. Nem hiszem, hogy extra dolgokra lenne szüksége, pláne, hogy a
dammami palota is a mienk, így ott is minden megtalálható. De
most őszintén: mit tehet ilyenkor egy férfi? Semmit. Meghúzza
magát valamelyik sarokban, és fohászkodik, hogy minél hamarabb induljunk el. Mondjuk, ha így folytatjuk, lekéssük az indulási időpontot, aminek egész sorozata van, mert nem fér fel mindenki egyszerre a gépre. Apám és anyám velünk jön és a gyerekeinkkel, a gyerekek mellé csak Umaymát visszük, Bálintot és
Krisztinát hazaengedtem szabadságra Magyarországra.
Újra a homlokára csap, majd Umaymára mordul:
- Az orvos! Az orvost értesítetted, hogy jöjjön utánunk? Mi
van, ha megindul a szülés?
Most szakad el nálam a cérna.
- Addigra visszatérünk, csak két hétre megyünk, és Ibrahim bármikor elérhető lesz.
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- Ibrahim? Na ne röhögtess, Gamal, Ibrahim nem nőgyógyász.
- Miért, mit akarsz? Oda akarod cipelni az egész királyi
kórház személyzetét?
- Nyilván nem. De az orvost igen. Úgyis állandóan nézni
kell a szívhangokat...
Umayma vág közbe.
- Úgy tudom, az utolsó fordulóval jön.
Erre feleségem már majdnem megsimogatja az arcát.
- Jól van, akkor ez rendben.
Pörögnek tovább, én meg csak lesek rájuk. Bár, ha jobban belegondolok, végül is okos döntés. Én megkérettem egy sürgősségi repülési engedélyt, ha véletlenül valami elindul, azonnal fel
tudjunk szállni és haza tudjunk jönni, de végül is nem bánom, ha
velünk van egy orvos. Gyermekeim és asszonyom egészsége
mindennél fontosabb.
Kimegyek az autóhoz, Hadi ott áll, körülbelül olyan fejet vág,
mint én, de mégsem szól semmit. Odalépek hozzá, és én is az
autónak támaszkodom.
- Örülsz, hogy most eltűnünk két hétre, mi?
- Dehogy, Gamal. Viszont úgy hallottam, volt ott egy kis
homokvihar, így pár napig talán majd nem is tudtok kimozdulni.
Na persze itt sem lesz más a helyzet, mert a porfelhő erre tart.
Dammamnak az előnye, hogy a tengernél fekszik, így a nyári
forróságot valamelyest hűsíti a tengeri szél, de ezt nevezhetem
csekélységnek is. Én gyerekkorom óta szeretem a tengert, és a
gyermekeim is. Hiába van medencém, abban nem szoktam fürödni, a tenger, az más. Most tulajdonképpen jólesik, hogy nyaralhatunk egy kicsit, bár ezt próbálom nem hangoztatni, nehogy
Yasmin rájöjjön, hogy a múltkor nem Katarban voltam.
Fél óra lesz a repülőút, azt még elviselhetőnek érzem, így
most nem aggódok annyira. Apámék, ha minden igaz, már úton
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vannak a reptér felé, nekünk is indulnunk kéne.
- Szólj be nekik, Hadi, hogy most indulunk. Aki jön, az jön,
aki marad, az marad. Lekéssük az indulást.
Bólint egyet, és futva igyekszik befelé. Hát igen. Hadi az az
ember, aki jól tudja, egy ilyen utasítást azonnal teljesíteni kell.
Nem egy pipogya ember, nem véletlenül kedvelem. Most valószínűleg beront, és Umaymára parancsol, hogy közölje
Yasminnal, indulás van. Nem egy perc múlva, hanem azonnal.
Egyébként nem véletlenül szeretem a nyaralónkat. Dammam
tipikusan nyaralóövezet, hiszen a Perzsa-öböl gyönyörű. Bár a
víz sokszor már túl meleg, de a negyvenöt fokos melegben a
harminckét fokos víz is jól tud esni az embernek. Egyébként
Dammam egy kis halászfalu volt régen, abból nőtte ki magát a
Keleti tartomány székhelyévé. Sok hercegi családnak van itt nyaralója, ez nem titok.
Hadi szalad elöl, mögötte a gyerekek rohannak. Természetesen Yasmin jön legutoljára, folyamatosan magyaráz még a kocsiban is, de próbálok rá nem figyelni. Szeretek utazni a családommal, de kár tagadnom, hogy nyomasztó is. Asszonyom túl sokat
aggódik, és előre félek, mert anyám is hasonló, nem lesz túl jó
páros. Szerencsére azonban a nők lesznek egy páran, így mi, férfiak is tudunk majd egymásra koncentrálni.
Gyorsan a reptérre érünk, apámék már a gépen ülnek, amikor
felszállunk, látom a rosszalló tekintetét. Én általában pontos vagyok, de egy várandós feleséggel, két gyerekkel meg egy szolgával ez nem egyszerű. Be is huppanok mellé az ülésbe.
- Már megkaptuk a figyelmeztetést?
- Föl kell szállnunk - morog apám.
A gép személyzetének egyik tagja a gyerekeket ülteti le gyorsan, villámgyorsan csatolja őket, de a gép már indul is. Amikor a
férfi végez, már emelkedni is kezdünk, nem irigylem őt, csaknem
elesik.
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A gép emelkedik, Anna fintorog, sosem bírja ezt a nyomást,
Khalid meg a fizikát meghazudtolva előredől, és a kezeivel tapsol. Én nem egészen így viselkedtem kisfiúként nyugtázom, hogy
fiamnak nem fog akkora problémákat okozni a repülés, mint nekem okozott mindig is. Végre felérünk mindenki megnyugszik,
de nem kezdünk különösebben mocorogni, hiszen nem hosszú a
repülőút.
Apám fordul felém.
- Még nem köszöntem meg neked, hogy beszéltél
Hakimmal.
- Hol van az már?
- A hatása még csak most érezhető. Azt hiszem, mostanában úgy bánik Samirával, ahogy kell. De, hogy őszinte legyek,
ismét helyre kell raknom, mert Haifa panaszkodott, hogy Hakim
elhanyagolja őt...
- Apa, ezt most ne!
Valóban felidegesít. Ki a fenét érdekel, hogy az öcsém egy héten hányszor dolgozza meg az egyik feleségét, és hányszor a másikat? Elég egyértelmű volt, hogy a két nő majd rivalizálni kezd,
vajon melyiknek sikerül előbb gyereket szülnie.
Bólogat, szerencsére nem erőszakoskodik. Hátradöntöm a fejem, lehunyom a szemem, picit hányingerem van, nagyokat nyelek. Ha azt gondoltam, hogy apám lenyugszik és békén hagy,
akkor tévedtem. Az előzőnél is kínosabb témát talál.
- Úgy látom, sikerült lezárnod azt a dolgot.
Előrebiccen a fejem és a szemem is kipattan, ez túl hirtelen
mozdulat volt, hatalmasat kell nyelnem, a hányás küszöbén állok. A pilóta kapkodása meghozta az eredményt, ma biztosan
nem dicsérem meg.
- Milyen dologra gondolsz?
- Jaj, fiam!
Mélyeket sóhajtok, ez segít a rosszullét leküzdésében.
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- Rosszul vagyok - nyögöm ki.
- Ezzel nem rázol le, Gamal.
- Nem akarlak lerázni, de ha nem akarod, hogy idedobjam
a cuccot, akkor most hagyjál.
Kinéz az ablakon, én ismét hátradöntöm a fejem, Yasmin szerencsére a gyerekekkel van elfoglalva, mert ha látná a rosszullétemet, azonnal fontoskodni kezdene.
Negyedóra múlva kezdek jobban lenni, ami annak is köszönhető, hogy egy pontot figyelek mereven. Vagy az ablakon kell
kifelé kémlelni, vagy egy pontot kell nézni, az mindig segít.
- Jobban vagy? - Bólintok, ő vérszemet kap. - Akkor válaszolsz?
- Nem zártam le.
- Pedig mostanában nem utazol oda...
- Te figyeled, hogy hova utazom?
- Nem figyelem, de olykor azért átnézem a gép használatát,
amiben nincsenek hazugságok. Magyarországon mostanában
nem voltál. Vagy nevezzük Katarnak?
Ez egy kicsit gúnyos, de nem vágok vissza, annál sokkal jobban tépi a lelkemet a dolog. Tulajdonképpen hálás vagyok
apámnak, mert végül is ő érte el, hogy ne legyenek ezzel a szerv
transzplantációval kapcsolatban negatív érzéseim. Persze ő is
megdöbbent akkor, amikor erről beszéltünk, de nem háborodott
fel. Az iszlámot nagyon komolyan veszi, de mivel már nem fiatal, azt hiszem, ezt az egészet másként látja. Ő is temette már közeli családtagját, a halál fájdalmas dolog, és ha van esély életet
menteni, akkor azt meg kell tenni. Vallás ide vagy oda, az élet a
legértékesebb, és azt élni kell, míg a vég el nem jön. Sokszor kerül hozzánk közel, de amikor lehet, akkor igenis ki kell kerülni,
harcolni kell. Allah úgyis tudja, mikor felesleges a harc, és azt
értésünkre is adja.
- Elég nagy bajban vagyok Emesével kapcsolatban. - Job347

ban felül, biztos valami rosszra számít, azonnal lenyugtatom. Úgy értem, az érzéseimmel. Ne aggódj, nem ejtettem teherbe. Képtelen vagyok visszatartani a vigyort.
- Fiam, ha ilyen poénokat engedsz el, még a végén képen
töröllek. Normális vagy?
- Mit tegyek, ha folyton rá gondolok?
- Hát ne gondolj rá!
Hahhh! Jó! Ezt a választ nem minősítem. Nem vagyok már
kisfiú, pont az ilyen tanácsokkal tud leginkább feldühíteni. Válaszul csak bólintok, le is zárom. De a vicc az egészben az, hogy
ezzel ő is lezárja, mintha megmondta volna a frankót.
Tök egyszerű az élet: ne gondolj rá!
***
Ezek a reggelek a legjobbak. Itt Dammamban mindig korán kelek, az ablakból egyenesen az öbölre látok, gyönyörű a tenger.
Talán ez a legszebb hely a világon. Az sem mellékes, hogy az
egész családom itt van, így gyermekeimnek eszükben sincs berontani hozzánk, anyám minden időt kihasznál, az unokáival
foglalkozik. A gyerekek is jól érzik magukat, mert bár napi kapcsolatban vannak unokatestvéreikkel, azért így összezárva lenni
egészen más. Khalid szerintem feleannyit nem alszik, mint otthon, Anna meg kezd kipurcanni.
Yasmin mellém áll, nem is őt veszem észre először, hanem a
hasát. Jó pár centivel előrébb jár, mint a teste. Beállok mögé, a
nyakát csókolgatom, a karjaimat a hasára fektetem. Ő is a hullámokat nézi, kicsit mocorog, sápadtnak tűnik.
- Nem mész jet-skizni? - kérdezi egy puszit az arcomra
nyomva, tudja, hogy ilyenkor reggel szoktam sportolni.
Napközben általában a palotában vagyunk, reggel meg este
jet-skizek, búvárkodom vagy wakeboardozom.
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- Dehogynem. Jól vagy?
- Jaj, Gamal, ne aggódj már ennyit! Miért ne lennék?
Megcsókolom, el is indulok lefelé, Hakim valamit töm magába, azonnal nekem esik.
- Mi lenne, ha időben lejönnél máskor? Én már túl vagyok a
reggelin, indulhatnánk. Marhára nincs kedvem ötven fokban kint
lenni.
Csak intek neki válaszként, elosonok az étkező felé, ahol
Fawwaz még javában eszik. Latolgatom, hogy beszólok neki,
mert az utóbbi időben kissé meghízott, a sportot meg hanyagolja.
Lassan már apánk is jobban néz ki, mint ő.
- Te nem jössz?
Megrázza a fejét, de rám sem néz. Pár év alatt olyan messze
kerültem tőle, mint ide az Északi-sark, és ez nekem fáj. Én azt
gyanítom, nő van a dologban, és nem a felesége. Fawwaz sosem
volt az a kitárulkozós fajta, a magánélete tényleg mindig magánélet maradt. A feleségét szinte nem is láttam az elmúlt napokban,
mondjuk, ez elmondható a többi nőről is. Ilyen- kor reggel még
mindenki pihen, napközben ők összeülnek, és mi férfiak pihenünk. Aztán este mi újra előjövünk, ők meg a gyerekekkel foglalkoznak, a medencénél fürdenek. Pontosan ezért jók az ilyen
családi nyaralások. Összehozzák a férfiakat a férfiakkal, a nőket a
nőkkel, a gyerekeket a gyerekekkel.
Betuszkolom a pitát, Fawwaz mérgesen rám néz, sosem bírja,
ha valaki kapkod az evéssel, de már megyek is kifelé.
- Vár a sofőr - kiáltja felém Hakim, majd elindul kifelé.
Apám is előtántorog, a tobéját igazgatja, ő sosem jön le a partra, sőt jóformán ki sem teszi a lábát az épületből.
- Mentek?
- Egyszer te is eljöhetnél, apa.
- Hova, fiam? Ne bolondozz már? Mi vagyok én? Hal?
Világéletében utálta a vizet.
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Kimegyek, egy domb tetején áll a palota, innen, oldalról lenézve gyönyörű a tenger. Nincs nagyon messze a part, de Hakim
meg én pont attól állunk a legmesszebb, hogy gyalog járjunk. A
személyzet már levitt mindent, a járgányok meg egyébként is ott
vannak. Tulajdonképpen azt hiszem, öcsémmel való kapcsolatban ezek az elmúlt napok voltak a leghasznosabbak. Közelebb
hozott minket egymáshoz, mint sok év. Ő beszélt nekem
Samiráról, Haifáról, én meg Emesé-ről. Mindent tud, a bizalmamba avattam. Két év alatt többet fejlődött lelkileg, mint egész
életében, és bár neki ezt nem mondtam, egyértelmű, hogy ez a
változás nőnek köszönhető, nevezetesen Samirának. A szerelem
megváltoztatja az embert, főleg a reménytelenség. Márpedig ő
szerelmes Samirába, és reménytelenül gyereket akar.
Pár perc alatt leérünk, kicsit várni kell, mert a jet-skiket még
nem rakták vízre. Hakim mellém állva csak úgy mellékesen megjegyzi, miközben letolja a nadrágját.
- Kéne egy harmadik feleség.
A pólómat abban a pillanatban ejtem ki a kezemből, az arcát
fürkészem, de nem néz rám.
- Mi van? Hülye vagy?
- Gyereket akarok, a fenébe is!
Ő is vadul lerángatja a pólóját, döbbenten nézem őt. Tulajdonképpen Hakimot mindig kisfiúnak láttam, de már nem az. Itt
áll előttem a férfias termetével, csupa tűz, heveskedik, a szeme
szikrákat szór, inkább egy arab telivér jut róla eszembe, mint egy
kisfiú.
- Azt hittem, szerelmes vagy Samirába.
- Na és ez hogy függ össze? Szül talán nekem gyereket?
- Hát, ha egy harmadik feleséget is magadhoz veszel, akkor
garantáltan nem fog, mert az ágyából biztos kitagad.
Felröhög, nem vesz komolyan, pedig én tényleg komolyan
beszélek.
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- Majd pont ő mondja meg, hogy mikor mászom be az
ágyába.
Mozgolódnak mellettünk, így inkább nem vágok vissza. Sosem érnék Yasminhoz, ha ő nem akarja, de öcsém valószínűleg
meg azzal nem foglalkozik sosem, hogy akarja-e őt asszonya.
Amikor ismét arrébb mennek, akkor kérdezem halkan.
- Ugye nem szoktál vele erőszakoskodni?
A szemembe néz, felhúzza a szemöldökét, ismerem ezt a reakcióját, ilyenkor őszinte.
- Hülye vagy? Mondjuk inkább úgy, hogy ő nem merne ellenállni. Soha. - Pár másodpercre elhallgat, majd hozzáteszi. Samira legalább annyira szeret engem, mint amennyire én szeretem őt. Tudom. Hiába bántottam, hiába harcol az érzései ellen,
szerelmes belém. És Haifa is az. De ez nem függ össze a gyerekcsinálással.
Hakim elég vak a kérdést illetően. Bár az orvos azt mondja,
hogy nincs semmi gond, de szerintem nem véletlen, hogy egyik
felesége sem esik teherbe.
- Miért nem fogadod meg az orvos tanácsát?
- Ugyan már, Gamal! Neked mondta meg valaha doki, hogy
mikor hálj a feleségeddel? Nekem naponta szükségem van rá, ez
az idióta orvos meg azt mondta, háromnaponta szeretkezzünk,
hogy a spermák erősek legyenek.
Körbenézek, nem ártana, ha senki sem hallaná, hogy spermiumról beszélgetünk. Az államat simítom, látom, hamarosan felülhetünk. Elindulok a puha homokon a sekély víz felé, öcsém is
követni kezd. Egyébként sem tudnék erre mit mondani, mert
nagyjából én is így vagyok ezzel. Ibrahimnak sosem engedtem,
hogy beleszóljon a szexuális életembe, csak segíthetett, de nem
irányíthatott. Na és most? Most talán különb vagyok? Yasmin a
gyermekeimet várja, Emese után csurog a nyálam, és olykorolykor ribancokkal szórakozom. Hakim előtt nem is titok ez,
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ezért nem osztom neki az észt. Ha az orvosra nem hallgat, akkor
majd pont rám fog?
Int az egyik szolga, így be is gyorsítunk, öcsém fölmászik a
saját motorjára, addig én felveszem a mellényt meg a szemüveget. Egyébként a tengerpart itt kifejezetten fürdőzésre lett
kialakítva, még akkor is, ha a kutya sem fürdik itt. Hiába gyönyörű a part, a szaúdiak nem strandolós fajták, turisták meg nincsenek. Ahogy hátranézek, a homokos rész mögött pálmák sorakoznak, az egész partnak íve van, nem egyenes, hanem ugyanúgy hullámzik, mint a tenger. A pálmák mögött út húzódik,
melynek van sétányrésze és van autóútrésze is. A füves területek
általában megtelnek esténként, ilyenkor a családok kiülhetnek,
de reggel és napközben szinte üres a part. Este, amikor a kandeláberek világítanak, leginkább valami amerikai tengerparthoz
hasonlít, nyugatinak tűnik.
Én is birtokba veszem a gépemet, megindulunk a tenger belseje felé. Imádom ezt a száguldást. Néha felcsap a víz az ember
arcába, de ez jólesik, mert a szem védve van. Hakim elég finnyás,
állítja, hogy az ő haját tönkreteszi ez a sós víz, ezért gumisapkát
is visel, én sosem vennék fel olyat. A levegő olykor élesen vágja a
bőrt, ilyenkor visszaveszek a sebességből. Öcsém kedvenc figurája a farolás, bár csaknem minden második akciójánál a vízbe
pottyan. Samira már veszekedett is vele jó párszor, hogy hordjon
a gumisapka fölött bukósisakot is, de mi csak legyintettünk.
Egyébként Khalidnak és a többieknek is van jet-skijük, de
Yasmin szigorúan megtiltotta, hogy fiamat lehozzam. Amikor
közöltem vele, hogy nem ültetem külön gépre, csak magam elé,
akkor is tombolt tovább, mondván: ott sincs nagyobb biztonságban. Feleségem sokkal több dolgot tilt meg nekem, mint anyám
tiltott meg apámnak fiatalabb korukban. Vagy talán csak én engedem neki, hogy tilthasson, ezt magam sem tudom, de egyvalami biztos: az én apám sosem kérte ki anyám véleményét sem352

miben, ha úgy gondolta jónak, ő vitt minket oda, ahova csak
akart. Ehhez képest nekem asszonyom megtiltja, hogy Magyarországra járjak a lányommal, sőt még nekem is titokban kell ezt
tennem, nem vihetem őket külföldi iskolába, még sportolni sem
sportolhatok velük, nehogy bajuk essen. Csak akkor dühít ez,
amikor így jobban belegondolok, és átlátom a helyzetet, mert
igazság szerint Yasmin olyan ügyes, hogy fel sem tűnik sokszor a
tiltás. Azt hiszem, feleségem igazán cseles, okos, domináns nő
lett.
Rajtunk kívül még pár jet-ski van a vízen, de szerencsére ők
egészen messzire mennek, így nem zavarjuk egymást. Hakimmal
élvezzük a hullámokat, amik kissé feldobnak minket, ő még bele
is farol, azonnal a vízbe esik, de profi módon már mászik is viszsza. Röhögve mondom neki:
- Úszni jöttél, vagy motorozni?
Felhúzza magát, kitörli a szájából a vizet.
- Veszélyesen szeretek élni. Egykor te is úgy éltél.
Hosszan néz rám, még jó, hogy a szemüveg miatt nem nagyon látjuk egymás tekintetét, mert nem értem, most mire céloz.
- Ha az embernek gyereke születik, az mindent megváltoztat - tudom, ezt nem kéne mondanom.
- Kösz, Gamal! Te aztán mindig tudod, hova kell szúrni azt
a rohadt tőrt.
- Nem úgy értettem...
- Én is tudnék ám neked szúrni nap mint nap. Mi van, ha
én azt mondom, hogy nem is a gyerek változtatja meg az embert,
hanem a halál? Az, ha eltemetsz valakit, aki a legtöbbet jelentette?
Ez most olyan csúnya, hogy ha a parton lennénk, ököllel
mennék neki. Igaza van. Ő nem is tőrt szúr belém, hanem a leghosszabb kardot, és még meg is forgatja...
Bólogatok, mert ha megszólalnék, akkor csúnya összeveszés
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lenne a vége. Pillanatokkal később folytatja, megvárja rendesen a
hatást.
- Látod? Nem kéne olyanokat mondanod, amiket megbánsz. Ismered a mondást: Ne hagyd a nyelvednek, hogy mások
hibáit említse, mert te is tele vagy hibákkal; és más embernek is
van nyelve.
Touché!
Azt hiszem, ezt megnyerte, ezért inkább meghúzom a gázt, és
megyek egy kört. A legdühítőbb az egészben, hogy még a hatást
is eléri, mert forgok összevissza, rántom a magasba a jet-skit,
percek múlva a tengerben kötök ki. Kicsit távolabb esek le, ő
azonnal felém igyekszik, de hamarabb érek a motorhoz. Mászom
fel, amikor röhögve rám kiált:
- Most úszni jöttél, vagy motorozni?
- Menj a picsába - röhögök vissza.
***
Körülbelül egy órája vagyunk a vízen, kezdek fáradni, de Hakim
még láthatóan élvezi, ezért nem sürgetem. Mindenesetre én már
sokszor leállítom a jet-skit, és csak ülök a hullámokon. A parton
vadul integetnek hárman, de nem vagyok biztos benne, hogy
nekünk szól, ezért nem is reagálok. Szokott nálunk lenni egy
amolyan jeladóféle, ami csipog is, ha partra kell mennünk, de
most nincs nálunk. Hallom a riasztókürtöt, körbenézek a vízen,
mi a fene lehet a baj, de minden nyugodt, sem hajó, sem viharfelhő. A sivatag felé fordulok, homok sem közelít, nem értem a
dolgot. A kürtöt Hakim is meghallja, megáll, majd felém veszi az
irányt, és mellém áll.
- Riadó volt?
- Ja. De fogalmam sincs, mi van...
Hakim ugyanúgy körbenéz, mint én, a parton még mindig in354

tegetnek, és már azt is látom, hogy valaki jet-skire akar ülni.
A francba! Fawwaz az!
Azonnal beindítom, gázt adok, a partra megyek, mint az
őrült, Hakimot rendesen faképnél hagyom. Látom, hogy bátyám
végül mégsem ül föl, úgyis mindjárt kiérek. Fura az ember. Azt
hiszem, megérzi a bajt. A partnál úgy ugrok le a jet-skiről, hogy
az egyik embernek el kell kapnia a motort, hatalmasat esik. Elég
testvérem riadt arcába néznem, és azonnal déjà vu érzésem támad. Utálom ezt. Utálom, amikor érzem ezt a „nem akarom hallani” dolgot. Pont kérdezném, de ő azonnal hadarja.
- Gyere gyorsan, Yasmin szülni fog.
El is indul, fut a kocsihoz, én meg, mint egy balfasz, csak forgok.
Most mi van?
Felkapok egy törölközőt, majd le is dobom, lerántom a szemüveget, futok Fawwaz után. A gyomrom felveszi az öklöm méretét, kár titkolnom, kétségbeesek. Nem kellett volna idejönnünk,
hiszen közölte az orvos, hogy Yasmin már bármi-kor szülhet, ne
tekintsünk a kiírt időpontra valósként, mert az ikrek előbb szoktak jönni. Még szerencse, hogy azt is tudom, ez már nem lesz
veszélyes, még koraszülésnek sem nevezhető, már csak három
hét lett volna hátra. Az orvos múltkor meg is dicsérte, hogy még
mindig bent vannak a gyerekek.
Hallom magam mögött Hakim lihegését, az a legviccesebb az
egészben, hogy nem tudjuk utolérni Fawwazt. Ő a leglomhább,
most meg úgy fut, mint egy olimpikon.
- Mi van? - üvölt ránk öcsénk, én meg a tüdőmet kiköpve
felelek.
- Yasmin szülni fog.
Én kétségbe vagyok esve, ő meg felugrik a levegőbe és ordít
egyet, miközben belebokszol a levegőbe. Kábé úgy, mintha neki
születne gyereke. Erre már Fawwaz is bevár minket, de kérdezni
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csak pár lépés után tudunk, amikor már az autóba szállunk be.
- Mi történt? Elmondhatnád végre.
- Görcsölni kezdett, megvizsgálta az orvos, majd közölte,
hogy indulás Rijádba a kórházba, mert megkezdődött a szülés.
Anya szólt, hogy jöjjek ki értetek, apa már rendezi a pilótákat.
Most azért rendesen érzem a család hatalmát. Még jó, hogy
ennyien vagyunk, mert én leblokkoltam volna rendesen. Próbálok valamit keresni, mert csupa víz vagyok meg homok, de
nem találok, Hakim nyomja a kezembe a törölközőjét. Neki legalább volt annyi lélekjelenléte, hogy felkapott egyet, míg én azt is
csak dobáltam. Fawwaz vezet, mi hátul ülünk, amikor belenéz a
visszapillantóba, kitör belőle a röhögés.
- Na, mondhatom, gyönyörű hercegek vagytok.
Erre mindkettőnknek ugyanaz a reakciónk, azonnal hátrasimítjuk a hajunkat, de elnevetjük magunkat. Én főképp azért,
mert tényleg hitványul nézhetek ki. A jet-skizés után azonnal
tusolni szoktam a parton, hajat mosni, testápolózni, most meg
akár sárban is hempereghettem volna, akkor is így néznék ki.
Hakim a szemét dörzsöli, látom, hogy képtelen visszafogni a röhögést, ezzel csak Fawwazt spannolja, aki szintén kacarászik. Jó
így látnom őket, bennem is felszabadít valamit. A kétségbeesés
kezd semmivé foszlani, marad a boldogság, és ez a kellemes bizsergető izgalom, ami a számon keresztül távozik.
- Ma megszületnek a fiaim! Oh, istenem...
A nevetés abbamarad, Hakim olyan mosolyt ölt magára, amilyet, azt hiszem, még sosem láttam rajta. Nincs benne irigység,
sokkal inkább büszke. Míg Fawwaz nem mer ránézni, addig én
hosszan szemezek vele. Végül megfogja a kezemet, nálunk, arab
férfiaknál nagyon fontos az egymás érintése, amit sokszor a
Nyugat félreértelmez. Ha két férfi ölelgeti, csókolgatja egymást,
vagy kézen fogva megy, az nem azt jelenti, hogy melegek.
- Minden rendben lesz, Gamal.
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Fawwaz még meg sem áll, én már pattanok is ki, látom, feleségemet éppen be akarják segíteni a másik kocsiba, rohanok hozzá, mint az őrült. Hozzá sem merek nyúlni, ő az arcomat paskolja, még jó, hogy mellette van ez az orvos, ettől megnyugszom.
- Jaj, Gamal! Hogy nézel ki? Menj, tusolj gyorsan, indulnunk kell.
Nem tudom, mi van a hallásommal... vagy az agyammal,
mert nagyon nem veszem az adást. Fürdőgatyában beugrok a
kocsiba, mintha azonnal indulhatnánk, a többiek mereven néznek. Egyedül Yasmin engedi meg magának a szavakat, hangosan
felkacagva hajol be hozzám.
- Mit csinálsz?
- Indulnunk kell!
- Gamal. Menj be, tusolj le, öltözz föl, itt várunk. Ne
pánikolj már! - A lábamra néz, a hasát fogja, úgy nevet. - Mezítláb akarsz jönni?
Az orvos is vigyorog, eléggé felidegesítenek, ezért kipattanok,
rohanok be a palotába. Mindenki úgy néz rám, mintha én állnék
szülés előtt, de ezzel sincs időm foglalkozni. Túlzás, hogy tusolok, inkább csak végiglötykölöm magam egy kis tusfürdővel,
amikor törölközöm, érzem, hogy a bőröm ragad a
tisztálkodószertől, mert nem mostam le rendesen. A hajam is
habos, de már egy alsónadrágot kapkodok magamra, a tobémat
meg rántom is fel.
Kilépek a lakrészből, üvöltök egyet.
- Khalid! Anna!
Umayma szólal meg mögöttem.
- Kint állnak az autónál.
Kirohanok, nemcsak gyermekeim állnak ott, hanem mindenki. Yasmin beszáll, az orvos mellé ül, én felkapom fiamat.
- Te most itt maradsz.
- És Anna?
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- Anna is itt marad veled. Meg a többiek is. Vigyázz a húgodra, érted? Ne feledd: férfi vagy!
Meglepően komolyan kiált vissza, miközben a karját magasba
emeli.
- Férfi vagyok! És vigyázok rá.
Átadom őt apámnak, Annát is gyorsan magamhoz szorítom.
- Jó legyél, hercegnő. Hamarosan találkozunk.
- Én is menni akarok - nyöszörög, de fiam lekéredzkedik a
nagyapja kezéből, és magához rántja.
- Mi most maradunk. Én vigyázok rád. Ugye, apa?
Anna szája görbülni kezd, gyorsan intek apámnak és anyámnak, a többiekre nem pazarlom az időt, ha ma megszül Yasmin,
akkor úgyis mindenki hazajön.
Azonnal elindulunk, hátrafordulok asszonyomhoz és az orvoshoz, meglepően nyugodt mindenki. Feleségem csak mosolyogva veti oda:
- Most már jó lenne, ha megnyugodnál.
Előrefordulok, a fejemet a támlához csapom, a kocsi plafonját
lesve hatalmasat sóhajtok.
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21. fejezet
A kórházban nagyjából minden úgy történik, mint Khalid születésénél. Az elkülönített rész már jó ideje fel van tuningolva
Yasmin fogadására, hiszen tudták, talán előbb érkeznek az ikrek.
Nem is tudom, miként bírnék ki egy ilyen nagy dolgot hétköznapi környezetben, mert itt az adja az erőt, hogy minden értünk
van, mindenki értünk igyekszik.
Feleségemen látom, hogy már kifejezetten fájdalmas neki,
szorítja a hatalmas hasát, nem mintha az érne valamit. Most fektették őt fel egy mozgatható ágyra, hozzám tolják, megfogom a
kezét.
- Allah velünk van. Hozd világra a fiaimat, és onnantól királynőm vagy.
Elsírja magát, megmarkolja a fejemet, a koponyámat magához
vonja, zokogásban tör ki.
- Félek... - suttogja.
Nem tudom vigasztalni, az orvos közli, hogy menjek be a várakozásra előkészített lakosztályba, ott kedvemre elüthetem az
időt. Senki sincs a folyosón, csak az orvos, egy szülésznő, én és
Yasmin. Egy külön ajtón tolják be, az egész közlekedés el van
különítve a királyi család tagjainak. Egyedül maradok. Most érzem csak igazán, milyen ez a magány. Itt, egy kórházban érezni
igazán. És a temetőkben. Nincs másik hely, ahol az ember ennyire egyedül tud maradni. Nem is arról szól, hogy nincs ember körülötted, hanem a saját lelkedről. Csilla megtanított rá, hogy két
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hely van, ahol csak te vagy és Isten. Akkor is rossz most ez az
egyedüllét, ha csodálatos dolgok várnak ram.
Bemegyek a lakosztályba, Khalid születésénél is itt várakoztam, azzal a különbséggel, hogy akkor apám is támogatott. Most
csak mi repültünk haza, és meg kell valljam, hiányzik, hogy valaki mellém üljön. Nem kéne beszélnie, csak üljön le, és merengjen velem párhuzamosan. Elképesztően szentimentálissá teszi az
embert az apaság. A mai napig a legnagyobb csodának tartom,
hogy két ember képes nemzeni egy harmadikat. Miből? A semmiből. A semmiből egyszer csak élet alakul ki. Van ember, aki
nem hisz benne, hogy ez Allah műve? Ki tudna ekkora csodát
művelni, ha nem Isten?
Latolgatom, hogy imádkozom, a feltételek adottak, ki van készítve a Korán, de akkora nyugalom azért nincs. Úgyis hamarosan szól a müezzin, akkor én is imát mondok. Odamegyek
az ablakhoz, ami előtt egy hatalmas asztal áll, mindenféle sütemény, üdítő, tea, kávé és gyümölcs van kikészítve, meg kell
hagyni, roppant gyorsak voltak. A velünk utazó orvos valószínűleg azonnal értesítette a kórházat, ők meg egy egész hadsereg
fogadására készültek föl. Na ja. Végül is nemrég még a jet-skin
hasítottam. A ruhámat elnézve elég szánalmas vagyok. Nagyon
gyűrött, még shemag sincs rajtam. Odamegyek a tükörhöz, a hajam már megszáradt, de nem áll túl jól, ezért bevizezem és hátrasimítom. Fürödhetnék is, ha akarnék, mert van tisztálkodórész,
de ahhoz most ideges vagyok. A mai napból kiindulva, tuti akkor jönne be valaki közölni, hogy Yasmin megszült, amikor a
zuhany alatt ácsorgok.
Csörög a telefonom, apám az.
- Béke, apám.
- Béke, fiam. Mondjad, mi a helyzet.
- Már elvitték. Itt vagyok a váróban.
- Ezek szerint nem csak riadalom volt?
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- Nem. Meg fognak születni - remeg a hangom.
Hallom, apám elfordul, és közli a körülötte állókkal, hogy mi
a helyzet, anyám úgy visít, mint egy gyerek.
- A pilóták mindjárt ideérnek. Megyünk, fiam. Veled vagyunk. Addig is Allah segítse asszonyodat.
Na meg engem!
Le is teszi, arra sem vár, hogy elköszönjek tőle, azt hiszem, ő
is ugyanúgy aggódik, mint én. Végül is nem született még a szűkebb családban ikerpár, most meg két herceg érkezik egyszerre.
Hát persze hogy mindenki örül.
Leülök a kanapéra, de azonnal fel is állok. Az ablakon ki-felé
nézve azon gondolkodom, miért ilyen kegyes velem Allah, hogy
két gyermekem is világra jön a mai napon. Na és ott van Khalid
és Anna. Ha mindkét fiam egészségesen születik, megállapíthatom, hogy kivételes vagyok. Bár tény, nálunk az egészséges gyerek dolog egészen másfajta megközelítést rejt. Mi úgy gondoljuk,
minden okkal történik, mindenkinek megvan a feladata, még a
beteg embernek is. Éppen ezért van az is, hogy nálunk nincs
abortusz olyasmiért, mert beteg gyermeket vár egy házaspár.
Allah azt rendelte, neki is útja van, tőle is tanulunk majd. Persze
minden szülő egészséges gyereket akar, de lényegében semmi
különbséget nem látunk beteg és egészséges gyermek között. Azt
hiszem, a Nyugatnak még ebben is van mit fejlődnie... mert
ugye, mi vagyunk a barbárok... Nem ők, akik a terhes asszonyukat vizsgálatról vizsgálatra cipelik azért, hogy megtudják, egészséges gyermekük fog-e születni. Na és ha beteg! Ó, nem probléma. Jöhet az abortusz. Itt ilyen nincs!
Az órámra nézek, apámék bizonyosan nagyon fognak sietni,
de lényegében mindegy is, mikor érnek ide.
- Szolgálhatok valamivel, Gamal herceg?
A kiszolgáló személyzet egyik tagja áll az ajtóban. Apró, vékony, fekete bőrű férfi, azért van itt, hogy engem kiszolgáljon.
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Na nem mintha nem lenne elég az a sok minden, amit kipakoltak, de egy hercegnek lehetnek különleges kérései. Gyorsan bejön
a lakosztállyá alakított váróba, bekapcsolja a laptopot, és a televízió távirányítóját is kihelyezi az asztalra, ha esetleg ahhoz támad
kedvem. Na persze. Pont netezni meg tv-t nézni van idege az
embernek, miközben a felesége ikreket szül.
Intek egyet, ő ki is megy, én meg ismét kifelé kémlelek. Megszólal a müezzin, a lelkem azonnal megnyugszik. Becsukom az
ajtót, bemegyek a fürdőbe, megtisztálkodom, majd a szőnyeghez
lépve elkezdem az imát. A csukott ajtó egyértelműen jelzi, hogy
most ide ne lépjen be senki, és az meg nem is kérdés, hogy miért.
Az aszrnak van ideje, vagyis a délutáni imának. Ez az egyik leghosszabb, négy rakaatot kell elmondani. A muszlimok napi öt
imája különböző számú rakaatot foglal magába. Ezt egy muszlim
megtanulja, hogy mikor mennyit, és így a napszaknak megfelelően tud imádkozni.
A megfelelő irányba fordulok, kezeimet felemelem a füleim
mellé. „Allah a leghatalmasabb.” Jobb kezemet a balra fektetem,
majd a mellkasomhoz szorítom, előrehajtom a fejem, megnyitom
az imát. „Magasztos vagy, ó, Allah! Az irántad való hála által
áldott a Te neved, magasságos a hatalmad, nincs más Isten rajtad
kívül.”
Néhány percre belemerülök az imába, ilyenkor mintha megállna az idő is, csak Allah van és én. Fohászom zárásaként mindkét vállam felett elfordulva mondom: „Allah békéje és kegyelme
legyen veletek. ”
Felállok, kopogást hallok, de nincs időm megszólalni, nyílik
az ajtó:
- Allah áldásával megszülettek a fiai, Gamal herceg.
***
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Hatalmas léptekkel megyek, ha nem érezném nevetségesnek
magam, még futnék is. Többen kísérnek, mutatják az utat, amikor Khalid születésénél ezt megéltem, minden közeli családtagom mellettem volt, bevallom, akkor jobban éreztem magam.
Kérdéseket intézek azokhoz, akik kísérnek, de arra, hogy „minden rendben van-e?”, csak bólogatnak. Persze, jól tudom én,
hogy semmilyen módon nem léphetnek kapcsolatba a királyi
család tagjaival, csak akik erre engedélyt kapnak, de most jólesne, ha valaki - akárki - biztosítana róla, hogy asszonyom jól van.
Az ajtónál áll az orvos, a kezét nyújtja felém.
- Allah áldásával...
- Minden rendben?
- Gyere be, Gamal. Fiaidat már készítik, hogy a kezedbe
foghasd őket.
Egy hatalmas lakosztályba visz be, tulajdonképpen olyan,
mint egy szálloda. Khalid is ugyanitt született, és már a szülés
előtt is leellenőriztem a helyet, így nem nagyon nézek körbe. Tudom, hogy a szoba végében van egy másik ajtó, ami az intim
részlegbe vezet. Nagy csönd van, emlékszem, Khalid úgy ordított születése napján, ahogy a torkán kifért.
- Miért nem sírnak?
- Eddig sírtak... - neveti el magát az orvos.
Meglátom őt. Az ágyon fekszik, a haja lefelé lóg, éppen próbálja összefogni a személyzet egyik tagja. A nyakáig be van takarva, gyönyörű az arca. Benne van a szülés fájdalma, a félelem,
az újdonság. Az én Yasminom!
- Gamal! - Emeli a kezét, amint meglát, én meg szinte vetődök hozzá.
Kár lenne tagadni, itt mindenre gondolnak, még arra is, ha
szülés után a férj meglátja a feleségét, akkor csodaszépnek lássa.
Illatozik, láthatóan még arcpírt is tettek rá.
- Gyönyörű vagy, Yasmin.
363

- Két herceg, Gamal...
Elsírja magát, de óvatosan kezdi törölgetni a szemét, ne-hogy
a festék elkenődjön. Aztán elnéz mellettem, ebből tudom, hogy
látja őket. Megfordulok, egy nő áll velem szemben, az egyik kezében egyik gyermekem, a másikban a másik. Iszonyúan kicsik.
Sokkal kisebbek, mint Khalidra emlékszem. Mindketten kék
anyagba vannak bugyolálva, a fejükön is kék sapka van, nem is
tudom, melyiket nézzem.
Az orvos a vállamra teszi a kezét, majd a fotel felé int, jelezve,
hogy üljek le, én teszem, amit akar, de a szemem nem mozdul.
Istenem! Ekkora csoda nem létezhet!
A nő közelebb jön, én hatalmasat sóhajtok, az orvos odahelyezi az egyik gyermeket a jobb kezemhez, majd a másikért nyúl,
azt a balomhoz teszi. Esetlennek érzem magam, rettegek, hogy
leejtem, de nem tiltakozom. Az egész testüket tartom, a fejük a
könyökhajlatomban fekszik, így alkarom támasztja hosszában
őket. A lábaik összeérnek, de ezeket nem is látom, mert szorosan
vannak betekerve, csak azt látom, hogy van fejük és kezük.
Odahajolok a jobb kezem felé, megcsókolom a homlokát, és a
fülébe súgom:
- Az irgalmas és könyörületes Allah nevében. Isten a leghatalmasabb! Allah tartson meg, hála Neki. - A bal kezemben fekvőt is megcsókolom. - Az irgalmas és könyörületes Allah nevében. Isten a leghatalmasabb! Allah tartson meg, hála Neki.
Közelebbről nézem az arcukat, nagyon egyformának tűnnek,
a bőrük olyan, mint Khalidé, a kezük ökölbe van szorítva, a szájuk pedig durcásan csücsörít. Az egyik keze mozog, olyan lassú,
mintha minden mozdulatát valami gép fogná vissza.
Az orvos fölém állva mondja.
- A szülés rendben zajlott. A hercegek is jól vannak és
Yasmin hercegnő is. A gyermekek súlya: 2500 gramm és 2430
gramm. - Megemelem a karom, de nem tudom eldönteni, melyik
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a kisebb. Nem kell kérdeznem, az orvos hozzáfűzi. - A jobb kezedben fekvő a kisebb, a hossza is két centivel kevesebb.
A szememnek is alig hiszek. Ahogy ez megtörténik, egészen
másként látok mindent. Khalidot foghattam nemrég elsőként a
kezemben, az maga volt a megdicsőülés. Aztán jött Anna... És
most... Két fiú. Sem egyik, sem másik nem ér kevesebbet.
Pár percig még hagyják, hadd élvezzem a látványukat, majd
visszaadom őket, és Yasminhoz megyek. Szerencsére magunkra
hagynak minket, így csókolom az arcát. Egy idő után hangosan
felkacag.
- Jól van már!
Amikor visszajönnek, közlik, hogy feleségemet még pihentetik, csak reggel engedik haza, de akkor is csak orvosi felügyelettel. Khalid születésénél is ugyanez volt az eljárás. Bár ebben a
lakrészben is otthon érezheti magát, a körülmények adottak, de
tudom, Yasmin otthon akar lenni, és így is rendeztük. Az orvos
tisztában van vele, hogy holnap ő is velünk tart, és két napig el
sem mozdulhat a palotából. Jön még vele egy nővér, és ott lesz
Umayma is.
Újra csörög a telefonom, apám az ismét, felveszem.
- Most száll le a gép. Mindjárt ott vagyunk.
- Megszülettek...
- Istennek hála. Fél óra, és áldásom adom rájuk.
Leteszi, hallottam, hogy remeg a hangja. Amikor Khalid születése után beszélgettem apámmal, emlékszem, könnyes szemmel jegyezte meg: „Fiam, az apaság a nagyapasághoz képest csak
semmiség. Ez az igazán csodálatos.” Én nyilván nem érzem most
ezt, bele sem merek gondolni, mi lesz, ha megöregszem, és majd
én is unokáim születésére rohangálok.
Elbúcsúzom Yasmintól, kimegyek a váróhelyiségbe, éppen
megiszom a teát, amikor már hallom a folyosóról beszűrődő
hangzavart. Anyám nem fogja vissza magát, nevethetnékem tá365

mad. Kilépek, apám úgy ránt magához, mint általában nagy
eseményeken szokta.
- Hála Istenünknek. Látni akarom őket.
Körbenézek, az orvos is megjelenik, bólintva jelzi, hogy menjenek vele a családtagok. Egy másik ajtóhoz kíséri őket, ha azon
mennének be, amin én mentem, akkor látnák Yasmint is.
Apám nem teketóriázik, odalép az ágyhoz, amiben egymás
mellett fekszik a két gyermek. Egyenként felemeli őket, és a fülükbe súgja a sahádát, ugyanezt teszik a többiek is.
Hakimot figyelem, az áldás közben lehunyja a szemét, és oldalról meg is puszilja az arcokat. Odalépek hozzá, amikor már az
ajtónál áll.
- Egyszer saját fiadat csókold majd.
- Azt hiszed, a te fiaid nem olyanok, mintha az enyémek
lennének? Már elfogadtam, Gamal. Ha Allah ezt akarja, hát állok
elébe. - Visszanéz az ágyhoz, fájdalom van a szemében, de megnyugvás is.
- Ez jó hír. Csak mert éppen kérni akartalak, hogy segíts
nekem férfivá nevelni őket.
Elneveti magát, majd megdörzsöli a szemeit.
- Jaj, bátyám. Pont én? Aki még magam sem nőttem föl?
- De igen. Most jelét adtad, hogy felnőttél. És Allah látja
ezt.
A vállamhoz borul, szorosan megölelem őt. Az utóbbi időben
valóban megváltozott, de sajnos ezt nem komolyodásnak mondanám, csak megtörtségnek. Talán most először képzelem magam bele a helyébe. Ha nem születne gyermekem, én is sokkal
kifogásolhatóbban viselkednék. Kértem tőle, hogy legyen türelmes, és fogadja meg az orvos tanácsait, de ezekre én sem lennék
képes. Hakim hirtelen nem is gyengének tűnik, hanem erősnek.
***
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Hat napja vagyunk itthon, minden kezd normalizálódni. Az orvos is és a nővér is elment már, de nem aggódom, mert asszonyomnak van segítsége bőven. A mai napot már nagyon vártam,
reggel megtörtént a fiaim körülmetélése, és ma végre megünnepeljük a születésüket. A királyságban már híre ment a születésnek, ilyenkor ételt, italt és aranyat kap adományként a nép. A
király is meglátogatta még hazaindulásunk előtt a kórházban a
fiaimat, ezen kicsit csodálkoztam, mert Khalidhoz annak idején
nem tért be. Mondjuk, valószínűleg csak az az oka, hogy a király
mostanában így is elég sokat jár a kórházban, mert egy kedves
rokona ott van.
Egyébként az egész palota a feje tetején áll, de mi így ünnepiünk. Anna az ölembe kúszik, úgy kérdez.
- Nasire is eljön?
- Igen, el. Szereted őt?
Bólogat, majd mászna is le.
- Várj, hercegnő! Nem is kérdeztem még, mit szólsz a két
öcsédhez.
- Mindig sírnak.
Elnevetem magam, igaza van. Én is azt szűröm le az eltelt napokból, hogy valaki mindig sír ennek a háznak a falain belül. Ha
nem Ahmed, akkor Wallid. Ha nem Wallid, akkor Anna. Na és
ha ő is nyugton van, akkor vagy Khalid őrjöng, vagy éppen
Yasmin borul ki. Kész csoda, hogy én nem vonyítok már ebben a
kavalkádban.
Visszamászik, a vállamhoz hajtja a fejét.
- Én is sokat sírtam, amikor kisbaba voltam?
Nem tudom, miért, de szégyent érzek. Mit felelhetnék neki?
Azt, hogy amikor tudomást szereztem a létezésedről, már három
hónapos voltál? Nem voltam ott az első mosolyodnál, ordításodnál...
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- Nem. Te nem sírtál ennyit.
- Akkor ők miért sírnak? A fiúk nem sírnak.
- Ők ezt még nem tudják. Majd ha nagyobbak lesznek, ezt
is elmagyarázzuk nekik. Sőt! Megtilthatod nekik, hogy sírjanak.
Na mit szólsz?
Arra várok, hogy ez majd kicsit felvidítja, de szinte meg sem
hallja.
- Most már anya sem fog velem játszani?
- Anyádnak most sok dolga van. Amint teheti, játszik veled.
Na igen. Erre senki sem készített föl. Hiába a sok szolga és segítség, egy gyermek tisztában van vele, ki az anyja és ki az apja,
és igenis követeli magának. Nem lehet értelmesen megmagyarázni, hogy majd akkor lesz rád idő, ha a másiknak éppen nem
kellek, mert ettől kevesebbnek érzi magát. Ráadásul mostanában
már Khalidot is kezdem magammal vinni mindenhova, apám
meg szintúgy, így Anna Krisztinára vagy Umaymára marad. Talán nem érezné meg a hiányunkat, ha nem ebben a korban jönne
el, hogy Khalidtól is kezdjük távolítani. Persze távolítás alatt
csupán annyit értek, hogy a lánynak nők között a helye, a fiúnak
meg férfiak között.
- Én játszom veled, ha akarod - lököm oldalba.
- Tényleg?
- Menj! Keresd meg Khalidot, és találjátok ki, mit akartok
játszani. Most úgyis mindenki az ünnepséggel van elfoglalva.
Lepattan, szalad, mint egy megszállott, nem tudok nem nevetni azon, ahogy a minilábait kapkodja. Nem egészen tíz perc
múlva már jön is vissza, Khaliddal együtt. Umayma mérgesnek
tűnik, a fejét csóválja.
- Na? Akkor? Mit játszunk?
Anna a nevelőre néz, ő kicsit bizonytalan, de Khalid már
mondja is.
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- Meg akarjuk sétáltatni Herceg 1-et és Herceg 2-t.
Most már értem Umayma dühét. Ez nem fog összejönni, pláne hogy ilyen fennforgás van. Ráadásul a gyerekek már felvették
az ünneplőjüket, Yasmin megöl, ha koszosak lesznek.
- Jöhet a következő ötlet. Ez nem megvalósítható.
Anna arca semleges marad, már gondolkodik is, mit játsszunk
akkor, de fiam azonnal toporzékolni kezd.
- A múltkor megígérted!
- Jó. Most is megígérem, de nem ma teljesítem.
- Miért?
- Hamarosan kezdődik az ünnepség. Khalid, értsd meg. Fiam elég nagy játékos, tudja, hogy esélye sincs egyedül megfűzni.
Egyébként az utóbbi időben észrevettem rajta a változást, nevezetesen ezt a manipulálóképességét. Egészen másképp manipulálja például Yasmint, vagy engem. Ha feleségemnél akar célt
érni, akkor nyájas és gyermeteg, velem szemben határozott, és
hivatkozik valamire. Apámmal szemben a legfantasztikusabb,
mert olyankor tudálékossá válik, mindent megmagyaráz, mutatja, hogy mennyire okos, és ezért bizony dicséretet, jutalmat vár.
Előveszi az ellenem használatos cseltárát, Annához megy, és magához ölelve mondja.
- Anna is ezt akarja.
- Akkor sem megyünk.
- Ugye, Anna, hogy apa megígérte?
Lányom jó csapattárs...
- Igen, apa, megígérted.
Elfordulok, sokkal nehezebben megy, ha a szemükbe nézek,
de mielőtt megszólalnék, Anna cérnavékony hangon kezd kérlelni.
- Kérlek, apa... Jók leszünk.
Fiam már meg sem szólal, tudja, hogy nyert ügyük van. Felállók, Umaymának próbálom morcosan mondani, de már az első
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szónál elnevetem magam, mert Khalid ugrálni kezd.
- Szólj Hadinak, hogy menjen az állatokhoz, és készüljenek
egy sétára.
Anna is ugrálni kezd, felkapom őt, de inkább Khalidnak szól
a fenyegetésem.
- Ha piszkos lesz a ruhátok, anyátok nagyon fog veszekedni, úgyhogy szót kell fogadnotok.
Mindkettő hevesen bólogat. Megfogom Khalid kezét, Annát
az ölemben viszem, szinte kilopakodunk a lakrészükből, le a lépcsőn. Még jó, hogy mindenki a hátsó társalgóban tesz-vesz, bár a
lényeg csak az, hogy feleségemmel ne fussunk össze. Hangosan
kacarásznak, ezért csitítom őket, de már lépünk is ki a hátsó ajtón, le a lépcsőn, el a medence mellett. Itt már biztos nem fog
minket észrevenni senki.
Hadi kikukucskál az épületből, elég gyors volt, látom, a ketrec
már nyitva van, az állatokat kihozták. Ott az idomáruk is, nekik
fogadnak szót a leginkább. Mindkettőnek beakasztja a láncát a
tartóba, a tigriseim tudják, hogy ez ellen kár harcolniuk. Most
vannak erejük teljében, és hiába szelídek, bevallom, egy ideje én
sem szívesen engedem a közelükbe Annát és Khalidot. Sem lányom, sem fiam nem fél tőlük egy cseppet sem, Khalid célba veszi Herceg 1-et, úgy rántom vissza.
- Állj csak meg! Majd ha mi azt mondjuk, fiam!
Hadi megborzolja gyermekem haját, úgy kérdezi tőle, miközben a tigrist nyugtatja.
- Ezt hogy sikerült kikönyörögnöd apádnál meg anyádnál,
mi?
- Anya nem tud róla...
Hadi rám néz, én meg válaszul csak felhúzom a szemöldökömet.
- Ajaj. Akkor ez maradjon is így.
Lecsillapodnak az állatok, Khalid az idomár mellé áll, Anna
370

meg közém és Hadi közé. Fiamé Herceg 1, Annáé Herceg 2. A
kezükbe adjuk a pórázt, aminek természetesen több vége is van.
Hiába fogja Anna is és Khalid is a sajátját, az erő nálunk van, férfiaknál, bár tigriseim sosem húzgálnak erősen. Ha rántunk egyet
a szíjon, azt általában megérzik. Vicces is ez az egész, mert tény,
ha ők határozottan megindulnának, akkor nem tudnánk még mi
sem visszatartani őket. Yasminnak pontosan ez a félelme. Azt
még megengedi, hogy kerítésen keresztül a gyerekek megérintsék az állatokat, de hogy egy térben legyenek velük, az kizárt.
Bele sem merek gondolni, mit kapnék ezért, ha tudná.
Nem nagy utat tehetünk meg. A palota felé nem mehetünk,
Labidék túlságosan felizgatnák magukat. Az oroszlánjaim és a
tigriseim nem kedvelik egymást túlságosan. Megyünk egy kört
az épület körül, ami kifejezetten az állatoknak épült. Most nincs
túl meleg, ritkaságszámba megy nálunk az ilyen elviselhető klíma. Khalid nem bír magával, megsimogatja Herceg farát, aki válaszul megáll, fiam meg beleszalad. Ennek az az eredménye,
hogy a hófehér tobéja csupa kosz lesz, lehunyom a szemem mérgemben, de nem szólok semmit, már csak azért sem, mert Hadi
vigyorog. Biztos pontosan valami ilyesmire számított. Anna nem
vetemedik a simogatásra, de rajta is világos ruha van, citromsárga, így amikor leguggol, bizony belelóg a porba rendesen.
Visszaérünk a kiindulópontra, az idomár azonnal beakasztja a
láncot, én meg megkönnyebbülten lépek arrébb gyermekeimmel.
Most jó lenne beiktatni az átöltözést, de akkor meg az lesz a baj,
hogy miért nem abban a ruhában vannak, amit Yasmin elrendelt.
A lépcsőn megyünk fölfelé, megtörténik, amitől féltem,
Yasmin éppen Umaymával veszekszik. Amikor meglát minket,
dühösen mordul rám.
- Na végre! Hol voltatok? Mindenki rátok vár! Tudod,
Gamal, hogy az etetések miatt időhöz vagyok kötve.
Odanyúl a hasához, még fáj neki a heg, tudom, kértem is,
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hogy ő ne legyen aktív, inkább csak pihenjen, de nem hallgatott
rám. Nincs ideje tovább dühöngeni, elfordul és menne is vissza,
de végül hátrakapja a fejét, Umaymára mordul.
- Mondtam, hogy öltöztesd át Khalidot is.
A nevelő zavartan álldogál, fiam meg elárulja titkunkat.
- Át vagyok öltözve.
Yasmin teljes testével felénk fordulva veszi szemügyre.
- Mitől ilyen piszkos a ruhád? - Annát is jól megnézi, majd
nekem szegezi a kérdést. - Hol voltatok?
- Megnéztük az állatokat.
- Véletlenül nekimentem Herceg seggének - kuncog Khalid.
Megrántom a kezét, úgy mondom.
- Hogy beszélsz, fiam? Nem beszélünk csúnyán!
Késő. Feleségem hallja a lényeget.
- Megnéztétek az állatokat? És be is mentetek hozzájuk?
Azt gondoltam, Khalid nagy játékos, de be kell valljam,
Yasmin majdnem ugyanakkora. Nyájasan, kedvesen faggatja
fiamat, mert tudja, akkor annak eszében sem lesz füllenteni. Persze nem is arra kértem őket, hogy hazudjanak, de mondjuk, nem
ártott volna, ha erről nem szerez feleségem tudomást.
- Apa megengedte, hogy megsétáltassuk Hercegéket.
Yasmin megemeli a fejét, a szemembe néz, egészen közel lép
hozzám. Mielőtt megszólalna, összeszedem magam.
- Tudom, mit akarsz mondani: vadállatok.
Megcsóválja a fejét, talán túlságosan ironikus voltam, mert
még dühösebbé válik.
- Tudod, Gamal nem tudom, néha kire kell jobban figyelnem, vigyáznom. Khalidra, vagy rád?
- Rám nem kell, igaz? - vág közbe Anna.
Yasmin int, hogy adjam át neki a lányunkat, de mivel még
nem emelhet, ezért leteszem, ő meg megfogja a kezét. Odanyúl
Khalidért is, vezetni kezdi őket, miközben hangosan mondja.
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- Most megyünk ünnepelni! És köszönjétek apátoknak,
hogy ti lehettek a legpiszkosabbak ezen a jeles napon.
Rohadt bonyolultak ezek a nők!
***
Anna Nasire ölében ül, már elmondtunk jó pár imát, a fiaimat
készítik a ceremóniára. Egy-egy férfi karjában fekszenek, teljesen
egyforma ruhát viselnek. A család nagy része szemben ül velük,
mi: apám, anyám, én, Yasmin és Yasmin szülei a két férfi mögött
állunk. Elkezdődik a közös ima, majd levágják a hajukat, és kihirdetik a nevüket: Wallid ibn Gamal ibn Abdul al-Szudairi, és
Ahmed ibn Gamal ibn Abdul al-Szudairi.
A hangulat fesztelenné válik, evéshez, iváshoz készülődünk,
én odalépek Yasminhoz.
- Nem bírom elviselni, ha haragszol rám.
- Ki is hoztad őket? Tudod, hogy ezt nem bírom. Gamal!
Megtiltottam, hogy bevidd közéjük, erre te kihozod őket. Ez szerinted mennyiben más?
- Megígértem nekik.
- Hát ez az. Épp itt az ideje, hogy többet ne tegyél ilyen
könnyelmű ígéretet. Esküszöm neked, ha még egyszer ilyet csinálsz, valaki elhagyja a palotát. Vagy a vadállataid, vagy én.
Ha valami más témáról lenne szó, biztos felkapnám a vizet,
de most igaza van. Már a legelején, még Khalid születésénél szépen megkért arra, hogy a vadállatokat vadállatként kezeljem, én
meg semmibe veszem az óhaját. Hiába győzködöm magam, hogy
nem veszélyes, tudom, hogy az. Még akkor is az lenne, ha milliónyi ember óvná gyermekeimet a tigrisek és oroszlánok között.
Anna integetni kezd Nasire ölében, az meg az arcát csókolgatja, Khalidnak megvan a téma, unokatestvéreinek meséli, hogy
pár perce még tigriseket sétáltatott. A gyerekek kezdenek egy373

másra találni, Annát elengedi Nasire, így Leilával, Emír lányával
vonul félre, jól kijönnek egymással, nem nagy közöttük a korkülönbség.
Yasmin még mindig szemrehányóan néz rám.
- Rendben. Nem csinálok többet ilyet. Intézkedtél az adományról?
- Persze. Az autó már el is indult. Küldettem élő állatot is,
majd áldozzanak ott, és osszák szét a húst.
- Honnan van állat? A hentessel intézted?
- Apám ajánlotta fel.
Sosem mondanám feleségemnek, de a mai napig nem szívelem apját. Sőt. Talán még anyját sem. Jól emlékszem a házassági
tárgyalásunkra, és egyvalami biztos. Én sosem leszek ennyire
tárgyilagos, ha lányom jövőjéről lesz szó. Az anyjára meg a csonkítás miatt neheztelek... Jó, persze tisztelem is őket, hiszen mégiscsak a szülei a feleségemnek, de ha van rá esély, akkor tartom
tőlük a távolságot. Na és itt van Anna. Azt sem felejtem el, ők
miként álltak, állnak lányomhoz. Hát nem úgy, ahogy Yasmin, az
egyszer biztos.
- Akkor minden rendben van - sóhajtok egyet, mire ő nevetve paskolja meg az arcom.
- Alig vártad, hogy túl legyünk ezen a napon, igaz?
Igaz.
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22. fejezet
- Miért csinálod ezt?
- Értsd meg, Gamal, nem akarok veled találkozni!
- Idejövök Magyarországra, te meg csak úgy egyszerűen
visszautasítasz?
- Mondtam, hogy ne gyere!
A legborzasztóbb ebben az egészben, hogy tényleg kemény a
hangja. A telefonban a múltkor azt mondta, ne jöjjek, de én éreztem a bizonytalanságot benne. Most nem érzem.
- Itt vagyok pár kilométerre tőled... Ne mondd, hogy úgy
kell elmennem, hogy nem is találkozunk!
Bálint elmegy mellettem, kifelé igyekszik, ösztönösen halkabbra veszem a hangomat. Szerencsére most nem szállodában
vagyunk. Bálint és Krisztina hamarosan összeházasodnak, ezért
nászajándék gyanánt vettem nekik egy nagy házat itt, Budapesten. Titok minden, a nő még nem is tudja. Amikor megkérdeztem
Bálintot, hogy ékszereket akar-e adni asszonyának, vagy valami
mást, ő kerek perec közölte, Budapesten akarnak venni egy házat, hogy amikor hazajönnek, legyen hol otthon érezniük magukat. Egyáltalán nem tűnt pofátlannak. Szeretem, ha egy ember
tudja, mit akar, és nem kell harapó-fogóval kihúzni belőle. És
úgy látszik, már a dimenzióimat is ismeri, mert pont olyan nagyságrendekről beszélt, ami nekem való. Azonnal rácsaptam a témára, közöltem vele, hogy nézzen ki valamit, aztán megveheti.
Először egy kis házat akart, de amikor közöltem vele a kereteket,
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megváltoztatta a véleményét. Nálam Bálint csak egy alkalmazott,
itt, Magyarországon meg milliomosnak számít. Milyen furcsa az
élet.
- Jól vannak az ikrek?
- Igen, nagyot nőttek.
- És a feleséged?
Nyelek egyet, úgyis tudja, hogy erre nem fogok válaszolni.
Most mégis mit mondjak? Azt, hogy ő a legboldogabb nő a világon? Vagy azt, hogy így, két hónappal a szülés után olyan tökéletes ismét, mintha mai napig egy ártatlan virágszál lenne? Mert
így van. Yasmin élvezi az életet, büszke magára, és a külsőségekre is büszke lehet, mert az alakja visszanyerte tökéletes formáját.
A fiainkat még szoptatja, de most nem olyan egyszerű a helyzet,
bizony olykor hozzá kell táplálni.
- Csak egy percet adj! Látni akarlak!
- Ugyan már, Gamal! Mit akarsz? Megkérdezni, hogy telnek a napjaim?
Dehogy. Igazság szerint nyilván arra számítok, hogy a személyes találkozó lerombolja ismét ezeket a gátakat. Néha úgy érzem, amikor Emesével beszélek, hogy anyám vagy húgaim egyike osztja az észt. Azt szajkózza, hogy feleségem mellett a helyem,
legyek jó apa, jó férj...
- Egyetlen átkozott perced csak van rám, ha majdnem egy
napot repültem idáig!
- Hogy van Anna? - próbál terelni, ha Bálint nem sertepertélne körülöttem, lehet, tombolni kezdenék.
- Kíváncsi vagy rá?
- Persze.
- Rendben. Mesélek Annáról, ha te hajlandó vagy velem találkozni.
Összenézek Bálinttal, majd intek neki, hogy húzzon már ki a
francba. Ő el is tűnik, így már nem kell magam visszafogni.
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- Ez elég tisztességtelen ajánlat.
- Melyik része?
- Tudod, hogy Anna sokat jelent nekem...
- Na ide figyelj, Emese! Anna az én lányom, így ne gyere
nekem ezzel. Ha valakinek jelentenie kell számodra valamit, az
én vagyok, mert igencsak közel kerültünk egymáshoz. Kezdem
rohadtul unni ezt az állandó visszautasítást. Nem vagyok taknyos kölyök, de ha az lennék, már akkor is tele lenne a tököm
ezzel a kislányos dologgal. Én azt hittem, nő vagy.
Talán tudatosan próbálom megbántani, de tény, valóban ezt
érzem.
- Hagyjuk ezt, Gamal!
- Odamegyek. És nagyon ajánlom, hogy engedj be azon a
nyavalyás kapun, mert ha nem teszed, úgy rúgom szét, ahogy
van!
Kinyomom a telefont, majd földhöz is csapom. Nem is haragot érzek, csak elkeseredettséget. Azt hiszem, én sokkal jobban
szeretem, mint ő engem, mert tartja magát rendesen. Kezdem
feladni.
Bálint szólal meg.
- Kiálljak a kocsival? Elmész?
Bólogatok, közben azon agyalok, mi lesz, ha nem enged be.
Mi lesz, ha csak azért is ellenáll? Meddig vagyok ezt képes tűrni?
Felállok, kimegyek az udvarra, Bálint már irányítja lefelé a garázskaput, és mutat, hogy beülhetek. A szemébe nézek, miközben beülök, odavetem neki:
- Ha máskor telefonálok, te magamra hagysz! Anélkül,
hogy kérnem kéne.
Elszakad a szememtől, a földet nézi, így nem folytatom. Beülök, és gázt adva elindulok Emeséék házához. Még meg sem
állok, máris kijön a nővére, én már nyomom a kilincset a kapun,
de zárva van. Nagyon durván mordulok erre az Andreára.
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- Nyisd ki!
Elém sétál, még csak nem is siet, a saját hazámban tényleg berúgnám az ajtót. Mit szórakoznak ezek itt most velem?
- Nincs itthon.
- Ne hazudj! Most beszéltem vele nemrég. Nyisd ki!
- Elment a sarkon lévő kávézóba. Azt üzeni, ha beszélni
akarsz vele, akkor menj oda.
Forgatom a fejem, de a sarok túl messze van, semmilyen kávézót nem látok.
- Ha nincs ott, visszajövök.
Beülök, pár méter után már látom azt a bizonyos kávézót,
elég lepukkant. Rijád legszegényesebb része jut eszembe, kábé
ott vannak ilyen műanyag székek, asztalok. Na meg ez a mocsok.
A szemetes az utcán telitömve, a papír mellédobva...
Leparkolok, nem nehéz, mert elég kicsi a forgalom; ahogy belépek, azonnal meglátom. Tényleg itt van. Egy nagyon kis méretű kerek asztalnál ül, a kávéját kevergeti, jó pár másod-percig
csak nézem. Ő felém sem fordul, amikor leülök vele szembe, csak
akkor néz rám. Mennyire szép! Dacos, büszke, lágy, nőies és kislányos...
- Nem mersz velem négyszemközt találkozni? - kérdezem,
mert rájövök, csak azért hívott ide, mert félt, hogy a házban nem
tudja majd tartani magát.
- Hogy van Anna?
Nem tart sok vissza attól, hogy lesöpörjem az egész asztalt.
Repülne a csészéje, a szalvéta, még a telefonja is, ami ott fekszik a
keze mellett.
- Szerinted nekünk itt kell találkoznunk?
Hátradől, egészen elutasító a tekintete, mégis vigyorogni támad kedvem.
Jól van! Ellenkezz csak!
- Mesélsz végre Annáról?
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Elindul felénk egy nő, gondolom, a pincérnő, de felemelve a
karom jelzem neki, hogy egy lépést se tovább. Ő vissza is fordul,
nekem kell párat fújnom, nehogy kitörjek.
- Mit szeretnél róla tudni?
- Mindent - végre elmosolyodik.
A kezemet babrálom, kicsit képtelen a helyzet, hogy ez a nő
már a szeretőm sem akar lenni, a lányomról viszont úgy faggat,
mintha az anyja lenne.
- Nagyot nőtt. Bár még mindig kisebb Khalidnál, de ő is
nyúlik rendesen.
- Hoztál róla képet?
- Nem. - Beleiszik a kávéjába, én a közepébe csapok. - Végleges a döntésed?
Rám néz, mintha nem értené, miért kérdezem, pedig nagyon
is jól tudja. Ebben a pillanatban már én is bánom, hogy ilyen
egyértelmű kérdést tettem fel neki, mert ha erre ő meg egyértelműen elutasít, akkor eléggé kileszek.
- Végleges...
Halkan mondja, sosem viselt még meg így egyetlen szó sem.
Már nem is dühöt érzek... Vagy de! Ez düh... Vernék szét mindent, de csak azért, mert tudom, hogy hazudik. A mimikámat
tudatosan irányítom, nem mutathatom, hogy beleőrülök, ha elveszítem. Már bánom, hogy nem kértem ki azt a kávét, mert nehezen megy a nyugton ülés. Legalább lenne előttem valami,
amihez hozzányúlhatok, beleihatok, földhöz baszhatom... Végső
segítségként az arcomat simítom végig, ő csak néz rám azokkal a
gyönyörű barna szemeivel. Az nem lehet, hogy ezt így ide tudta
lökni nekem! Összeszedem magam, kissé előredőlök, és valóban
gyilkosan nézek a szemeibe. A szája megnyílik, jól sejtettem, csak
azért hívott ide, mert retteg a saját gyengeségétől. Tudom, szívesen a nyakamba vetné magát. A szemem legeltetem rajta, leszaladok a nyakán, mellkasán, végig a karjain, ujjain, úgy érzem,
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minden az enyém, és ebben a pillanatban veszítem el. Pokoli.
Amikor újra a szemébe nézek, ő tovább nyögi a mondandóját.
- Sajnálom, Gamal...
Ezt bár ne mondanád! Sajnálni olyat szokás, amin az ember
nem tud változtatni.
- Akkor szeretkezz velem itt! Nézz rám, engedd, hogy élvezzelek. Nézz a szemembe...
- Gamal, ne csináld ezt! Azt hiszed, nekem könnyű?
Egészen közel hajolok hozzá, de nem fogok hozzáérni, az
egyszer biztos.
- Semmit nem kérek, csak hogy nézzük egymást. Vagy már
annyira undorodsz tőlem, hogy rám sem tudsz nézni?
Felfelé biccenti a fejét, most már ő is mérgesnek látszik.
- Hogy mondhatsz ilyet?
- Akkor maradj így! - mondom neki, miközben óvatosan
hátrébb dőlök. Ő valóban úgy is marad, és tényleg azt érzem,
hogy szeretkezünk.
Elmerülök a szemében, elképzelem, hogy hozzám ér, a szájára
nézek, amit az idők végezetéig csókolni tudnék. Látom a mellkasán, hogy szaporábban veszi a levegőt. Becsukom a számat, mert
érzem, hogy kicsit megnyílt, és az az igazság, hogy a farkam is
ébredezni kezd. A tekintete pillanatról pillanatra változik, olykor
mérges, aztán megadó, ellenkező, fájdalmas, mosolygó. Stádiumokon megyünk keresztül, és ez mindkettőnk arcára kiül. A száját nézem ismét, látom, hogy az ő tekintete is az enyémre kúszik.
Elképzelem az ízét, még a nyálam is összeszalad. A nyelve ritmusát érzem, a lágyságát, amire én annyira szeretek erővel és
vadsággal reagálni. A karja gondolatban a mellkasomra kúszik, a
kecses, minden giccstől mentes kezei simítanak, magukhoz vonnak. Én nem is tudom, hova nyúlnék először... Azt hiszem, ha
most csak egyetlen pont lehetne, amihez hozzáérhetek, az végül
mégis az arca lenne. Végigsimítanám, az arccsontja keménységén
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időznék, a szemöldöke egyenes vonalát simítanám, a manna pedig a szája lenne. Ha legalább az ujjam végigszaladhatna ott...
Bár érezném magamon a leheletét, a nyelvét, a forró nyálát, ami
később hideggé válik. Fűt és hűt egyszerre...
Fura, hogy egy férfi mennyiféle kapcsolatot él meg különböző
nőkkel. Nevezhetjük akár különböző szerelmeknek is. Yasminnal
minden csupa harc, kapaszkodás, Csillával meg minden olyan
magával ragadó, el nem engedő volt. És most itt van Emese, akivel mind a kettőt megélem. Olyan, mint valami verseny, melyikünk az erősebb, ki bírja tovább, és a vicc az egészben, hogy hiába szerelem ez, még csak egy csapatban sem vagyunk. Mint az
ellenségek, akik imádják egymást, és éppen ezért gyűlölik is a
másikat. Nem bánom már ezt az üldögélést, Allah nem véletlenül
méri rám ezt sem, mert nagyon is megmutatja az utat. Emesével
kapcsolatban egyetlen lehetőségem van: várni, és nem hagyni
kialudni a tüzet. Egyértelműen csak a büszkesége tartja vissza,
de az egy idő után már nincs meg az emberben. Ha ezt kivárom
okosan, akkor mindene az enyém lesz.
Fészkelődni kezd a széken, ha most felé nyúlnék vagy mellé
ülnék, fogadna, hozzám bújna. De nem teszem, csak ennek képzeletét hagyom meg neki is és magamnak is. Pokoli kín, és gyilkos fegyver. Mindig elveszem, amit akarok, most viszont én magam utasítom el, csak azért, hogy később az enyém legyen. Véglegesen. Mert ha egyszer enyém lesz ez a nő, többet nem engedem. Nem a testiségre gondolok, azt már úgyis megkaptam.
Húzni kezd, megnyalja a száját, még a belső combom is öszszerándul a farkam reakciójától. Úgy merül a szemem a szájába,
mint hal merül a tengerbe. Csobbanok benne, ficánkolok jobbrabalra, meglovagolom a hullámokat, közben meg lesem a veszélyt, mert az bármelyik pillanatban lecsaphat. Az eszem ez a
veszély. Ha azt elveszítem, akkor nem lesz menekvés. Hiába is
lennék én a győztes, az nem lenne végleges, csak a mai napra
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szólna. Nehéz rangsorolni, mert úgy kívánom, hogy a legszívesebben üvöltenék.
Gondolatban már kapcsolom a melltartóját, a tenyeremben
érzem a dús melleit, hallom azt a sóhajt, amit ilyenkor elenged, a
fülem egészen megtelik a hangjával. A bőre tűzforró, rá kell feszítenem a tenyeremet a combomra, mert már minden bajom
van. Látja, hogy megmozdulok, végigszalad a mellkasomon a
szeme, el is mosolyodik.
Jó pár perc telt már el, magához tér.
- Most szeretkezünk? - kérdez visszanézve a szemembe.
- Nem érzed?
Mert én rohadtul érzem! Kész vicc. Ha éppen hogy csak magamhoz nyúlhatnék, még élveznék is. A szívem mindjárt kiugrik
a helyéről.
Lenézek a kávéjára, elveszítem a kontrollt. Ha továbbra is a
tekintete tart fogva, akkor az eszem végképp második helyre
szorul, az ösztön mögé.
- De érzem...
Ahhh. Itt fogok felrobbanni!
Teljesen hátradőlök, visszaemelem a fejem, ő egyre bátrabb,
még incselkedik is, mert szendén pislog, és újra megnyalja a száját.
- És milyen? - kérdezem, még a hangomat sem ismerem
meg, olyan, mint egy medvéé.
- Lágy...
Pedig most minden lennék, csak épp lágy nem. Mindenki azt
éli át, amit elképzel. Ő gyengéd öleléseket érez magán, a lágyságot, a szerelmet, míg én vadul tépem, szaggatom, ura-lom... Micsoda sütemény ez! Egész rendesen ketté lehet vágni, és van egy
ilyen része, meg van egy olyan. Néha belekóstolnék az ő süteményébe, és kínálnám a sajátoméból, tudom, az is ízlene neki.
- És neked, Gamal?
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- Kemény...
Elneveti magát, én sem tudom visszatartani, de ez csak pár
másodpercig tart, már újra az ölelés veszi át az uralmat. Most ő
dől előre, úgy kérdez.
- Mit csinálunk most? Úgy értem, a gondolataidban.
- Ezt nem osztom meg veled. Nem akartad tudni a valóságban, így most a szavakat se akard.
Végigsimítja a karjait, látom, hogy csupa libabőr, érzem számon a pöttyözött bőrét, végig kell nyalnom az ajkaimat.
Húha...
- Csókolsz? - kérdez újra, és elmosolyodik, de nem rám,
hanem csak úgy magának, mint egy szégyellős kislány.
- Csókollak...
Tudom, erre a válaszra számított, de arra talán nem volt felkészülve, hogy ilyen hangsúllyal mondom. Rám emeli a fejét, a
mosolya eltűnik, félredönti a fejét, felnyúl a nyaka oldalához, és
végighúzza az egyik ujját a bőrén.
- Itt csókolj, kérlek!
Nézem azt a vonalat, valahogy oxigént kell juttatnom az
agyamhoz, ezért sóhajtok egyet, mert félő, hogy lefordulok a
székről. Egyedül csak az ad erőt, hogy ő legalább úgy vergődik,
mint én.
- Ott vagy már? - ráfekteti az egész tenyerét a nyakára, az
ujjai a saját bőrébe vájnak, én már a térdemet szorítom.
- Ott...
Ismét elmosolyodik.
- Érzem.
Na, most kell behunynom a szememet. Ez már egészen bizarr.
Egymáshoz sem érünk, de azt hiszem, keveset szexeltem eddig,
amit ennél jobban élveztem. Pedig ennek a végén még a kielégülés sem lesz meg, csak az üresség és a csillapíthatatlan vágy.
- Csókold a számat is, Gamal!
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A saját ajkamba harapok, ő is ugyanezt teszi. Nekem nem
megy a beszéd, ő viszont szemrehányó tekintettel mondja:
- Nagyon durva vagy.
Leszek még ennél durvább is, ha ezt sokáig játsszuk!
- Nem vagyok durva.
- Finoman csókolsz?
Későn eszmélek rá, de kinyitom a számat, és a nyelvemmel a
felső ajkamat tapogatom, amit az előbb rendesen szét-haraptam.
Amikor már majdnem kicsordul a nyálam, végre összecsukom a
szám, és nagyot nyelek.
- Finoman.
A tenyere, ami eddig a nyakánál pihent, most leszalad a mellkasán, majd megszorítja a másik karját, mintha én lennék az.
- Akkor most csókolj erőszakosan...
A picsába már...!
Én is előrébb dőlök, de ennél többet nem engedünk meg magunknak. Érzem a bőre melegét, sosem kellett még így visszafognom magamat. Ha ő közeledne, akkor sem gyengülnék el, azt
hiszem, elértem azt a pontot, ami már mutatja a célt. Innen már
nem adhatom fel. Ki kell bírnom ezt a mai napot, ki kell bírnom
még napokat, heteket, talán hónapokat is. De úgyis az enyém
lesz!
Amennyire én próbálok józan maradni, neki annyira nem
megy. A fejét kissé hátraveti, be is hunyja a szemét, még erősebben szorítja magát, körbe kell néznem, hogy nem látja-e valaki ezt a kéjes vergődést.
- Oh, Gamal!
Mindkét kezemmel a hajamba túrok, a legszívesebben meg is
tépném. Na és azonnal mondanám én is: „Oh, Emese!” Mire kinyitja a szemét, már ugyanúgy ülök, mint az előbb, ő nem látta a
kínlódásomat. Annyit azért megengedek magamnak, hogy meggomboljam az ingem felső gombját, amit ő felajzottan figyel.
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- És te? Te hol csókolsz engem, Emese?
- Pont ott.
- Hol?
- A mellkasodnál... a melledet... a mellbimbóid körül... lefelé a hasadnál... egészen alul a lágy résznél... aztán a keménynél...
Jól mondja. Meglehetősen kemény vagyok már. A nadrágom
nagyon szorít, de nem akarom látványosan igazgatni a csomagot.
Az azért átszalad az agyamon, hogy ha én ennyire harcra kész
vagyok, akkor ő vajon milyen állapotban van. A hüvelye már
biztos felkészült a befogadásra, és mégsem fogadhat be semmit.
Bizonyára lüktet ezerrel, ordít valami után, amit szoríthat... Erre
a gondolatra már nem tudok nyugton maradni, meg kell igazítanom a nadrágomat, de úgy tesz, mintha észre sem venné.
- Érzel engem, Gamal?
Én tényleg szerelmes vagyok, mert a legszívesebben elbőgném magam. Hogy érzem-e? Hozzá sem érhetek, de sosem éreztem még ennél jobban nőt. Vagy, ha éreztem is, az már a múlt, ez
viszont a jelen. És én nem akarom engedni, hogy ez a jelen is
múlttá váljon, visszacsalhatatlanná, emlékké. Én ezt még sokszor
meg akarom élni, sokszor akarom élvezni...
Feladom, mert bár nem érhetek hozzá, azt már nem akarom
leplezni, mit is érzek. Hátradőlve legeltetem rajta a szemem,
megváltozik a tekintetem, mindent engedek magamnak.
- Érezlek... És tudom, hogy te is érzel engem...
Ő sem fogja vissza magát. A két tenyerét az asztal lapjára fekteti, miközben a fenekét igazgatja.
- Igen. Egészen mélyen érezlek.
De jó ez a képzelet világa. Most lennék annak a nem igazi
Gamalnak a helyében, aki olyan mélyen van benne.
- Már majdnem fájdalmas... - nyögi még ki.
Megemelem a csípőmet, de gyorsan eszmélek, összevissza
fészkelődöm, hol előredőlök, hol vissza, kezd melegem lenni,
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kezd minden idegesíteni... Elhatározom, hogy innentől nem szólalok meg, ennyi pont elég volt. Persze nem a testemnek, mert
ülnék én itt még órákon keresztül és élvezném ezt a kínt, de most
az a lényeg, hogy ő szenvedjen. Behunyja a szemét, a szám elé
kapom a kezem, rágom a körmöm melletti bőrt... Sosem rágom a
körmöm, a bőrömet meg pláne, most meg tíz perc alatt szétharapdáltam a számat, lilára fogdostam a térdemet, és már a körmömnél is beszakítottam a bőrt. Visszacsúsztatom a kezem az
asztal alá, türelmesen várok. Nézem, ahogy élvezi a saját gondolatait, kíváncsi lennék, mi történne, ha egyszer csak megérezné
magán az érintésemet. Talán pont erre számít. Látszik, élvezi, de
az is látszik, hogy húzni akar engem, és bár tiltakozott, most már
nagyon szívesen beadná a derekát. De én nem vágyhatok erre.
Nem fogadhatom el, és már kezdem magam utálni azért, amiért
ezt elhatároztam magamban. Mennyire jó lenne pedig most. Tuti
olyat hemperegnénk, amilyet ember még nem látott.
Olyanná válok, mint egy tükörkép. Amikor megnyalja a száját, én is nyalom, amikor kéjesen megvonaglik, én is mozdulok,
amikor magát simítja végig, én is a borostámat piszkálom. Minden mozdulata parancsolja nekem is az élvezetet, amit el is fogadok.
Aztán teljesen felül, a haját igazgatja, úgy ki van pirulva,
mintha ötven fok lenne. Én is megrázom magam, észhez kell térni. Odanyúl a kávéjáért, de nem iszik bele, feszélyezve nevet fel.
- Szégyelld magad, Gamal! Borzasztó dolgokra veszel rá.
Nem mer a szemembe nézni, engem mulattat a helyzet, és valahol dühít is.
- Nem lett volna ilyen borzasztó, ha tényleg csináljuk - vigyorodom el. - Akkor most jobban éreznéd magad.
- Mondtam, hogy sajnálom, én döntöttem.
- Rendben. El is fogadtam. De erre a búcsúölelésre szükségem volt.
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Iszonyú nehéz ezt kimondanom, iszonyú nehéz ez a színészkedés. Láthatóan ő is meglepődik, mert nem győzködöm, talán
még azt is kijelenthetem, hogy csalódott. Egyre közelebb kerül a
célvonal.
- Így, csak elképzelve?
- Így.
Már határozottan feszültté válik, megissza a kávéját, és int a
pincérnőnek. Mozdulatlanul ülök tovább, hagyom, hogy kifizesse a fogyasztását, nem kell ehhez kevesebb önuralom, mint a
vágy visszafogásához. Láthatóan jól ismerik egymást a felszolgálólánnyal, mert csak a kezébe nyom egy bankót, és az már lép is
odébb.
Fürgébb vagyok, mint ő, felpattanok, ő is feláll. Én gyorsan elindulok, mert ha nem teszem, valahol kijön a robbanni készülő
feszültség. A nadrágomat újra igazgatnom kell, de már az sem
zavar, ha látja valaki. Gyorsan a kocsi mellé lépek, ő megáll előttem.
- Elvigyelek a házig?
- Ugyan már! Csak pár méter. Legalább lehiggadok.
Erre felhúzom a szemöldököm, mintha kérdezném: nocsak,
mi a baj? A szeme tetőtől talpig fal engem, én szándékosan nem
méregetem őt. Közelebb lép egyet, de nem mozdulok.
- Holnap hazarepülök, így nincs értelme itt maradnom. Nyel egy nagyot, talán közbe is vágna, ha hagynám neki. - Elfogadom, hogy így döntöttél, még akkor is, ha nem értelek. Azt
hittem, minket valami egészen különös dolog köt össze...
- Gamal...
- Ne! Csak megmagyarázni ne akard! Csak azt ne akard
megmagyarázni, hogy miért nem érdemeljük meg a szerelmet.
Azt nem akarom hallani. - Látom, hogy darabokban van, ez nekem jó jel. Beviszem a KO ütést. - Ez volt életem legszebb és legérzelmesebb szeretkezése. Sosem felejtem el. Úgy, ahogy téged
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sem. Ha valaha is még keresnélek, akkor bocsásd meg nekem...
Már folynak a könnyei, én beszállok a kocsiba, és anélkül hajtok el, hogy visszanéznék, megcsókolnám, megölelném. Egymással szemben álltunk, ültünk, és egyetlen porcikánk sem ért a másikhoz. Ennél még a legelső találkozónkon is többet érintkeztünk.
Szánni valóan próbáljuk távol tartani magunkat a másiktól, de
már nincs mit tenni.
Megyek jó pár utcát, végre elég messze érzem magam, a fékbe
taposok, és hátravetem magam az ülésen. Oh, istenem, mennyire
szerelmes vagyok ebbe a nőbe. Hogy bírom ki, ha többet szóba
sem áll velem? Azzal nemcsak az én életemet tenné tönkre, hanem az otthoni családomét is, mert semmire sem tudnék nyugodt szívvel nézni, élni meg végképp nem. Emese markában van
az egész életem. Az ő markában van Anna, Khalid, Wallid, Ahmed, Yasmin... Ha engem nem tesz Emese boldoggá, akkor én
sem tudom boldoggá tenni ezeket az embereket. Nem tudom,
mennyi ideig fogom bírni, de most egy darabig nem kereshetem.
A magot akarom! Az kell nekem! De ahhoz, hogy megehesd a
magot, fel kell törni a héját. Azt akarom, hogy hiányozzak neki,
de úgy, hogy abba belepusztuljon. Csak akkor jöhetek és menthetem meg őt, amikor már halálán lesz. Ügy, ahogy ő mentett meg
engem...
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22. fejezet
A telefon hangjából tudom, hogy sürgős e-mailem érkezett, de
nagyon nincs időm foglalkozni vele, mert éppen Annáékkal bújócskázom. Ilyenkor az a menet, hogy Khalid és lányom is elbújik, egy-egy szolga kíséretében, mert egyedül nem engedett nekik. Az épületből ki nem mehetnek, de még sokszor így is fél óra
megtalálni őket. Ritkán még rá is teszek egy lapáttal, például a
múltkor, amikor Yasmin egész nap az ikrekkel volt, én meg a
nap hőseként közöltem, reggeltől estig enyém Khalid és Anna.
Hát mit mondjak... Az egész napos csivitelés, vitatkozás megtette
a hatást, a nap közepén már én ajánlottam, hogy bújócskázzunk,
mert addig is csönd van. Nem nagyon igyekeztem megkeresni
őket. Nagyon kitartóak egyébként, addig elő nem jönnek, amíg
az ember meg nem leli, hova bújtak. Volt már rá példa, hogy
tényleg nem találtam őket, olyankor nagyot üvöltve szoktam könyörögni egy kis jelért, hogy legalább azt tudjam, fent vannak-e
az emeleten, vagy lent. A jel mindössze egy hangos kiáltás szokott lenni: itt vagyok. Van úgy, hogy nem is ők kiáltanak vissza,
hanem a vigyázójuk.
Szóval élvezem ezt a bújócskát, de megint csipog a telefonom,
és utána azonnal csörögni is kezd. A kijelzőre nézve látom, hogy
a titkárság hív, tehát üzletről lesz szó. Fel kell vennem.
- Itt vagyok, mondhatod.
- Sajnálom, Gamal herceg, hogy zavarom, de jött egy fontos
levél, amiről tudnia kell.
389

- Honnan jött?
- Ománból.
Nahát!
- Kitől?
- A szultáni családtól.
Ezt most nem igazán értem. Szaúd-Arábia az az állam, ami
minden muszlim államtól kicsit különbözik.
- Mi van a levélben? Olvass bele, megengedem.
Hallom, hogy pötyögni kezd a gépen, és közben azt is hallom,
hogy Anna visít, mikor találom már meg. Éppen válaszolni akarok, amikor a titkár beszélni kezd.
- Házassági szerződési ajánlat.
Ha most azt mondom, hogy meglepődöm, akkor nem fogalmazok helyesen. Milyen házasság? Tudom, hülyeség, de latolgatni kezdem, kik is ott a kiházasítás előtt álló nők, akik a szultáni család tagjai, de nem jutok egyről a kettőre. Egyszerűen nem
értem.
- Pontosítanál?
- Anna bint Gamal al-Szudairi hercegnő kiházasításával
kapcsolatos.
Ez pont az a vonal, ami eszembe sem jut. A lányom négyéves,
ennyire korán nem szándékozom házassági szerződést nyélbe
ütni. Na és pont Omán? Tisztában vagyok vele, hogy pár perc
alatt nem lesz világos az egész, ezért inkább kezembe veszem a
dolgot.
- Rendben. Megnézem.
Kinyomom a telefont, azonnal hívnám apámat, Hakimot,
Fawwazt, Emírt... mindenkit, aki él és mozog, mert érzem, ez
most nem egyszerű. Éppen megtalálom apám számát, nyomnék
a hívás gombra, de mögülem kiabálni kezd.
- Itt vagyok, Gamal. Láttad a levelet?
- Te láttad?
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- Szerinted miért vagyok itt?
- Mi ez az egész?
Amennyire én kétségbe vagyok esve, apám annyira felajzott.
Szívesen ráordítanék, hogy ne vigyorogjon így, még akkor is, ha
az a vigyor nem is látszik, mert próbálja leplezni. A hangjával
azonban képtelen játszani, hallom rajta az elragadottságot.
- Mindjárt itt vannak a fivéreid is. Menjünk a dolgozószobádba, ott legalább te is elolvashatod.
Apám szinte rohan, nekem meg egyszerűen nem mozdulnak
a lábaim. Ezeknek elment az eszük? Hadi éppen keresztülmegy a
fogadótéren, neki üvöltöm oda.
- Szólj Emírnek! Azonnal jöjjön!
Hadi elrohan, apám visszafordulva mered rám.
- Mondtam, hogy a bátyád és öcséd mindjárt itt vannak.
Most erre mit feleljek? Azt, hogy az nekem nem elég?
Apám, azt hiszem, neheztel rám, amiért pont unokafivéremmel olyan a viszonyom, amilyennek a testvéreimmel kéne, hogy
legyen. Bár Hakimot az utóbbi időben közel érzem magamhoz,
de ez most nekem sok. Beérem apámat, úgy morgok, mint egy
vadállat.
- Én nem tudom, mi ez az egész, de ha az, amire gondolok,
akkor nagyon morcos leszek.
- Fiam! Ügy csinálsz, mintha valami borzasztó dolog történne, pedig a legjobb, ami csak következhet...
- Hallgass el, apa! Most az egyszer, kérlek!
Apám nagyon meglepődik, bent is akad neki a szó, hallom,
hogy jönnek befelé a többiek. Szeretnék támaszokat magam köré,
ugyanakkor szeretnék egyedül lenni. Anna hangját hallom ismét.
A játék.
- Még megkeresem Annát.
- Gamal fiam. Ugye most nem azt mondod, hogy a bújócska fontosabb, mint a jövője?
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- Kinek a jövője?
Nem tudom, milyen fejet vágok, de azt hiszem, elég riasztó
lehetek, mert apám túlságosan szelíden reagál.
- Én is apa vagyok. Én is kiházasítottam a lányaimat. - Egészen elém lép, a vállamra teszi a kezét, csaknem lesöpröm magamról.
- Négyéves!
- De lesz több is. Mit vártál? Örülj neki, hogy ilyen korán
elrendezheted a sorsát.
Örüljön a faszom!
Nem állok le vitatkozni vele, nagyon tiszteletlenül viselkedem, mert hátat fordítok neki, és elindulok az emeletre, hallottam, hogy onnan jön gyermekeim hangja. Emír úgy rohan befelé,
mintha valami tragédia történt volna, valószínűleg tele van már a
töke az életemmel.
- Menj a dolgozószobába! Mindjárt jövök.
Összeakad a szeme apáméval, üdvözlik egymást, én meg kihasználva a helyzetet, szedem a lépcsőket. Amikor felérek, ismét
hallom a kiáltást, most Khalid ad jelet, a gyerekek szárnya felől
jön, ezért el is indulok. Elég türelmetlen vagyok, tudatosan csitítom magam. Fiam lakrészének ajtaja még mozog, valószínűleg itt
vannak, kiszaladtak kiabálni, majd visszabújtak. Umayma a közlekedőn ácsorog, a szemét a földre szegezi. Berontok, látom,
hogy a függöny két oldala mozog, mindketten oda bújtak el. Ha
lenne türelmem játszani, akkor keresést színlelnék, és hagynám,
hogy izguljanak, de most egyenesen a függönyhöz megyek, és
elrántom. Anna van mögötte.
- Megvagy, életem. - Átviharzok a másik oldalra, azt a függönyt is elrántom, fiam vicsorog rám. - Megvagy, hercegem.
Anna arca csalódott, Khalid meg csapkodni kezd, azt hiszem,
sikerült rendesen elrontanom a játékot. A hiszti hallatára
Umayma bejön, próbálja a fiamat csitítani. Engem már semmi
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sem érdekel, csak az az átkozott levél, ezért el is indulok kifelé,
de amikor hátrafordulva Anna szemébe nézek, minden másodlagossá válik. Visszamegyek, leguggolok, mindketten a térdembe
kapaszkodnak.
- Ígérem, folytatjuk a játékot, de most fontos dolgom van.
Rendben?
Khalid lebiggyeszti a száját, Anna meg szomorúan bólogat.
Nincs az az égi hatalom, ami rá tudna venni arra, hogy a gyermekem házasságát most rendezzem el. El sem tudom képzelni,
hogy egyszer felnő, és már nem az én kislányom lesz. Eddig
mindig minden olyan egyszerűnek tűnt, talán most először nézek tisztán szembe azzal, hogy el fogom veszíteni. Nem olyan,
mint egy fiúgyermek, aki itt lesz mellettem életem végéig. Furcsa
kettősség ez. A fiúk szabadon élnek, szinte minden megengedett
nekik, míg a lányok egy burokban vannak, féltjük őket, óvjuk,
vigyázzuk az erényüket, tiltunk nekik mindent, mégis őket veszítjük el.
Ösztönösen rántom magamhoz, a koponyáját csókolom, nem
is tudom, magamnak vagy neki suttogom-e:
- Nem adlak!
***
Az ajtó nyitva, de csönd van; amikor belépek, akkor látom, hogy
mindenki az asztalom körül tornyosul, a levelet olvassák. Dühössé válok, de próbálom nem jelét adni. Felnéznek rám, Hakim
és Emír is visszanéz a gépre, Fawwaz és apám arrébb áll. Öcsém
az egész monitort takarja, nem bírom visszafogni magam.
- Te vagy a címzett?
Hátrébb húzza a fejét, de nem tágít.
- Nem én, hanem az egész család.
- De azért ugye jól sejtem, hogy Annáról van szó? És ugye
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azt is jól sejtem, hogy Anna az én lányom? - Újra hátrébb dől, de
a kíváncsiságát képtelen háttérbe szorítani. Emír veszi a lapot, de
én úgy szeretném elolvasni ezt a mailt, hogy senki nem liheg a
fülembe. - Arrébb mennél, Hakim? Csak mert ez az én házam, az
én dolgozóm és az én gépem. Ja! És az én levelem, amiben az én
lányomról van szó...
- Fiam, itt mindenki csak jót akar - vág közbe apám.
- Akkor jót akarva húzzon arrébb!
- Jól van, nyugi, bátyám.
Hakim végre kihátrál, bele tudok ülni a fotelbe, apám is mellém huppan, a többiek állva maradnak. Tényleg a szultáni családtól jött. Meghívó egy hivatalos találkozóra, amiben egyeztethetünk gyermekeink jövőjét illetően. A szultán unokájának kérik
Anna kezét, nem is tudom hova tenni a dolgot. Sosem házasodott
még ez a két királyi család egymással, bár tény, az emírségek
uralkodói gyakran keverednek. De Szaúd-Arábia, az más.
Hátravágódok a fotelban, és szinte röhögve vetem oda apámnak.
- Te tudsz valami politikai zűrről? - A fejét rázza. - Akkor
miért? Mit akarnak ezek?
Percekig csönd van, a többiek is leülnek, mindenki a helyzetet
latolgatja, végül apám szólal meg.
- Tulajdonképpen baráti a viszony. Lehet, hogy mélyíteni
szeretnék a kapcsolatokat.
Hagyjuk már!
- Ez elég nagy butaság. Az üzlet és a politika, az más. De
házasság?
Szaúd-Arábiával senki sem mélyíti a kapcsolatait ilyen módon, hiszen erre mi nem is igazán adunk lehetőséget. Szaúdinak
szaúdi mellett a helye. Ennyi.
Fawwaz vág közbe.
- Talán Iránhoz van köze.
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Tanácstalan vagyok, és ami a leginkább aggaszt, az az, hogy a
többiek ugyanezen a szinten vannak. Hiába kutakodok, tényleg
Irán tűnik az egyetlen lehetséges magyarázatnak, de ennek
semmi köze nincs a lányomhoz. Annál is inkább, mert az összes
emírség, muszlim állam egy oldalon áll, és ezzel Szaúd-Arábia is
egyetért. Nincs ellentét. Egyedül Omán semleges, ami az én számomra aggodalomra ad okot. Szaúd-Arábiának valóban jó a viszonya Ománnal, de azt is ki lehet jelenteni, hogy a szultánság
Iránnal szemben sem lép fel határozottan. Sőt. Egyfajta közvetítő
szerepet tölt be, és valljuk be, ez nekünk nem tetszik. Ománban
egyébként nem a szunniták vannak többségben, még csak nem is
a síiták, talán éppen ezért tud semleges maradni. Mindenesetre
jól bánnak a szunnitákkal, ez az egy szerencséjük. Omán jól tudja, ha ellenségességet szít a szunnitákkal, akkor Szaúd-Arábia
azonnal nekimegy, ha meg a síitákkal bánik rosszul, akkor Irán
haragjával számolhat. Mindenesetre azt tudom mondani, hogy a
szultán nagyon ügyesen egyensúlyoz, már-már dicséretre méltóan. Főleg mert mindezek mellett ugyanilyen pozitív kapcsolatot
ápol az USA-val is. Így már talán érthető, hogy miért Irán tűnik
elsőre értelmes magyarázatnak. A szultán folyamatosan erősíti a
két országgal a kapcsolatát, mondhatjuk, párhuzamosan teszi
ezt. Iránnal a kereskedelmi útvonalak kialakításával tudja ezt
megtenni, de lehet, a szaúdi kapcsolatot most egy házassággal
erősítené. Na és persze figyel arra is, ha Irán elragadtatja magát,
akkor azonnal békítő tárgyalásokat közvetít, mint az megtörtént
az atomprogram esetében is.
A másik, amit nem értek, hogy miért éppen Anna? Pont ő? Én
a királyi családon belül nem bírok túl nagy befolyással, csak egy
herceg vagyok a több ezer közül.
- Miért pont Anna? - kérdem apámat.
- Nem tudom, fiam.
Sorolom magamban az összes befektetésemet, vállalkozáso395

mat, olajkútjainkat, de semmi sincs, ami a szűkebb család szempontjából indokolttá tenné ezt a lépést.
Emír kezd beszélni.
- Azért azt ne felejtsük el, hogy az utóbbi időben sok szó
esett rólad, Gamal. Rengeteg az új befektetésed, és ez nem korlátozódik a Keletre. Az egyik legaktívabb herceg vagy a királyságban, ami az üzleti életet illeti.
Omán az az állam, amiről kijelenthetem, felettébb okosan és
körültekintően van irányítva. Mivel nem volt hajlandó egyetlen
nagyhatalomnak sem behódolni, így kiutat a turizmusban és a
kereskedelmi kapcsolatokban talált. Ezzel igencsak megőrizte
politikai függetlenségét, miközben a vagyonát gyarapítja. Ehhez
szükséges volt nyitnia a Nyugat felé, de ezt is csak annyira tette
meg, amivel még nem szúrja egy vahhabita állam szemét, jelen
esetben Szaúd-Arábiáét. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Omán a
Közel-Kelet egyik legerősebb államává vált, mert a politikai függetlenségét úgy tartotta meg, hogy mégis politikai befolyással
bír.
Apám szemébe nézek, tőle várok valami magyarázatfélét, de
csak hallgat nagyokat. A torkomat köszörülöm, úgy döntök, kár
gondolkodnom azon, amire már tudom a választ.
- Végül is mindegy. Természetesen visszautasítom.
Apám felpattan, Hakim szokása szerint csücsörít, a bátyám és
unokafivérem sehogy sem reagál.
- Na és hogy képzelted? Írsz egy válaszlevelet, amiben
visszautasítod a szultán unokájának ajánlatát? Ne légy bolond
Gamal. Elutazunk, és tárgyalunk velük, így azt is megtudjuk,
miért esett Annára a választásuk.
- Na vajon miért? - vág közbe Hakim. - Mert szép.
- Sosem adom egy nem szaúdihoz! - üvöltök, ahogy a torkomon kifér, apám felemeli a kezét, ez késztet hallgatásra.
Visszaül ő is a fotelba, nagyokat sóhajt.
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- Azért ne tegyünk úgy, mintha ez tragédia lenne...
- Pedig az! Mit hiszel, apa? Odaengedem abba a fertőbe?
Mintha nem tudnád, milyen hely az! Itt van jó helyen, itt van biztonságban.
Apám most nem jó partner, kicsit azt érzem rajta, hogy úgy
gondolja, Annának ez igenis jó parti. Persze ő nem úgy látja,
ahogy én. A nő követi a férjét, márpedig ez azt jelentené, hogy
Anna is elhagyná Szaúd-Arábiát. Komolyan azt gondolják, hogy
ehhez asszisztálni fogok? Életem végéig óvni fogom, vigyázni,
nem engedhetem a határon kívülre. Soha!
Fawwaz szól közbe.
- Mi lenne, ha kevernénk a hivatalos eljárást és a saját elképzelésünket? Vagyis a tiedet, öcsém - néz rám, mindenki kíváncsivá válik. - Első lépésként elfogadjuk a meghívást, el is utazunk, ezt így illik. Aztán megkövetve az ottani dinasztiát, azt
mondjuk, hogy Annát már másnak ígértük. Valakinek a szaúdi
királyi családból, és attól nem léphetünk vissza.
- Ez őrültség. Napokon belül kéne nyélbe ütnünk a szerződést. Annyi idő alatt nem találunk megfelelő férjjelöltet. Nem
szabad kapkodnunk.
Apámnak is igaza van, de bátyám ötletét most kivételesen
több mint jónak találom. Nyilván nem utasíthatjuk vissza az
ajánlatot azzal a magyarázattal, amivel szolgálni tudok, ezért ki
kell találni valamit.
- Szerintem Fawwaz nem mond ostobaságot.
- Mi bajod egy szultáni dinasztiával? A lányod boldog lenne...
- Nem megy el innen! Nem érted?
Ismét üvöltök, régen folyt már ilyen feszült és agresszív eszmecsere közöttünk. Ha apám nem szeretne úgy, ahogy szeret,
már elhagyta volna a házamat a tiszteletlenségem miatt. Fawwaz
nem foglalkozik a feszültséggel, tovább beszél.
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- Mit szólnátok Mohammed ibn Fawwaz al-Szudairihez?
Az ő fiához...
Fawwaznak három fia van, ezek közül a legidősebb Mohammed. Tulajdonképpen nem rossz ötlet egy testvér fiához adni...
Fura, hogy ezt a lehetőséget most nem is csak egy mentsvárnak
érzem, hanem valódi kiútnak. Anna a családban maradna, a legjobban így vigyázhatnám...
- Ez jó. Így lesz...
- Fiam...
- Apa. Fawwaz most mondta ki a megoldást. Annának
ezennel megvan a férjjelöltje.
A legszívesebben magamhoz ölelném a testvéremet, mert a
kilátástalan helyzetből pár mondatával kihúzott. Apám ismét
közbeszól.
- És mi lesz évek múlva? Kiderül a turpisság, ha Anna nem
Mohammedhez megy nőül.
- Akkor hozzá megy - vágok vissza, mire Fawwaz felnevet.
- Na azért azt jó, ha tudod, hogy Mohammeddel kapcsolatban nekem már vannak terveim.
- Ez most nem fontos. - Körbenézek, csak én érzem úgy,
hogy ez még nagyon távoli dolog? Mindenki szemében azt látom, hogy ez egy igenis égető probléma, és azonnal megoldást
kell rá találni. - Anna négyéves! - Újra üvöltök, nem tudom, mi
van velem.
Hakim hátradől, keresztbe teszi a lábát, próbál okoskodni
- Lehet, hogy meg kéne kérdezni a királyt. Talán SzaúdArábiának gyümölcsöző lehetne ez a frigy.
Most nagyon szívesen felborítanám őt fotelestül. Mi köze ennek a királyhoz? Mi köze Hakimnak ehhez? Egyáltalán... Kinek
van itt köze a dolgokhoz? Tudom, hogy mindenkinek, de mégis
azt érzem, hogy senkinek.
- Persze! Kérjed mindjárt áldását! Hülye vagy? Melyik ré398

szét nem értetted annak, hogy Anna nem hagyja el SzaúdArábiát?
- Pedig nem tennél vele rosszat. A származását elég nehéz
lesz figyelmen kívül hagyni!
- Mit értesz a származása alatt?
- Na vajon mit? Biztos nem azt, hogy makulátlan...
Emír mindig tudja, mikor kell közbeavatkozni, mert úgy int
Hakim felé, mintha képen akarná törölni. Öcsém azonnal elhallgat, éppen időben, mert a kezem már ökölbe van szorítva. Ezek
itt mind a lányom életével dobálóznak, eldöntik, hogy felnőtt
korában jobb helyen lesz tőlünk távol. Na persze. És majd odautazgatok látogatni őt? Egy idegen országba?
Már állok, de a lábaim nagyon nehezek, két kezemmel az asztalra támaszkodom, és a fejemet is lefelé lógatom. Nem is tudom,
hogy könyörgő vagy agresszív-e a hangom.
- Hakim, ha jót akarsz, most nem szólalsz meg.
Várom a beleegyezést, de még az sem történik meg, tényleg
nem szólal meg. Apám veszi át a szót.
- Gamal, itt mindenki jót akar. A döntés a tied, de az azért
túlzás, hogy te ebben tragédiát látsz. Én sem örülnék, ha elkerülne innen, de Anna megfelelő nevelést fog kapni, hogy lelkében
örökre szaúdi maradjon.
Szaúdi...
Mit szólna Csilla, ha ezt hallaná? Pedig pontosan azt érzem,
amit apám. Anna szaúdi, és az is marad! Megadóan, ugyanakkor
kétségbeesve mondom apámnak.
- Nekem mindegy, kit mondunk, csak családon belüli legyen. Az, hogy mi történik évek múlva, egyáltalán nem érdekel.
Tényleg azt gondolom, bárki jó, csak Anna itt maradjon.
Apám, azt hiszem, megértette a lényeget. Semmi bajom
Ománnal, azonkívül, hogy nem Szaúd-Arábia. A lányom nem
fog elköltözni innen oda, ezt garantálom. Hazudnék, ha azt
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mondanám, hogy az állam iránti csodálatom mellé nem társul
megvetés is. Nekem Omán is túl szabadosnak tűnik, ennél roszszabb már csak az Emírségek lehetne... Dubaj maga a fertő. Oda
is mindenféle népet beengednek, teli van orosz kurvákkal, nyugati üzletemberekkel, nyaraló családokkal... Én megértem, hogy
fel kell venni a ritmust, de azzal nem értek egyet, hogy egy
muszlim állam igazodjon a Nyugathoz. Pontosan azért olyanok a
szabályok Szaúd-Arábiábán, amilyenek. Ha valaki idejön, akkor
a mi normáink, hagyományaink szerint köteles élni. Nincs rövidnadrág, miniruha, kihívó viselkedés. Sok minden meg van
tiltva odaát is, de az az igazság, hogy ott fokozatosan enyhül a
szigor. A múltkor például a Dubaj Maliban egy miniszoknyás nő
jött velem szembe, és ez nem volt egyedi. Pár éve ilyen még nem
történhetett meg ott sem. Ha ez így folytatódik, ugyanolyan lesz,
mint bármely nyugati ország. Leginkább azt tudnám mondani,
hogy az Emírségek az a hely, ahol találkozik Kelet és Nyugat. Az
egyik próbálja tartani magát, a másik próbál betörni. Ez nálunk
nem így van. Attól, hogy valaki külföldi, még nem engedheti
meg Magának országunkban azt, amit egy szaúdi sem engedhet
meg magának. Kár tagadni, Szaúd-Arábia tart attól, hogy több
muszlim állam is erre az útra téved, valami ilyesmi érzésem van
Ománnal kapcsolatban is, pedig lehet, erre nincs okom Mindenesetre ahhoz tartom magam, hogy a turizmus hiába gyümölcsöző, egyben hagyományaink gyilkosa is.
Apára nézve folytatom.
- Segíts ebből kimászni, apa! Annának itt kell maradnia.
- Jól van, fiam. Természetesen úgy lesz, ahogy te akarod.
Azt mondjuk, Mohammed a választott mellé, így nem lesz sértődés. Ettől függetlenül a meghívást el kell fogadnod.
- Igen, tudom. - Fawwazra nézek, kényszeredetten mosolyodok el. - Akkor? Mohammed?
- Ha Allah is úgy akarja, testvérem... - vigyorog vissza.
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***
Yasmin le sem veszi rólam a szemét, tuti a képemre van írva
minden. Összenézek vele, fészkelődni kezd, a közepébe vágok.
- Holnapután Ománba repülök apámékkal. Fontos dolgot
kell elintéznem.
- Mi dolgod van neked ott? Tudod, hogy utálom...
Mindkét kezemet fölemelem, azonnal elhallgat, ha most ő is
akadékoskodni fog, akkor ő issza meg a levét, mert mára kifogytam a béketűrésemből, vége a finomkodó stílusnak.
- Kaptam ma egy levelet a szultáni családtól. Az uralkodó
unokájának kérik Annát, meg is hívtak tárgyalni minket.
Felpattan, szinte rohan hozzám, a földre veti magát, és a
tobémat húzgálja. Először el sem tudom dönteni, hogy nevet-e,
vagy sír. Én is mellé térdelek, mert nem hajlandó felállni.
- Ne, Gamal! Kérlek, ne! - Olyan fájdalmasan zokog, ahogy
én is szívesen tettem volna apámék előtt. Az arcát simítom, csupa könny. A nedvesség keveredik az arcára kent krémmel, csúszós a bőre. - Nem akarom!
- Yasmin...
- Ha egy kicsit is szeretsz, és valaha is szeretted azt a nőt,
aki a világra szülte, akkor nem engeded oda!
Úgy meglep, hogy képtelen vagyok reagálni. Tudom, ugyanúgy ragaszkodik Annához, mint Khalidhoz, de az, hogy most
Csillát is belekeveri, már több, mint önfeláldozás. Hirtelen minden olyan sivárnak tűnik, mert magamat csak egy gonosz senkinek látom, aki sosem elégedett semmivel. Hogy nem lehet nekem
elég ez a nő? Mi nincs meg benne? Fogalmam sincs...
- Azért utazom oda, hogy elutasítsam.
Abbamarad a sírás, a gyönyörű barna szemei tágra nyílnak,
elneveti magát, majd a szája elé kapja a kezét.
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- Oh, Gamal! A legjobb férj vagy és a legjobb apa. Köszönöm!
A nyakamba veti magát, olyan hálás, mintha miatta tenném
mindezt, pedig a döntésemhez neki semmi köze.
- Nyugodj meg.
Hátrébb hajol, folytatja.
- Ezért voltak ma itt?
- Igen. Apámnak kifejezetten tetszett a lehetőség, de gyorsan észhez térítettem. Fawwaz segít.
- Fawwaz?
- Csak úgy tudom elutasítani, ha azt mondom, hogy már
van jelölt. Mohammedre fogunk hivatkozni. Így nem lesz belőle
sem politikai, sem családi viszály.
Újra a szája elé kapja a kezét, úgy örül, mint egy kislány, számára is tökéletes megoldásnak tűnik.
- Mohammednek én is örülnék...
Én nem! Senkinek sem örülök!
- Ez csak egy csel, nem jelenti azt, hogy Anna valóban az
övé lesz.
- De miért, Gamal?
Jaj, ne már! Miért akarja mindenki most megbeszélni ezt velem? Úgysem jön el az az idő sosem! Nem jöhet el.
- Hagyjuk, Yasmin, ez még messze van. Addig sok minden
történhet, és a fiataloknak is lesz beleszólásuk.
Hangosan felnevet, úgy rázza a karomat, ahogy azt az ember
egy önfeledt gyermektől várná.
- Na mit szólsz? Anna szépsége már a szomszédos országokban is visszhangot keltett. A mi lányunk.
Yasmin valóban úgy beszél, mintha Anna szépsége neki is köszönhető lenne. Ez tűnhetne nevetségesnek is, de számomra csodálatos. A legcsodálatosabb...
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24. fejezet
Mit mondhatnék? Maszkat gyönyörű. Körülbelül kétórás repüléssel értünk ide, az időeltolódás miatt itt egy órával előrébb tartunk. A klíma hasonló az otthonihoz, bár a páratartalom miatt
nevezhetném gyilkosnak is. Hiába van pár fokkal kevesebb, az
ember többnek érzi. Mivel Maszkat az öböl partján fekszik, és mi
a sivatagi szárazsághoz vagyunk szokva, nekünk ez kínzó. Katarban is mindig így érzem magam, tudom, fél nap is kell, míg
megszokja a szervezetem.
Bár a meghívás apámnak, nekem és fivéreimnek szólt, sikerült Emírt is magammal cipelnem, így most apám, Fawwaz,
Hakim, Emír és én érkeztünk ide. Egyrészről megnyugtató, hogy
ennyien jelen leszünk a tárgyaláson, hiszen mégiscsak Annáról
van szó, másrészről meg kicsit aggódom, mert tudom, apám más
állásponton van. Rettegek attól, hogy a szultán majd előáll valamivel, amire képtelenség lesz nemet mondani. A terv megvan,
csak végre is kéne hajtani.
Az autókonvoj a szultán palotájához tart, persze nem oda,
ahol lakik, hanem ahol a vendégeit szokta fogadni. Egyszerű lakóházak mellett megyünk el, fehérre meszeltek az épületek, ez is
hasonlít az otthoni közemberek lakásaihoz. A házakat újra partszakasz váltja fel, de itt már nincs fürdőzés, és a forgalom is enyhül, közeledünk a szultáni palotához, ide autóval nem lehet behajtani, csak külön engedéllyel.
Sok a turista, helyiek most nem nagyon mozognak, mert me403

leg van, tudják, az életet korán reggel vagy este kell élni. Az aszszonyok általában a reggeli órákban vásárolnak be, a férfiak meg
este élik a társasági életet. Ománban szintén sok a vendégmunkás, leginkább pakisztániak, indiaiak és szudániak.
Egyébként Maszkat tipikusan olyan város - amit nem lehet
elmondani Rijádra hogy minden egyben van. Itt a pokoli hőség,
amit az öböl vize próbál szelídíteni, hegységek emelkednek a
magasba, amik egykor vulkánok voltak. Az egyetlen, ami hasonló a mi fővárosunkéhoz, az a gyér növényzet. A kies talaj nem
engedi, hogy bármi is jól érezze magát és burjánozzon, ezért
ugyanolyan erőszakosan próbálnak zöld területeket létrehozni,
mint mi. Mindenhol pálmafák és földbe ásott locsolórendszerek
vannak, ez egy sivatagi országban mindig a gazdagság jele.
Omán ugyanúgy olajállam, mint Szaúd-Arábia, de bevételét növeli a halászattal, gyöngy- és tömjénexporttal. Ezért is fontosak
számára a tengeri kereskedelmi útvonalak, ami miatt nem kötekedik Iránnal.
A palota környezete friss és üde. Sok a zöld, a tenger meg
egyenesen megkoronázza a látványt. Ilyenkor kicsit sajnálom,
hogy nekem csak a dammami palotám épült tenger mellé, mert
egészen más érzése van itt az embernek. A fekete vaskapukat
azonnal nyitják, oldalról hajtunk be, nem tudom visszafogni magam, a kert látványa az ablakhoz szegez. Apámmal és Emírrel
ülök egy autóban, természetesen az öreg rám néz, mintha azt
akarná mondani, hogy „én megmondtam, hogy jó döntés lenne”.
Na persze. Aztán majd órákat egyeztethetek meg utazhatok, ha
látni akarom Annát. Kínomban el is vigyorodom, ügy látszik,
nekem állandóan utazgatnom kell a nők miatt, akik fontosak nekem. Éppen ezért nem fogok engedni. Bármi történjen is, Anna
Szaúd-Arábiában marad, ehhez tartanom kell magam. Hogy
tudnék rá figyelni itt? Na és egyáltalán... Mit tudok én arról az
unokáról? Semmit. Még a végén kiderül, hogy van valami fogya404

tékossága. Persze ez senkit sem érdekel, hiszen egy férfinál a pozíció a lényeg, nem a sárm. A szépségre a nőnek van szüksége.
Katonák állnak sorfalat, tény, hogy Szalim szultán megadta a
módját a fogadásunknak. Kiszállunk az autóból, apám azonnal
mellém áll, a többi autó is leparkol, a szultán már kifelé jön a fiával és pár családtagjával, katonájával. Egyébként az ománi hadseregről mindent tudok mondani, csak rosszat nem. Ez most csak
onnan jut eszembe, hogy a palota körül elhelyezett erődítményeken szembetűnő az ágyú, ami a tenger felé és a szárazföld felé is
irányul. Omán hadereje egyébként három részre osztható: szárazföldi, légi, tengeri, bár ez talán minden országra jellemző, ahol
van víz is. Azzan, Szalim fia apámmal egyidős lehet, nagyon kései gyereknek számít, csakúgy, ahogy az ő gyereke, a nevezetes
vőlegény: Szaid.
- Béke veled, herceg - lép Szalim apámhoz, az a természetes, ha az öregek üdvözlik egymást elsőként.
Ebben a pillanatban egyébként nagyon idegennek érzem
Ománt, mintha el akarna tőlem venni valami fontosat. A férfiak,
legalábbis azok, akik most itt állnak előttem, egészen sötét bőrűek, és a ruházatuk is eltér a szaúditól. Elképzelem, hogy Szaid
ugyanolyan, mint az apja vagy a nagyapja, és már látom is mellette Annát a hófehér bőrével, szőkésbarna hajával, zöld szemével... Undorodom ettől a képtől. Soha!
Persze sok mindent már nem is látok valósan, mert tudatosan
a hibákat keresem. A családot túl közvetlennek találom. Szalim
arcszőrzete már szinte fehér, nagyon öregnek látom, es ez kedvemet szegi, noha tudom, hogy az unokája most hétéves, tehát
csak három évvel idősebb Annánál. Ahogy a fiúra gondolok, már
kísérik is kifelé, közvetlenül az apja mellé állítják, le sem bírom
venni róla a szememet. Jól nevelt, nem mozdul addig, míg az
idősebbek nem kezdenek hozzá közeledni, de én már nem is a
gyereket látom benne, hanem azt aki el akarja tőlem venni An405

nát, noha szerencsétlen gyerek nem is sejt semmit. Valószínűleg
azt vázolták, hogy jövendőbeli felesége családtagjaival találkozik
majd, csak éppen azt nem fogja még fel, mit is jelent az, hogy
feleség. Egyébként meg mindegy, mit tálaltak neki, mert itt nem
lesz menyegző, azt garantálom.
- Béke veled, Gamal - eszmélek föl a köszöntésre.
- Béke veled, Szalim.
- Kimondhatatlanul örülünk, hogy elfogadtátok az ajánlatunkat.
- Még nem fogadtunk el semmit. Ez csak egy tárgyalás.
Képtelen vagyok folytatni, mert Szalim szeme úgy összeszűkül, hogy az már félelmet keltő. Apám azonnal terelni kezd, odalép a fiúhoz, üdvözli, így nekem sincs más választásom. Amikor
odahajolok hozzá, az orra az enyémhez ér, Khalid jut róla
eszembe. Természetesen a külsőségekben nem találok kivetnivalót, hacsak azt nem, hogy túl alacsony. Khalid már most, négyévesen ilyen magas, de elnézve Szalim és Azzan méretét, Szaid
nem nő majd magasra. Ugyanolyan hosszú ingszerű a ruhájuk,
mint a mienk, csak ők dishdashnak nevezik, a fejükön pedig turbán van. Egyedül Szaid fejét fedi csak kis sapka, más néven
muzzar.
Befelé vesszük az irányt, a kert még mindig leköt, és már nem
is csak az életteli zöld, hanem a különböző színek kavalkádja is.
Minden rózsaszín, lila, piros, telis-teli virággal, olyan, mintha
valami nyugati nagyváros parkjában lennék. A talaj már itt kint,
a bejárat közelében is márvány, úgy csillog, mintha még sosem
lépett volna rá senki. Bevallom, sokszor jártam már Ománban, de
a palota belsejében meg nem. Az épületben már tudatosan fogom
vissza magam, nem illik így bámészkodni, dicsérgetni meg pláne. Vicces is lenne, több okból kifolyólag. Az egyik az, hogy mi,
arab vendéglátók mindent a vendégnek ajándékozunk, ami iránt
tetszését fejezi ki, másrészt meg azért, mert itt én most nem va406

gyok alárendelt szerepben. Egy percre sem feledkezhetem meg
róla, hogy én a szaúdi királyi család tagja vagyok. Mereven előrenézek, követem a vezetőt, hallgatom, ahogy apám és Szalim
sutyorog, de csak foszlányokat csípek el. Zavartan Emírre nézek,
de ő ugyanolyan fapofát vág, mint én. Fawwaz mellém érve belém karol, ezt nyugtatásnak szánja, hálás is vagyok neki érte,
mert ez egyfajta biztosítás a tekintetben, hogy minden úgy lesz,
ahogy megbeszéltük. Talán ha évekkel ezelőtt, amikor Annát
Rijádba vittem, valaki azt mondta volna, hogy beházasíthatom az
ománi szultánságba, elfogadom. Még meg is nyugodtam volna...
De három év alatt sok minden megváltozott. A családom férfi
tagjai szemében sem csak megtűrt személy már Anna, szeretik
őt. Na és persze egy nő szépsége nemcsak a nő kezében hatalom,
hanem a férfiéban is, akire éppen bízva van. Pontosan ezt látom
apámon, és bevallom, ez most zavar. Érzem, nem sokáig fogom
hagyni, hogy övé legyen a vezérszerep ezen a tárgyaláson.
Székekre ülünk, körülugrálnak minket, de az én gyomrom
már ökölnyire zsugorodott, szeretnék túl lenni a mai napon.
Szalim szólal meg.
- Allahnak hála, épségben ideértetek. Reméljük, pár óra
alatt sikerül mindent megbeszélnünk, aztán pihenhettek. A holnapi napra szeretnénk titeket szintén vendégül látni, azt hiszem,
a levélben is jeleztük, hogy pár napot eltölthetnétek itt.
Nyájasan beszél, egyszerűen nem tudom elhinni, hogy itt
ülök és türelmesen hallgatom. Úgy dumál a képembe, mintha
már az aláírásom is a papíron lenne. Apám talán látja rajtam a
dühöt, mert azonnal reagál, mielőtt én megtehetném.
- A fáradtság csak másodlagos, bátyám. Amit igazán érzünk, az a megtiszteltetés, amiért megkerestél minket.
Teákat kezdenek önteni, olyan, mintha a szám önálló életre
kelne, kíméletlenül indítom a faggatózást.
- Miért pont Anna bint Gamal al-Szudairi?
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Apám nem mer felnézni, Szalim és Azzan csak zavartan tekintget, a kis Szaidnak meg lövése sincs, hogy az ő jövőjéről is
szó van. Szalim a fiára, Azzanra néz, aki végre felel is.
- Úgy gondolom, mi hasonlóak vagyunk. Nézz a fiamra!
Tökéletes. - Szívesen közbevágnék, mert ezt már nem veszi be a
gyomrom, még akkor sem, ha így sokadik ránézésre tényleg nem
találok kivetnivalót a fiúban. - Fényes jövő előtt áll, és lányod,
úgy hallottam, Rijád legszebb ékköve.
Apám pontosan ugyanígy szokta nevezni őt, ezért döbbenten
ránézek. Ő még mindig a csészéjét bámulja, fészkelődni kezdek,
de nem állok le.
- Na és kitől hallottál te Annáról?
Apámra néz, én meg azonnal Fawwazra, Hakimra, majd
Emírre, hogy ők is ugyanazt vonják-e le, mint én. Öcsém nincs
topon, de a bátyám tekintetén látom, hogy ugyanarra gondol,
amire én, nevezetesen, hogy apám is ludas ebben az egészben.
Most van az, hogy szétbasz az ideg.
- Apáddal jó barátságban vagyunk.
Végre apám is megemeli a fejét, egyenesen a szemembe néz.
Szinte mentegetőzni kezd.
- Még akkor tettem említést Annáról, amikor egyéves volt.
Amikor Rijádba hoztad... - fűzi hozzá halkan.
A szám elnyúlik, tombolni szeretnék. Mire volt jó ez a titkolózás? Miért nem készített föl erre? Fawwazra nézek, aki ugyanolyan sértett, mint én, ezért úgy döntök, én őszinte leszek.
- Nos. Apám és a te barátságod elismerésre méltó. Csakúgy, ahogy fiad nagysága is és lányom szépsége is. A három évben azonban történtek dolgok, amikről te nem szereztél tudomást, nevezetesen, hogy Anna al-Szudairi jegyese Mohammed
al-Szudairi lett, Fawwaz bátyám elsőszülött fia.
Apám bőszen bólogat, majd olyan hangon folytatja, amilyet
még sosem hallottam tőle.
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- Igen, így van. Természetesen levélben nem utasíthattuk
vissza ezt a nagylelkű ajánlatot, azért is vagyunk itt. - Szalimra
néz, aki szerintem el sem hiszi, hogy komolyan beszélünk. - Sajnálom, bátyám, de elkéstetek.
Na végre, hogy kimondtad!
Hátradőlök a fotelban, én nagyjából úgy érzem, hogy ezennel
pontot is tettünk a tárgyalásra. Voltunk olyan diplomatikusak,
hogy itt most nincs ember, aki megsértődhet. Na persze rajtam
kívül, mert én bizonyosan apámnak esek, ha kimegyünk innen.
A hátam mögött kínálgatja Annát szultánságoknak?
Azzan hozzám hasonlóan hallgat, Szalim azonban nem adja
föl, úgy, ahogy tudom, hogy apám sem. Fawwazhoz fordul,
azonnal megmarkolom a karfát idegességemben. Utálom az öregeknek ezt a kimért, tiszteletet parancsoló mozdulatait. Az ember
alig várja, hogy kinyögjék, mit akarnak, ők meg élvezik, hogy a
fiatalok isszák minden egyes szavukat. Persze hogy élvezik, hiszen olyan, hogy ellenkezés: nincs!
- Fawwaz! Jól választottál fiadnak első feleséget, de talán
egyezségre juthatunk, hiszen a gyerekek még nagyon fiatalok.
Hány éves Mohammed?
- Tíz - nyögi bátortalanul bátyám.
- Akkor már kész férfi.
Ez nem tetszik nekem. Miért környékezi Fawwazt?
- Úgy gondolod, fiam, hogy Mohammednek nem tudnál
másik feleséget találni? Azt nem hinném. Anyátok és apátok is
királyi család tagja, fiad a legjobbat érdemli.
- Anna a legjobb! - szólok közbe, és fogalmam sem volt róla, hogy ez ilyen hangos lesz. Csönd van. Olyan csönd, amibe
gyilkosan nyüszít bele annak az átkozott fotelnak a nyikorgása,
amiben Szalim helyezkedve felém fordul.
- Ezért szeretném Szaidnak.
Kelepcében vagyok, és ehhez én nem vagyok hozzászokva.
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Apámra nézek, de ő már útjára engedte az eseményeket, látom
az arcán, nem fog segíteni, ő mossa kezeit. Fawwaz nagyokat
nyel, nem tudja, mitévő legyen. Amikor összetalálkozik a tekintetünk, éppen csak nemet intek, hátha megért. Nem hagyhat cserben. Talán nem venné a bátorságot a tiltakozáshoz, de Hakim
öcsém megadja az alapját.
- A király már áldását adta rájuk. És családon belül sem
szokás a másik szavát nem komolyan venni, márpedig családunk
szóban megállapodott.
Hakim arra céloz, hogy nálunk egy szóbeli megállapodás felér egy megírt szerződéssel. Tudom, különös, de eszembe jut Csilla. Annak idején nagyon nem értettem, mit akar azzal a nyavalyás szerződéssel, és az éppen e miatt az arab szokás miatt volt
így.
- Ugyan... - legyint Szalim, mire Fawwaz bátyám végre a
sarkára áll.
- Nem, szultánom, ez így van. Megegyeztünk. Anna Mohammedé lesz, én erről nem mondok le.
Tulajdonképpen mondhatom azt, hogy apám a legdühösebb a
jelenlévők közül. Szalim csak felhúzza a szemöldökét, és beleegyező arcot vág, Azzan meg túlságosan nem izgatja magát.
Apánk azonban hol Hakimra néz, hol Fawwazra. Csak éppen
rám nem mer nézni, pedig nagyon hálás lennék, ha megtenné,
mert akkor láthatná, hogy a fia most húzza meg azt a vonalat,
amit sosem húzhat meg apa és fia egymás között.
Ezt nem nyelem le neki.
- Remélem, ebből semmilyen diplomáciai konfliktus nem
kerekedik - fűzi hozzá Fawwaz.
Szalim felnevet, majd int, hogy hozzanak ételeket meg italokat.
- Már hogy lenne? Én kérem bocsánatotokat, de nem voltam tisztában a dolgokkal. Mindenesetre örülök, hogy megbe410

széltük. Bár bevallom, örültem volna, ha Szaid unokám jegyese
egy gyönyörű szaúdi hercegnő lenne, de ne sirassuk, ami sosem
volt a mienk. Nem igaz?
De! Ez a legigazabb!
***
Alig várom, hogy odaérjünk a palota szállást adó szárnyába, és
kiszállhassak ebből a tetves autóból. Apám rám sem néz, még ő
van megsértődve. Leginkább magamtól rettegek, hogy képtelen
leszek féken tartani az indulataimat, Emír a combomra is teszi a
kezét, jelezve, hogy fő a nyugalom. Legalább millió kérdésem
van az öreghez, és nagyon ajánlom, hogy tudjon rá válaszolni.
Nem is ez a dolog idegesít, hanem az, hogy az utolsó pillanatig
lapított. Ha a levél érkezésekor elmondta volna, hogy évekkel
ezelőtt ő beszélt a szultánnal Annáról, akkor oké a dolog. Ő
azonban kelepcébe csalt, és arra alapozott, hogy Fawwaz megtörik, kihátrál, így esélyem sem lesz nemet mondani.
Megállnak az autók, apám az egyik kísérővel tereferél a holnapi lóversenyről. Lopva bátyámra nézek, ő hunyorít egyet és
megcsóválja a fejét, körülbelül úgy érzi magát, ahogy én. Apa
nemcsak engem nézett hülyének, hanem őt is.
Hakim lép mellém.
- Azért ne tépjétek szét az öreget. Csak jót akart.
- Te tudtad?
- Dehogy tudtam! Ott esett le nekem is. Azért is szóltam
közbe. Tisztességtelenül járt el, de nem gondolhatod, hogy nem
akar jót Annának.
Persze. Nem is ezt gondolom. De azt majd én eldöntöm, mi
tartozik a jó kategóriába, és mi a rosszba. Én vagyok az apja. Ott
tartunk, hogy amikor Anna egyéves volt, ő meg akarta tiltani,
hogy Rijádba hozzam, most meg feleségnek ajánlgatja, és a
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szomszédos államok vezetőinek dicsekszik az unokája szépségével. Igen. Talán ez a férfi dolga, csak éppen nem a fia háta mögött.
Apám meghallja, hogy morgok Hakimmal, hátra is néz, állom
a tekintetét. Végre bemegyünk az épületbe, szarok mindenre.
Magyaráznak, ki hova menjen, de nem bírom tovább. Odalépek
apámhoz, meglepetésemre Fawwaz is mellém sorakozik.
- Vonuljunk el valahova, szeretnék veled valamit tisztázni.
- Ugyan már, Gamal. Megpróbáltam egy gyümölcsöző üzletet nyélbe ütni, de te nem álltái kötélnek. Nincs ezen mit beszélni.
Minden kísérő kimegy, csak mi, szaúdiak maradunk a hatalmas fogadótérben, nem is fogom vissza magam.
- Ez nem volt tisztességes. Végig hallgattál erről. Azt
mondtad, te semmiről sem tudsz, és még itt is addig játszottad a
tudatlant, amíg Szalim ki nem tálalt.
- Ha elmondom az igazat, arra sem vagy hajlandó, hogy
ide gyere!
- Tudod, mi volt ezzel kapcsolatban a véleményem...
- Allahra mondom, fiam! Nem koldus kérte Annát feleségül, hanem az ománi szultán unokája! Mit remélsz? Ki lesz a férje? Egy szaúdi üzletember? Azzal előrébb leszel? Hol marad akkor a királyi származása? És azt sem értem, miért neheztelsz rám,
hiszen ez már három éve történt. Vallj nekem! Ha három éve kéri
meg Anna kezét, akkor is így ellenállsz?
Az a legnagyobb baj, hogy nagyon igaza van. Szó szerint
megnémulok, Fawwaz meg a saját egóját menti.
- Nekem is hazudtál. Engedted, hogy belerángassam a fiamat, és olyan helyzetbe hoztál, ami nagyon kínos volt. Nyilván
azt vártad, hogy engedek majd a szultánnak. Két fiadat sodortad
bele. Arra nem gondoltál, mi lesz, ha Szalim nem ilyen megértő?
- Szalim jó barátom. És hidd el, Fawwaz, nem állt szándé412

komban nektek kínos perceket okozni. Én ugyanúgy jót akarok
az unokáimnak, mint ti. És ha haragszotok rám, ha nem, még
ebben a percben is azon a véleményen vagyok, hogy Annának jó
sora lett volna itt. Otthon sosem lesz a királyi család elismert tagja, míg itt a szultán közeli kapcsolatának köszönhetően elismerésnek örvendhetne.
Nem is vár választ, megfordul, elviharzik, mi meg mind a négyen csak lesünk utána. Emír szólal meg, és sajnos azt mondja ki,
amit én is gondolok.
- Igaza van...
***
Végre kettesben vagyok Emírrel. Késő este van, mindenki nyugovóra tért a saját szobájában, unokabátyám azonban átjött hozzám. Úgy támasztja a fejét, mintha tonnányi súlya lenne, mellé
ülök, mire végre rám néz.
- Hiba volt? - kérdezem kétségbeesetten. Igazság szerint
apám utolsó mondatai nagyon elbizonytalanítottak.
- Azt csak a Teremtő tudhatja. Hogy láthatnánk mi a jövőt?
- Emír! Én a te véleményedre vagyok kíváncsi. Tudod,
mennyire szeretem a lányomat, és miért nem engedtem ezt az
egészet, de szerinted is az vár rá odahaza, mint amit apám vázolt?
Sóhajt egyet és megcsóválja a fejét, de őszintén felel.
- Ugyan már. Találhatsz neki herceget is, tudod jól. Persze
ez nem lesz egyszerű, de van egy fontos szempont, amit nem
hagyhatsz figyelmen kívül, és az a szépsége. Jól tudjuk mindketten, hogy az még származását is háttérbe szorítja. Szerinted
Szalim akarná őt az unokájának, ha nem érezné teljes jogú szaúdi
hercegnőnek?
Valójában sosem gondolkodtam még Anna kiházasításán, és
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most is úgy vélem, hogy nagyon ráérek még ezzel. De az is tény,
hogy nálunk másként zajlanak az események, és ha nem lépek
időben, akár rosszat is tehetek Annával. Apám már tapasztalt
ebben, talán érdemes lett volna hallgatnom rá.
- Képtelen voltam...
- Tudom. De ha Szaúd-Arábián belül akarod tartani, akkor
neked is majd kompromisszumokat kell kötnöd. És te abban nem
vagy túl jó.
- Mindentől függetlenül, apám nem viselkedett tisztességesen.
- Az lehet, de nem neheztelhetsz rá. Főleg, mert ő is jót
akart, és arról nem tehet, hogy a szultáni család három év elteltével tette meg az első lépést.
Egyfelől kész csodának tartom, hogy így lezárult a tárgya-lás,
másrészről meg úgy gondolom, így tényleg nem sértődhetett
meg senki. Persze elképzelem, hogy ha Khalidot egyszer valaki
ugyanígy visszautasítaná, akkor már egészen más színben tűnne
fel a dolog. Azt hiszem, hálás lehetek Szalimnak és Azzannak,
mert ez a csel elég átlátszó volt. Igaz, kikezdhetetlen is. És ha ez
nem lenne elég, holnap még jópofizhatok is az egész család előtt
azon a nyavalyás lóversenyen.
***
A tribünön ülünk, elég sokan vannak, mindenki a futamokat várja. Szerencsére árnyékoló feszül fölöttünk, így nem éget a nap.
Apám ül az egyik oldalamon, a másikon Fawwaz, mellette
Hakim, majd Emír. Apám másik oldalán ül a szultáni család,
nem bánnám, ha nem kéne velük társalognom. Mindenesetre
Szalimon és apámon látszik, hogy ők az este folyamán még beszéltek. Feszültségnek semmi jele, de a látszatra nem adok.
Nagyjából hasonló a pálya egy tevefuttató pályához, de mint
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megtudtam, a kettőt itt már eléggé különválasztják. Tevéket nem
hajtanak lovaspályán, lovakat meg nem versenyeztetnek tevepályán. Az egész homokkal van fedve, körben korlátok jelzik a széleket, kívül autóút fut körbe. Az Al Rahba pálya közvetlenül a
sivatag szélén található, az egyik vonalban pálmafák sorakoznak,
mint egy oázisnál. A nézőtér egész aljzata szőnyeggel van fedve,
sőt még a pálya melletti rész is, ami a tribün alatt van. Az első
sorban ülünk, asztalokat helyeztek elénk, amire lovasújságokat
és vizet készítettek. Azzan felesége is jelen van, és Szaid is, sőt
még több gyerekük, de próbálok nem foglalkozni velük. Kellemetlenül érzem magam, mondjuk, szerintem nemcsak én, hanem
mindenki. Mennyivel más lenne ez a mai nap, ha nyélbe ütöttük
volna az üzletet. Na, ennek még a gondolatától is hányingerem
támad. Bár ha Azzan feleségére nézek, akkor be kell látnom, talán nincs itt olyan rossz sora a nőknek. A külsőségeket elnézve az
látható hogy bár itt is általános a fekete abaya, azért nem ritka a
színek villantása sem. Azzan felesége például ezüst ruhát visel
most, és a kendő sincs felhúzva a hajára, az arca meg végképp
nincs takarva. Na, így egy szaúdi nő sosem közlekedhetne az
utcán... Talán azért is más itt, mert tény, Omán hagyományaira,
népviseletére kifejezetten a színek a jellemzőek. A szultán itt hasonlóképpen küzd a nők értékesebbé tételén, mint nálunk.
Ugyanúgy részt vesznek a politikában, dolgozni járnak... Amivel
nem értek egyet, azok a Nyugatot majmoló rendeletek, például
hogy a munkahelyén a nő még a gyerekét is meg tudja szoptatni.
Én nem is értem, mi ez! Egy szoptató nőnek miért kell dolgoznia?
Lehet, ez máshol egyenjogúságnak számít, de az én szememben
megalázás. Yasmin most például szoptatós anyának számít, de el
sem tudom képzelni, hogy bármit is megtegyen, amihez nincsen
kedve, vagy ami kényelmetlen neki. A gyermek és az anya az
első, a legfontosabb, cseppet sem fér meg mellette a munkába
járás.
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Fölemelem a távcsövet, a futamot figyelem, arab és angol telivéreket versenyeztetnek, nem titok, hogy ilyen futamoknak az a
célja, hogy az arab telivéreket népszerűsítse. Meg kell valljam, a
szultánnak gyönyörű lovai vannak, és bizony rengeteg női lovasa
is, amit csak akkor veszek észre, amikor ránézek a névsorra.
Fawwazra pillantok, ő is a papírra mered, a nevekre bökök, és
kérdőn felhúzom a szemöldököm. Ő kiveszi a papírt, közelebbről
nézi meg, mintha nem lenne biztos abban, amit lát. Ő is felemeli
a távcsövet, láthatólag azokat a lovakat keresi, amelyeknek női
lovasa van.
- Nincsenek is ilyen számú lovak - csapja le a papírt.
Én már közben rájöttem, azt a futamot még el sem indították.
- Ez még nem az. Lesz külön női futam is.
- Na ne szórakozz! - Újra felemeli a papírt, gyorsan leegyezteti, Hakim behajolgat, felettébb kíváncsi, hogy miről beszélgetünk. Lökdösni kezdi bátyánk karját, aki odasúgja neki a
felfedezésünket. Öcsém azonnal az asztalhoz nyúl, felkapja a listát, és mereven lesi. Emír már fölfedezte, amit én, ezt onnan tudom, hogy vigyorog. Fawwaz végül leteszi az ölébe a papírt, és a
pályára nézve mondja. - Érdekes hely ez az Omán.
- Mi bajod van ezzel? Női sportolók - vágok vissza nevetve,
mert testvérem arca már rendesen dühös.
- Ja! Az! Azután mi jön? Tevét is hajtanak majd? Vagy üzletet kötnek?
Hakim bedől, egész hangosan mondja.
- Sok női versenyző külföldi. Van közöttük holland is.
Apám és Szalim észreveszi a közöttünk zajló beszélgetést,
ezért mindegyikünk hátradől a háttámlájára, Fawwaz súgja nekem.
- Még jó, hogy Anna nem kerül ide.
Nem merünk egymásra nézni, a pályát lessük, oldalvást látom, hogy az öregek minket figyelnek. Apám keze közelebb ke416

rül az enyémhez, tudom, hogy meg akar bökni. Odafordulok
hozzá, Szalim elég morcos. A legjobb út ilyen esetekben az őszinteség, ezért a szultánhoz szólok.
- Női futam is lesz?
- Természetesen, ez már hagyomány nálunk.
Apámra nézek, aki nagyot sóhajtva a szultánra mosolyog.
Azt hiszem, most fordul meg a fejében neki is, hogy baj van
ezzel az országgal. Kár tagadni, iszlám és iszlám ország között is
lehet fényévnyi a különbség.
- Külföldiek is?
- Így van. Még a dubaji hercegnő is versenyez olykor.
Na most van röhöghetnékem. A híres Emírségek! Hol lesz a
határ? Apámra nézek, aki már nem vigyorog, hol a papírt nézi,
hol a pályát. Bevallom, kissé megnyugszom, mert most először
érzem, hogy családunk végre egy oldalon áll. Szalim még tesz
egy megjegyzést, amire mi már semmit sem tudunk mondani.
- Az ománi női versenyzőt be is mutatom majd. Egy neves lótenyésztő lánya.
Óriási.
***
Amennyire nem érdekelt ez a verseny, a végére annyira élveztem. Persze ehhez nagyban hozzájárult Hakim buzgósága is, úgy
szurkolt, mint egy kisfiú. Vége van annak a bizonyos női futamnak is, az ománi versenyző második lett, a szultán fel is pattant a
helyéről. Már mindenki áll, lefelé megyünk a cél-vonal melletti
részhez, ahhoz a hatalmas szőnyeghez. Látom, lent már van pár
versenyző, és látom azt a nőt is. A lovagló-ruháján Omán nemzeti zászlójának színeit viseli, ami sok muszlim államéra jellemző,
és ez nem véletlen. Az iszlám fő színei: zöld, piros, fehér...
Összeugrik a gyomrom:
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A magyar zászló...
Pontosan ugyanezeket a színeket tartalmazza, ebben a pillanatban ezt nem érzem véletlennek. Már csak azért sem, mert a
véletlenekben egyébként sem hiszek. Minden úgy történik,
ahogy történnie kell, ahogy meg van írva. Egyáltalán nem is tudom hova tenni azt a „véletlen” szót. Mi történik véletlenül az
életben? Maximum egy poharat verhetek le úgy, de annak meg
nincs jelentősége, tehát a véletlen, mint olyan, nekem nem is létezik.
A lépcső alján két katona a szultán mellé áll, és több is a szőnyeg szélére sorakozik. Szalim azonnal a versenyzője felé megy.
Nagyon apró nő, és nagyon alacsony, vékony. A csizmája fekete,
szűk fehér nadrágot visel, zöld felsőrészt, és piros kendő van a
fejére kötve. A kobak már a kezében van, az is piros. Önfeledten
mosolyog, fogadja a szultán közeledését, aki egyenesen megöleli,
és vált vele pár szót. Hakimra nézek, aki le sem veszi a szemét a
lányról, bevallom, kicsit csalódott vagyok. A szultán olyan itt,
mint egy jó barát, és ez az én szememben rombolja a nagyságát.
Ez a fiatal lány is vihorászik itt neki.
Fölösleges bemutatni is, a papíron rajta volt a neve: Malika alNaswa. Van egy férfi mellette, aki navigálja, a szultán is mellé
lép, így oda tudunk menni. Hakim legelőre furakszik, szerintem
ő a legkíváncsibb közülünk.
- Béke veletek. Igen megtisztelő, hogy részt vesztek ezen a
neves eseményem. Bemutatom a lányomat, Malikát, aki egyben
Omán nagy reménysége is. - A szultánra néz, aki bőszen bólogat,
én meg arra gondolok, hogy oké, de miért nem egy férfi a reménység?
Sorban bemutatkozunk, öcsém képtelen visszafogni magát,
véleményem szerint nem viselkedik udvariatlanul, apánk mégis
szigorúan néz rá. A szabályokat betartja, mert az apához intézi a
kérdést.
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- Hány lovad van?
- Körülbelül nyolcvan. A legtöbb versenyló.
- Amit a lányod ül meg?
- Van két fiam is, ők is lovagolnak, de most egy nemzetközi
versenyre készülnek, ezért nincsenek jelen. Az ilyen versenyek
hatalmas felkészülést kívánnak.
A férfi kinyújtja oldalra a kezét, mire a lánya belekapaszkodik, és összeölelkeznek. Hakim nem tud parancsolni a szemének,
végigméri a nőt, de gyorsan az apához fordul vissza.
- Gratulálok lányod sikeréhez.
Malika úgy szól vissza, mintha neki intézték volna egyenesen.
- Igazán köszönöm. Nagyon izgultam, mert tudtam, hogy a
nézők között jelen van a szaúdi királyi család is. Hatalmas megtiszteltetés. Csak azt sajnálom, hogy nem sikerült első helyen végeznem.
Abbamarad az önfeledt vigyorgás, már csak egy halovány
mosolyt enged meg magának, az apja az arca oldalára nyom egy
csókot. Öcsém tekintetét nem is tudom értelmezni. Aztán az jut
eszembe, talán én is így néztem egykor Csillára. Undorral, de
mégis csodálattal. Igen. Hakimon kifejezetten látszik, hogy tetszik neki Malika, ezért átveszem a szót.
- Mióta versenyzik a lányod?
- Előbb ült lovon, mint járni tudott volna. Tudod, Gamal
herceg, Allah ajándéka ő nekem. Hiszen neked is van lányod...
Zavarodottan elmosolyodom, szimpatikus nekem ez a fazon.
- Igen. Minden lánygyermek isteni adomány, vigyázni is
kell rájuk.
Egy mosolyt megengedek magamnak a lány felé, majd inkább
apám mellé lépek, aki bőszen beszélget a szultánnal.
A formaságok után ebédelni indulunk, a palotában lesz a fogadás, nem is bánom, mert nagyon éhes vagyok. A kocsikhoz
kísérnek minket, Hakim mellett baktatva mondom.
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- Azért otthon ne nézd majd ilyen mereven a nőket.
- Jól van na. Megdöbbentő volt a közvetlensége.
- Ja persze. Vagy a szép szeme meg szája, nem?
Felnevetve válaszol.
- Szóval neked is feltűnt? Csinos darab. Ha ezt műveli a lovon, mit csinálhat emberen?
- Undorító vagy, Hakim... - felelem én is nevetve.
***
Egy szavunk sem lehet, mert vendéglátónk élvezhetővé tette a
napot. A lóverseny után elmentünk hajózni, ami szintén élmény
volt, mert a tenger felől láthattuk a palotát, a magasodó hegyeket
és a csodálatos partszakaszt. Apám és Fawwaz a túra után közölte, hogy visszatérnek a szállásra, este pedig indulunk haza. Mi
hárman: Hakim, Emír és én még itt maradtunk a parton, mert
láttuk, hogy van egy kis nyüzsgés, nyugodtan nevezhetjük
strandnak is. Egy parti kávézóban ülünk, sajnos fürdésre alkalmas ruházatot nem hoztunk, de egyébként sincs túl sok időnk.
Hakim úgy forog, mint akinek tekergetik a nyakát. Lányok ülnek
a pulthoz, valami szláv nyelvet beszélnek, az egyik nagyon kihívó, mert egy farmer rövidnadrágot visel, fölül azonban csak egy
bikinifelső feszül rajta. Éppen hogy felül a bárszékre, a férfi máris
mutatja neki, hogy vegyen föl ruhát, különben nem lesz kiszolgálva. Visszaszalad a pólójáért, Hakim minden lépését követi,
egymásra nézünk Emírrel, és elnevetjük magunkat.
- Mi van, öcsém?
Végre elfordul, hátradől a fotelen, felrakja a lábát a másik térdére, úgy sóhajt egyet.
- Azért valljuk meg, ennek a turizmusdolognak is van előnye.
- Hát még a lovassportnak, mi? - vág vissza unokabátyánk,
kitör belőlünk a nevetés.
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- Jól van na! Bejött, és kész! Tetszik a bikini is meg a lovon
vágtázás is. Ez van.
A lány már észrevette Hakim szemtelen tekintetét, vissza is
néz, de öcsém nem üti le a magasra adott labdát. Tüntetőleg átül
a másik fotelba, így már háttal van a lánynak.
Emír viszont adja az ívet, mert hosszasan bámulja a csajt,
majd a poharát a kezében tartva motyogja.
- Mi van, Hakim, rá sem mersz nézni?
- Mit nézzek rajta? Otthon különb vár!
Unokabátyám rám néz döbbenten, szinte egyszerre grimaszoljuk ugyanazt, Hakim meg sértődötten les a poharába. Oldalról nézem őt, igen, azt hiszem, ilyen a szerelem. Látjuk más nők
szépségét is, de nincs értéke.
- Samirára gondolsz?
Bólint egyet, mi ismét egymásra nézünk Emírrel, tudjuk, most
nem jó megszólalni. A lányok hangosan felnevetnek, felénk fordulnak, talán ott a bibi, hogy lerí rólunk, nem turisták vagyunk.
Na és még két katona is áll mellettünk, mert amíg Ománban vagyunk, addig ennek az országnak a feladata biztonságunkra
ügyelni. Egyébként az egyik nő nagyon szép, kifejezetten visszafogott. Piros bikinit visel, de ezt csak a pántokból tudom megállapítani, mert bokáig érő, vékony anyagból készült, szintén piros
ruha takarja a testét. Hosszú barna haja lehet, kilógnak a tincsek
a kalapja alól, amit visel. Amolyan szalmakalap, amit minden
sarkon lehet kapni, és amivel kapcsolatban gyorsan felismerik a
strandra igyekvő európaiak, hogy ez itt, a napon életet ment. A
telefonját babrálja, néha mosolyog azon, amit a többiek mondanak, de nem néz fel. Én meg azon kapom magam, hogy képtelen
vagyok levenni a tekintetem. Gyorsan elfordulok, intek Emírnek
a szememmel, hogy most már menjünk, de ő csak vigyorog viszsza.
- Ne már!
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Tudom, hogy a csajokra gondol. Az utóbbi időben keveset
utazunk, és ez mindkettőnknek hiányzik. Nemcsak a szexuális
élmények miatt, hanem kicsit azért, hogy szabadnak és fiatalnak
érezze magát az ember. Bár csak négy éve vagyok apa, ma már
négy gyermekem van, és az, hogy apává váltam, igenis más fontossági sorrendet állított fel. Ha a kezem közé kapnám a kis pirost, akkor ugyanolyan lennék, mint régen, csak kérdés, hogy
akarom-e. Persze tény, van kedvem döngetni egy nagyot, de nagyon fárasztó már nekem ez a nyomulás. Nem élvezem úgy,
mint annak idején. Akkor élnék a helyzettel, ha most szó nélkül
szobára mennénk, azonnal levetkőzne, és máris kefélhetném.
Egyetlen szót sem akarok rá pazarolni. Nem tudom, ez már az
öregedés jele?
Újra a lányok felé fordulok, a piros még mindig a telefonját
nyomogatja, a mellette ülő véletlenül meglöki, a kalap félrecsúszik, ezért leveszi. Kizuhan alóla a haja, a szám meg megnyúlik.
Hohohooo...
Meghúzom gyorsan a gyümölcslevet, majd intek az egyik
testőrnek.
- Szólj, hogy fizetünk.
- Nem szükséges, herceg. A szultán közölte, hogy bárhova
is menjetek, a vendégei vagytok.
Bólintok, pontosan erre számítottam, nálunk is ez az eljárás.
Felállok, újra intek a szememmel a többieknek, de nem mozdulnak. Emír szemén látom, hogy nem szúrta még ki, kit is vinne el
szívesen, de ő is látja, hogy nem vagyok túl jó partner, ezért
Hakimot veszi célba.
- Hakim, mi bajod lehet, ha elkapod a kis tüzes grabancát?
Nekem kedvem lenne egy kicsit szórakozni.
Öcsém fölnéz, hátra is fordul, talán latolgatja a helyzetet, aztán olyat mond, amit én is érzek.
- Ócskák.
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Pontosan. Ócskák Yasminhoz, Samirához, Haifához,
Zahrához és Emír többi feleségéhez mérten. Na és Emese. Melyik
ér a nyomába? Egyik sem. Melyik ér egy arab vagy egy magyar
nő nyomába?
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25. fejezet
Még be sem ülünk az autóba, Hadi azonnal beszélni kezd.
- Gamal, nem akartunk telefonon értesíteni, de Anna beteg.
- Mi az, hogy beteg?
- Lázas és hasmenése van, meg mindent kihány.
- Mióta beteg?
- Tegnap reggel kezdődött, éppen hogy elutaztatok.
Utálom Hadiban ezt a töketlenséget. Mindig biztonságosan és
kiszámíthatóan vezet, ez most felidegesít.
- Állj meg!
Azonnal a fékbe tapos, Emír kérdezgetni kezd, hogy „most mi
van”, de én gyorsan kiszállok, és átfutok a vezetői oldalra. Sofőröm csak les rám döbbenten, ezért egy elég agresszív utasítással
felébresztem.
- Húzzál át a másik oldalra! Én vezetek.
Ki sem száll, hanem csak úgy átfurakszik az utasoldalra, én
meg indulok is. Emír túl sokat enged meg magának.
- Azért remélem, haza is fogunk érni. Jó lenne, ha nem kétszázzal mennél! Nem haldoklik, csak beteg...
- Emír!
Csak ennyit tudok ordibálni neki, ha nem sietnék így, valószínűleg jobban elővenném. Egyáltalán hogy mondhat ilyet:
„nem haldoklik, csak beteg”. Néha azt gondolom, emberek egyáltalán nem érzik saját kijelentéseik súlyát, de hogy pont ő mondjon ilyet.
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Tény, hogy gyorsan megyek, de ez érdekel a legkevésbé. Szerencsére mindenki a saját palotájába igyekszik, így most apám
nem foglalkozik velem, bár biztos neki is a fülébe jut majd Anna
betegsége.
Hadi beszélni kezd, de leintem, a hangját sem akarom hallani.
A kapu nyitva van, behajtok, és már pattanok is ki, a sofőr majd
beparkol. Pár szolga rám köszön, de én az emeletre veszem az
irányt, és szinte berontok lányom lakrészébe. Yasmin ott ül az
ágya szélén, a karját simogatja, az orvos éppen a táskáját pakolja.
Feleségem, amint meglát, azonnal hozzám rohan és melegen üdvözöl.
- Gamal, de jó, hogy itt vagy. Szükségem van rád.
Nem tudom, miért, de lesöpröm magamról a kezeit, és az
ágyhoz indulok. Alszik. És milyen sápadt. Legalább ez a rohadt
ágynemű ne lenne hófehér. Ugyanaz a kép, mint ott, a kórházban... ez a sápadtság, ez az alvás, ez a francos valami, ami folyik
belé.
- Mi ez?
Az orvos végre mellém lép és válaszol.
- Infúziót kötöttem be neki, mert a két nap alatt kiszáradt.
- Mi az, hogy kiszáradt? És egyáltalán, mi a baja? Mi a
francért nem hívtatok fel? És hol van Ibrahim? - ezt már
Yasminnak üvöltöm, de az orvos felel.
- Ibrahim úgy látta jónak, ha Annát átadja a család gyermekorvosának. Aggodalomra semmi ok. Egy kis vírusfertőzés.
Holnapra jobban lesz, pár nap múlva meg nem is emlékszünk ez
egészre.
Yasmin látja rajtam, hogy dühös vagyok. Persze hogy az vagyok... Már csak miatta is.
- Ha vírusfertőzés, akkor te meg miért vagy itt? Még a végén az ikrek is elkapják, és Khalid. És hogy kaphatott egy-általán
ilyen vírusfertőzést?
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Szétmegy a fejem. Nem tudom, miért gondolok most arra,
hogy bár újra gyerek lennék, vagy legalább csak nőtlen. Az ember ezzel a családdologgal egy csomó nyomorúságos és csodálatos dolgot vesz a nyakába. Jó lenne, ha valaki feltalálna olyasmit,
amivel csak a csodálatos dolgokhoz kapunk hozzá-férést. Állandóak a problémák, ez az utóbbi egy év meg pláne nagy kínlódás
nekem. Végigcsináltuk a terhességet, többet aggódtam, mint az
orvosok. Aztán jött a szülés, amitől csaknem megint infarktust
kaptam. Most ez a házassági ajánlat, apámmal a feszültség,
Hakim problémái, Yasmin hangulat- változásai... Na és itt van
Emese, aki nagyon magasról tesz rám. Nem is tudom, hogy érezhettem, hogy férfi vagyok, mert ez csak az utóbbi időben mondható el. Fogalmam sem volt, hogy egyáltalán létezik ennyi probléma.
Feleségem szeme megtelik könnyel.
Még ez is!
- Szerinted nincs igazam? - szegezem neki a kérdést.
Ő elsírja magát, mire az orvos felkapja a táskáját és kisiet.
- Még haza sem jöttél, máris ordibálsz! Mintha én tehetnék
arról, hogy Anna beteg.
- Valaki csak tehet róla! Végül is te vagy az anyja!
Nem tudom, miért mondom ezt, természetesen abban a pillanatban bánom meg, ahogy kijön a számon. Elsírja magát, ugyanakkor mérges is, a legszívesebben biztos nekem esne.
- A gyerekek szoktak betegek lenni, Gamal! És ha hiszed,
ha nem, erről senki sem tehet. Két napja itt virrasztok Anna mellett, úgyhogy nekem te itt ne hepciáskodj! Te mit csináltál az elmúlt két napban? Ültél egy fotelban, tárgyaltál, ettél, ittál! És én?
Itt ülök az ágya mellett, csillapítom a lázát, vécére rohangálok
vele, fogom a homlokát, amikor hány, közben pedig háromóránként szaladgálok szoptatni az ikreket. Na és ott van Khalid, aki
egyfolytában itt sír az ajtó előtt, mert nem engedjük be, nehogy ő
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is beteg legyen. Vele is időt kell töltenem, mert csak így nyugszik
meg. És vagyok olyan kegyes, hogy nem zavarom meg a tárgyalásokat holmi nevetséges anyai aggodalommal, te meg hazajössz,
és köszönetképpen nekem esel! Elegem van abból, hogy semmit
sem érek a szemedben!
Az utolsó mondatnál már szinte hisztériázik, üvölt, mire Anna ki is nyitja a szemét. Odavetődök hozzá, azonnal csókolom a
forró bőrét.
- Hercegnőm! Beteg vagy?
- Már nem fáj a hasam. Képzeld, hánytam...
- Tudom...
Fölemeli a karját, és az infúziót mutatja.
- Látod? Nem is sírtam. Anya és a doktor bácsi azt mondta,
hogy nagyon bátor vagyok. Képzeld, itt folyik belém a gyógyszer. Láttál már ilyet, apa?
Tényleg a tűt figyelem, majd az arcát. Láttam-e ilyet? Egy
egész mesét tudnék róla mondani. Két emberről, akik a világ másik végén találkoztak, egymásba szerettek, téged nemzettek, elveszítették egymást, újra megtalálták, újra elveszítették... És eljön
az idő, hogy újra együtt lesznek. Ez a mese apádról, anyádról,
rólad... Neki ez az infúzió egy élmény, nekem meg egy emlék. Ő
bátornak érzi magát tőle, én meg vesztesnek és gyengének.
- Kicsit csíp - húzza össze a szemeit.
Megpuszilom, fölállok, és asszonyomhoz szólok.
- Késő van. Menj aludni, én itt maradok vele. A többieket
majd holnap üdvözlöm.
- Ahogy akarod, Gamal.
Csak ennyit mond, megfordul, úgy siet ki, hogy hátra sem
néz. Tudom, ismét megsértettem, utálom magam ezért, de nem
tudok más lenni. Remélem, hogy Allah látja a lelkemet, mindent
megbocsát nekem... Nagyon remélem...
Visszaülök az ágy szélére, Anna mocorogni kezd, és az ölem427

be teszi a fejét.
- Anya szomorú, mert kiabáltál vele?
- Ő kiabált, nem én...
- De szomorú.
- Csak fáradt.
A fejét simogatom, ő közben folytatja.
- Akkor holnapra meggyógyulok, hogy ne legyen fáradt.
Jó?
***
Reggel van, lányom még alszik, én mellette fekszem az ágyban.
Egyszer bejött éjszaka az orvos és kihúzta az infúziót, de addigra
Anna már aludt. Később én is befeküdtem mellé, itt töltöttem az
éjszakát.
Amikor megmozdulok, kipattan a szeme, azonnal a kezéhez
kap.
- Már csak a kanül van benne, ne kapkodj. Ma kiveszi azt is
az orvos.
- Meggyógyultam? - kérdez vigyorogva, az első fogai nagyon aprók, olyan, mint egy kis manó.
- Ezt neked kell érezned. Fáj valamid?
- Nem. Csak álmos vagyok.
Megpuszilom, felállók, visszakapom a tobémat, az arcához
hajolva mondom.
- Apa elmegy tusolni, mert piszkos. Rendben?
- Imádkozunk együtt?
- Majd este, ha jobban leszel.
Kifelé igyekszem, beküldöm Umaymát, és közlöm, hogy szóljon az orvosnak is. Az a minimum, hogy óránként ellenőrizze
Annát. Bemegyek a hálórészbe, Yasmin már fel van öltözve, éppen valami könyvet néz. Oldalra nyúl a labanért, majd beleiszik.
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Most, hogy szoptat, nem iszik sem kávét, sem teát, csak a tejalapú ivóitalokat, gyümölcsleveket és vizeket fogyasztja. Mivel nem
néz rám, bemegyek a fürdőbe, és gyorsan letusolok. Amikor kijövök, ugyanúgy ül. Helyet foglalok mellette, úgy mondom.
- Jobban van.
- Nagyszerű. Gondolom, ez is neked köszönhető, hiszen te
tökéletes vagy. Hazajöttél, és mily csoda, lányod máris jobban
van! Bezzeg én! Én még vigyázni sem tudtam rá, hiszen elkapott
egy vírust!
- Tudod, hogy azt nem úgy gondoltam...
- Akkor hogy? - üvölt vissza.
Egyszerűen nem hiszem el, hogy nem ért meg. Olyan fáradt
vagyok, hogy mindjárt összeesek, ő meg a hülyeségeivel fáraszt.
Már csak aggódhatok a lányomért, vagy nem?
- Nézd, Yasmin. Lehet, hogy félreérthető voltam, de a két
nap alatt elég sok mindent kellett lenyelnem. Apám elég kínos
helyzetbe sodort...
- Nem érdekel! Tudod, mi érdekel, Gamal? Az érdekel,
amihez valóban közöm van. Én neked állandóan egy bűnbak vagyok. Azt hiszed, nem érzem...? Nem érzem, hogy évek óta engem hibáztatsz, amiért ő meghalt?
Mi? Ez hülyeség!
- Dehogy hibáztatlak! Mi közöd neked ahhoz? Ha valaki
hibás, az én vagyok, mert nem vigyáztam rá.
Ekkora barmot még nem hordott a hátán a föld. Ezt sosem lett
volna szabad kimondanom... Feleségem szeme elkerekedik, de
visszafogottan reagál.
- Látod, pont ez az! Te magadat hibáztatod, de nem vagy
hozzászokva, hogy hibás legyél akármiben is. A ti szerelmetek
egyvalami miatt nem teljesedhetett ki, és az a valami én vagyok.
Érted, Gamal? Még csak nem is „valakinek”, hanem „valaminek”
érzem magam. Érted?
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Közelebb kúszom hozzá, és az arcát simítom.
- Ennek így kellett történnie. Mi itt vagyunk egymásnak.
Nézz körül! Együtt élünk, szeretjük egymást, gyermekeink születtek... Hogy mondhatod azt, hogy bűnbak vagy, vagy csak egy
„valami”?
- Azért, Gamal, mert a „valami” az élettelen dolog. És én is
az vagyok. Hát nem érted? Én csak akkor élek, ha te szeretsz és a
gyerekeim velünk vannak. Semmit sem érek nélkületek, és hiába
tesz ez boldoggá, el is keserít. Sosem látom azt a szemedben,
amit vele kapcsolatban szoktam benne látni.
Szánalmas vagyok, mert én ebben a pillanatban már nem is
csak Csillára gondolok, hanem Emesére is. Hiába titkolok mindent, az kiül a mozdulataimra, a pillantásaimra, a gesz-tusaimra,
visszaköszön a szavaimban... Most azt érzem, hogy talán el kéne
mindent mondanom, de végül mégsem teszem. Főképp azért,
mert az utóbbi időben nem is történt semmi, amiről be kéne számolnom. Ha ez így folytatódik, Emesével is lezártnak kell tekintenem a dolgokat, de ez még nem megy.
Fölösleges bármit is mondanom, ezért inkább magamhoz
vonva simogatom a hátát.
- Menjünk Khalidhoz és az ikrekhez... Nagyon hiányoznak.
Ő erre szorosabban ölel, majd pár másodperccel később a
nyakamhoz csókol és felpattan.
- Khalidot jó lesz, ha kezelésbe veszed. Elviselhetetlenül
rossz. Walliddal és Ahmeddel minden rendben. - Lenyúl a kezemért, és felhúz. - Gyere.
A folyosón haladva mellém lép, átölel, faggatni kezd.
- Mi volt Ománban?
- Nagyon kínos volt. Kiderült, hogy apám ugyanazt akarja,
mint Szalim szultán. Még jó, hogy Fawwaz és Hakim az én oldalamra állt, különben most nagy bajban lennék. Állítólag Anna
idekerülésekor beszélt Szalimnak, az meg most, három év múlva
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úgy döntött, hogy megkéri Anna kezét Szaidnak. Egyébként jóvágású kölyök, de mégsem szaúdi. Szerencsére elfogadta, hogy
Anna keze már Mohammedé.
Szorosabban ölel, éppen felém akar fordulni, amikor Khalid
üvöltözve szalad hozzánk:
- Apa!
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25. fejezet
Olykor azt érzem, hogy ez a nyavalyás telefon jelenti az életet, az
egész kapcsolatomat Emesével. Megfogadtam, hogy nem megyek Magyarországra, amíg ő nem hív határozottan, és ezt mindennél nehezebb, de betartom. Ha nem hívnám, ő nem keresne,
de azt nem kockáztatom, hogy kiábránduljon belőlem. A leginkább attól félek, hogy otthon összejön valami magyar fickóval és
szerelmes lesz. Nem érzem igazságosnak, hogy az előzmények
miatt nincs esélyem boldognak lenni vele, de tudom, ő is szenved. Volt idő, amikor azt gondoltam, hogy a nők a leggyengébb
teremtmények a világon. Négy év alatt ez a véleményem megváltozott. Kezdhetném a felsorolást húgaimmal, akik alázattal viseltek mindent. Férjhez mentek, gyerekeket szültek, szépek maradtak, tanultak, és cseppet sem okoztak csalódást senkinek. Persze
ez nem tűnt föl mindaddig, míg nem lett nekem is feleségem.
Aztán ott van Csilla, aki egy egészen más világban állta meg a
helyét egyedül. Eltemette az anyját, az apjába kapaszkodott, az
öccsét megpróbálta kihúzni a gödörből. Közben jöttem én, aki
csak rugdosta, teherbe ejtette, aztán meg még számon is kértem.
Valóban úgy gondoltam akkor, hogy minden egyszerű. Idejön, a
feleségem lesz, és ennyi. Vajon mi lenne most, ha mindez megtörténik? Boldogok lennénk? Azt hiszem, ha idejött volna, az
szétzúzta volna a szerelmünket, s nemcsak a mienket, hanem azt
a bizalmat és szeretetet is, amit Yasmin iránt érzek. Csilla azzal
adta meg a legnagyobb tiszteletet nekem, a kultúrámnak, a ha432

zámnak, a feleségemnek és a fiamnak, hogy Magyarországon
maradt. És talán bennem is ezzel ébresztette a legnagyobb tiszteletet... Anna egy törékeny kislány, és óvom őt, de ha őszinte akarok lenni, akkor gyengének sosem láttam. Hogy gondolhatja egy
felnőtt ember egy gyerekről, hogy az gyenge, amikor túlélte az
anyja elvesztését? Még akkor is, ha ezt Anna nem érzi, hiszen
neki Yasmin ugyanúgy az anyja. Na és ott van Khalidhoz való
viszonya, amit csak jó szándékkal tudok viszonynak nevezni,
mert nem is viszony, hanem uralkodás. Anna mindig őszinte,
teszi, amit akar, kimondja a véleményét, fiamnak meg nincs is
más esélye, mint hogy elfogadja. Akkor játszanak, ha Anna is
akarja... Akkor puszilhatja, ha Anna is akarja... Akkor mennek
aludni, ha Anna is akarja... De ilyenek vagyunk mi, férfiak. Talán
halálunkig el is hisszük, hogy mi vagyunk a nagyon erősek és
nagyon nagyok... Kivéve, ha Isten nem veszi el azt tőlünk, aki
mindaddig az erőt adta. Akkor omlik minden össze, és a másik
ereje már sokkal stabilabbnak tűnik, mi meg csak egy porszemmé válunk. Yasmin és Emese erősített meg ebben. Yasmin az a
nő, akire a leginkább felnézek, minden nőnél többre becsülöm.
Ha más nőt rendel mellém Allah, ennél sokkal nehezebb lenne az
életem. Vannak pillanatok, amikor a szerelem és a vágy a legfontosabb, de van, amikor ez mellékessé válik. Pontosan ez a kettősség uralja az életemet. Yasmin mellett a család a minden, és az ő
anyasága. Emese mellett meg égek, szárnyalok, meghalok, éledek... Az egyik a nyugalmat jelenti, a másik a folyamatos remegést. Nem akarom egyiket sem elveszíteni, és nem kaphatom
meg mindkét dolgot egy nőtől. Ebben Csilla volt a kivétel. Valószínűleg azért, mert ő ugyanúgy gyereket szült nekem, mint
Yasmin. Az azonban biztos, hogy bármivé is fejlődjünk Emesével, családot nem fogok vele alapítani.
Bevallom, emiatt bizonytalanodom el olykor. Nekem valóban
komolyak a szándékaim, szerelmes vagyok, hosszú kapcsolatot
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szeretnék Emesével, de nem akarok bonyodalmakat. Hogyan
várhatom majd el, hogy ő állandóan csak rám várakozzon, ahogy
Csilla tette? Neki ott volt Anna, de Emesének nem fogok gyermeket nemzeni, ezt, azt hiszem, mindketten tudjuk. És a legundorítóbb, hogy ennek nem is Csilla vagy Emese az oka, hanem az
a tisztelet, amit Yasmin iránt érzek. Olyan, mint egy háború, ami
sosem fog eldőlni. Néha az egyik oldalon harcolsz, néha a másikon, mint egy zsoldos, hol fizetnek többet. Most a szeretet ér többet, de holnap már a szerelem és a vágy...
Rányomok a hívás gombra, azóta, hogy eljöttem Magyar- országról, csak egyszer beszéltünk, de csak pár mondatot. Kicsöng,
lehunyom a szemem. Végigvárom, nem veszi föl. Elképzelem,
hogy ott tartja a kezében a mobilját és figyeli a kijelzőt. Szántszándékkal nem veszi föl. Csodálom és gyűlölöm az erejét. Nincs
nő és férfi között barátság, most mégis úgy érzem, beszélnem kell
vele, mint egy baráttal. Bár sosem írok neki üzenetet, most erre
vetemedek:
„Kérlek, vedd föl!”
Elküldöm, majd körülbelül egy perc múlva újra hívom, a
harmadik csengés után felveszi.
- Szia, Gamal.
- Szia...
- Csak remélni tudom, hogy nem azért hívsz, mert itt vagy
Budapesten.
Próbál kemény lenni, de hallom a hangján a megtörtséget. És
bármit is mond, az ellenkezőjét gondolja.
- Nem. Itthonról hívlak. Csak hiányoztál. Ilyen egyszerű.
- Megbeszéltük, hogy végleges...
- Mindketten tudjuk, hogy azok csak szavak voltak.
Nem reagál, odafordítom a székemet az ablak felé, leülök, a
lábamat meg felpolcolom. Röhejes, de még az is megnyugtat,
hogy a vonal túlsó felén van. Úgy érzem, most csak ez enyém.
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- Gondolsz rám? - kérdezem egy sóhaj kíséretében.
- Nem.
Elvigyorodom, pont erre a válaszra vártam.
- Mindennap várod, hogy hívjalak. Igaz?
- Mit akarsz, Gamal? Most kivételesen egy kis
telefonszexet, vagy mit?
Meglep. Először is azzal, amit mond, mintha neheztelne a
múltkoriért. Mintha a mai napig haragudna, amiért azon a napon
nem értünk egymáshoz, pedig ő utasított el. A másik, amivel
meglep, az a nyersesége.
- Úgysem telefonszexeltem még.
- Velem nem is fogsz.
- Pedig ha olyan jó, mint a szemmel és gondolattal szeretkezés, akkor fergeteges lehetne...
Megszakad a vonal. Megnézem a kijelzőt, valóban lerakta. Ez
a nő képes egy másodperc alatt nagyon felidegesíteni, jó úton jár
ahhoz, hogy elküldjem a francba. Újra hívom, nem veszi föl.
Oké, akkor ezt játsszuk.
Folyamatosan hívogatom, ha kikapcsolja, azt is leszarom,
mert egyszer úgyis visszakapcsolja. Tíz perc múlva megunja,
felveszi, tiszta erőből üvölt bele.
- Mit akarsz? - Nem tudok mit mondani. Létezik az, hogy
nem is akar semmit az ember? Ő folytatja, sokkal halkabban, talán még sír is. - Így, telefonon keresztül elmondanád, hogyan
csókolsz? Elmondanád, mennyire kívánsz?
- Szükségem van rád, és ennek semmi köze a szexhez.
- De nekem nincs rád szükségem, Gamal. Engedj el!
Gyönyörű a kertem, de most a zöldek ellenére is sivatagi sivárságot látok benne. Nincs itt semmi szépség, semmi öröm.
- Tudod, hogy könyörögni nem fogok...
- Nem is akarom. Csak azt akarom, hogy hagyj. Ha egy kicsit is szeretsz, akkor elengedsz.
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- Csakhogy én nem kicsit szeretlek, hanem nagyon! - Hiába
dühít, nagyon kimérten és nyugodtan válaszolok. Mond-hatom
azt is, hogy reménytelenül.
- Mikor adod már föl?
Nem tudom. Föl kéne adnom? Néha valóban ezt érzem, de
csak másodpercekig, percekig. Ugyanolyan, mint én. Minden
szava ellentéte a hangjának és egyéb gesztusának. Én állandóan
azt bizonygatom Yasminnak, hogy szeretem, de arcomra kiül,
hogy ez nem igaz. Ő minden szavával azt sulykolja, hogy nem
akar tőlem semmit, de a hangja szinte rángat magához, ölel, nem
enged.
- Már föladtam.
Persze hogy hazudok. És bevallom, elég nehéz most ezt a hazugságot tálalnom. Pedig milyen jól szokott ez nekem menni...
- Nem értelek, Gamal...
- Nehéz napok vannak mögöttem. Szükségem van rád, beszélni akartam veled. Anna beteg volt, eléggé kiborultam, majdnem elveszítettem. - Itt már a házasságra gondolok, de ő nyilván
félreérti. Igazság szerint egy rohadék vagyok, amiért lányommal
próbálom manipulálni. Egykor megkértem őt, hogy vonatkoztassa el kapcsolatunkat Csillától is és Annától is, én meg a szakadék
szélén mindig lányomra hivatkozva nyújtom a kezemet, hátha
megfogja.
- Jaj, istenem! Mi baja van?
- Nem. Félreérted. Csak egy kis hányás-hasmenése volt. Az
elvesztést máshogy értettem.
- Hogy lehet azt máshogy érteni?
- Megkérték a kezét Ománból.
Döbbent csönd támad, nem is akarom tudni, mire gondol. Tuti barbároknak hisz minket, és ez rám is vonatkozik.
- Megkérték a kezét? Úgy érted, házasság?
Hahhh! Lehet ezt másképp érteni? Yasminnal olyan egyszerű
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beszélgetni, félszavakból is értjük egymást, Emese meg sosem ért
engem. Úgy, ahogy ő sem értett sosem.
- A szultán unokájának akarták. Persze nem most, hanem
majd évek múlva, de ha most rábólintok, akkor később már nem
tudnék kihátrálni.
- Mit vársz, mit mondjak erre? Azt, hogy ostobaság? Azt,
hogy elment az eszetek? Anna négyéves!
Végre elmosolyodom, tetszik, hogy ugyanaz a gondolata, ami
nekem volt.
- Meghiúsult az üzlet. Nem adom oda...
- Üzlet? A lányodról beszélsz!
Na igen. Most jön ki a száján az előbbi valószínűsíthető gondolat. Ebben az orgánumban benne van a lenézés rendesen. Magyarázhatnám, de nem fogom megtenni.
- Találkozz velem!
Hangosan nevet fel.
- Nem! Szóval ide akartál kilyukadni? Ezért hívtál? Elég átlátszó vagy, Gamal. Megbeszéltük a dolgot, pontot tettünk a végére, ne radírozd folyton ki azt a pontot.
- Ez igazán dicséretes, hogy a mi viszonyunk neked egy
egyszerű mondat.
- Tudod, hogy értem.
- Persze. Én mindent tudok. Csak az a kérdés, te mikor érted már meg, hogy én mit akarok.
Muszáj fölállnom. Rovom a köröket a szobában, a legszívesebben kiszaladnék a világból. Miért van ilyen messze az az ország? Ezt a nyavalyás távolságot képtelenség legyőzni. Nem teszi
le, azt hiszem, érzi, hogy most már minden van bennem, csak
türelem nincs. Visszazuhanok a székbe, a torkomat köszörülöm.
- Ha kérdezek valamit, arra őszintén válaszolsz?
Hallom, ahogy nyel egyet, mielőtt felel.
- Igen.
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- Van valakid? Úgy értem...
- Nincs.
Nem hiszem, hogy ez akadály lenne nekem, de tudnom kellett. Ha őszinte akarok lenni, akkor azonban be kell vallanom,
nem ezt akartam megkérdezni.
- Szeretsz? Szerelmes vagy belém?
- Gamal...
- Válaszolj!
Amikor kifújja a levegőt, hallom a remegést, halkan suttogja.
- Ezt már bevallottam neked. Azóta sem változott sem-mi...
Igen. Szeretlek. Szerelmes vagyok beléd.
- Mondd magyarul... kérlek.
- Szeretlek.
Miért van az, hogy ebben a két szóban különösen sok az e betű: „szeretlek”, „Emese”? Ez a bizonyos mekegés, ami oly jellemző erre a nyelvre.
Talán arra vár, hogy mondjak még valamit, kérdezzek, de én
egyszerűen a saját anyanyelvemen mondom, amit érzek, majd
leteszem a telefont.
- Ana ahebik...
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27. fejezet
A terepjárók már rendesen fel vannak pakolva, jóval előttünk
elindultak. Tudják a koordinátákat, és a sátrakat is állítják már.
Kicsit nagy személyzetet viszünk magunkkal, főleg, hogy csak én
megyek erre a sivatagi vadászatra meg Emír, de kényelem nélkül
már nem igazán fűlik a fogam az ilyesmihez. Szakács is jön velünk, unokatestvéremmel négynaposra tervezzük a távollétet.
Nem leszünk túl messze, de a sivatag belsejében cudar dolgok
tudnak történni, így fel kell készülnünk mindenre. A szakács így
is túl sok mindent pakoltatott: gázzal működő főzőlap, alapanyagok, fűszerek, edények, tányérok, evőeszközök... A főzéshez
és a tisztálkodáshoz a vizet külön ballonokban szállítják.
Hakim és apám eleinte erősködött, hogy ők is jönnek, de én
ragaszkodtam ahhoz, hogy kettesben legyünk unokabátyámmal.
Amióta megszülettek az ikrek, eléggé megfordult a világ. A franc
sem tudta, hogy ilyen nehéz is tud lenni az élet. Sok ember segít,
asszonyom sem panaszkodhat, de négy gyerek mégiscsak négy
gyerek. Yasmin is nagyon fáradt, sokszor veszekszik is, mert
nem érzi magát jó anyának, de ez butaság. Az igazi baj a lelkiismeretével van, hiába mondjuk neki, hogy nem kell minden sírásnál ugrania, majd a nevelők elintézik, ő hajthatatlan. Én meg,
ha nem viselkednék hasonlóan, akkor úgy érezném, nem vagyok
jó apa. Tudatosan próbálom egyébként nem elhanyagolni Annát
és Khalidot. Most minden figyelem az ikrekre irányul, de ennek
nem láthatja kárát két nagyobb gyermekem. Fiammal minden439

napossá tettem a kimozdulásokat, kezd éretten viselkedni. Van
ennek az apa-fia kapcsolatnak hátránya is, mert Anna borzasztóan magára vette. Nem értette, hogy miért csak bátyját viszem
mindenhova. Éppen ezért a palotán belül már másról sem szól az
életem, csak a kompenzálásról. Még az imákhoz is becsalom magamhoz a lányomat, ha nem megyünk mecsetbe, nehogy azt
érezze, el van hanyagolva.
Emír fel van dobódva, fütyörészik, ő is örül ennek a pár napnak.
- Biztos, hogy akarod az agaras vadászatot? - kérdezem tőle, mire morcosan a képembe néz.
- Mondtam már, hogy ki akarom próbálni. Szerinted minek
szereztem be ezt a három kutyát, ha nem azért, hogy most szórakozzak egy kicsit? Ne aggódj, lesz ott ember, aki segít majd.
Tényleg kicsit feszélyez, hogy ilyet még nem csináltam. Persze ismerem a szabályokat, lépéseket, de én inkább a sólyommal
való vadászatot favorizálom.
- Csak nyűg lesz... - vitatkozom tovább.
- Ne már, Gamal! Élvezni fogod. Úgy süvítünk majd a kutyák után, mint a puskagolyó.
Erről az agaras vadászatról mindig a versenyek jutnak
eszembe, amikor valami csalival startnak engedik az agarakat,
így tesztelve a gyorsaságukat. Nos. Nagyjából ez a vadászat is
erről szól, csak éppen élesben. Nincs csali, és a verseny valós
győzelemért megy, nevezetesen, hogy ki kapja el a vadat. Sivatagi antilopot engedünk szabadon, adunk neki egy kis előnyt, aztán útnak engedjük a kutyákat is. A leggyorsabb fogja meg, ennél
nagyobb dicsőség nem kell az agárnak. A roham van, hogy csak
öt percig tart, de az az öt perc mindenkiből kiveszi a szuflát.
Természetesen a vadat a kutyák nem ölik meg, az az ösztön nincs
meg bennük, annál is inkább, mivel jól tápláltak, és tudják, egy
ilyen vadászat után bőséges jutalmat kapnak. Egyébként a menet
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ugyanaz. Adóvevőt helyezünk a vad és a kutyák nyakába is, bár
itt nincs akkora értelme, mert mi az egész eseményt látjuk a terepjárókból, amivel a kutyák mellett, mögött hajtunk. Az egész
inkább csak biztonság, mert egy ilyen agár nagyon drága.
- Tudod, hogy nem szeretem a kutyákat.
- Ezek agarak. Vadászok.
Én is pont ezt szajkózom magamnak...
Yasmin sincs sehol, és Emír egyik asszonya sem jön az autókhoz, röhögve kérdezem:
- Megsértődött Zahra?
Ő elhúzva a száját felel.
- Csak annyira, amennyire Yasmin.
Na, akkor ezt meg is beszéltük. Feleségem leginkább azon
húzta fel magát, hogy én kettesben megyek Emírrel. Aggodalmát
fejezte ki, pedig tudom, ez nem aggodalom. Nem igazán kedveli
unokabátyámat, talán azért, mert Emír is aktívan része volt az
életemnek a Magyarországon zajlottak időszakában. Mondjuk,
ezzel az erővel utálhatna mindenkit, de neki különös női megérzései vannak ezzel kapcsolatban. Emírben a kicsapongást, a roszszat látja, talán nem véletlenül. Azt hiszem, Emír első felesége,
Zahra hasonlóan gyűlöl engem. Bármenynyire is lázadnak azonban, az az idő még nem jött el, hogy megtiltsák nekünk az utazásokat, főleg a vadászatokat. Sőt. Sosem fog eljönni az az idő.
- Végre kialszod magad - bök oldalba nevetve.
- Alszom én eleget.
- Ja. Két szoptatás közben.
Erre már mindketten röhögünk, arra céloz, hogy a múltkor
meséltem neki, hogy már rosszabb vagyok, mint egy szoptatós
anya, mert kétóránként kipattan a szemem, és megyek, megnézem, Yasmin etet-e. Mostanában éjszaka már az egyik nevelő ad
az ikreknek tápszert, mert az kibírhatatlan volt, ami az első hónapban zajlott. Leginkább azért keltem fel én is, nehogy Yasmin
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úgy érezze, hogy magára marad ebben a dologban, mert sokat
nem tudtam tenni. Nem is bántam meg, mert szerintem ennek
köszönhetően úszott meg egy jó kis szülés utáni depressziót. Mára már csak az öröm van meg benne, hiszen a két hónap elég volt
arra, hogy megszokjuk az ikreket, és ők is megszokjanak minket.
Családdá váltunk.
A sivatagi vezető nem igazán örül annak, hogy húzzuk az
időt, az autónak dőlve látványosan dobol ujjaival az állán. Az
emberek még pár személyes dolgot bepakolnak, Umayma kíséri
ki Annát és Khalidot. Emír rám nevetve mondja:
- Megjött a búcsúztató brigádod.
Khalid a terepjárót lesi, de Annának már sírásra áll a szája.
Még oda sem érnek hozzánk, nyöszörögve mondja.
- Apa, elmész?
Fölveszem őt, fiam úgyis azzal van elfoglalva, hogy hol vannak a puskák.
- Mondtam, hogy pár napig nem leszek itthon, életem. Fogadj szót anyádnak, rendben? - Gyorsan megcsókolom, ő a nyakam köré fonja a kezét.
- Nem akarom, hogy elmenj.
Az utazásaim miatt sosincs lelkiismeret-furdalásom, de most
erre az egy mondatra összeszorul a torkom rendesen. Emírt láthatóan felidegesíti Khalid faggatózása, de az ostor lányomon
csattan, mert rámordul.
- Hagyd apádat, Anna! Ennyi neki is jár.
Ügy vág vissza, mintha a feleségének vagy Yasminnak mondaná, erre gyermekem még szorosabban ölel, de unoka-fivéremet
nem méltatja válaszra, engem faggat.
- Hova mész? El messzire? Repülővel?
- Nem. Mondtam már, a sivatagba megyünk vadászni.
- Hozol nekem valamit?
Elnevetjük magunkat, a sivatag nem az a hely, ahonnan aján442

dékokat lehet hozni. Amit hozhatnék, annak lányom nem örülne.
- Mit hozhatnék neked? Tüskésfarkú gyíkot?
- Pfúj!
- Igen, apa, hozz azt! - üvölt közbe Khalid.
- Ne! Én félek tőle! - sír újra Anna.
Emír megcsóválja a fejét, úgy morog.
- Gamal, induljunk már. Hamarosan esteledik.
Leteszem Annát, Umayma próbálja eltávolítani a közelemből
a gyermekeimet, ami elég nehezen megy, ezért fiam figyelmét
Hadi eltereli. Anna megadóan megy befelé a nevelőnővel, a lépcsőről visszafordulva integet.
- Te, Emír!
- Na?
- Te is úgy érzed, ha elveszítenéd a családodat, abba beledöglenél?
Elém áll, úgy néz a képembe, mintha idióta lennék.
- Vadászni megyünk, nem érzelgősködni. Mi van ma veled?
- Semmi, csak ebben a pár napban is hiányozni fognak.
- Élvezd - tárja szét a karjait, mintha a szabadságot akarná
szimbolizálni.
Beül a terepjáróba, a sofőr is a helyén van, így én is bepattanok, és elindulunk a kijelölt koordináták felé. Ma már semmi extra dolgunk nincs, csak egy kis esti összeülés, vacsora.
Holnap korán reggel kezdődik a vadászat, próbáljuk a kutyás
hajtást még hajnalban lerendezni, mert ők nehezen viselik a meleget. A sólyommal és puskával való vadászat kezdődhet később
is, de a kutyák azt már nem bírják. Hajnalban még elég hűvös
lesz, de ilyen a sivatag. Reggel vérfagyasztóan rideg és hideg,
napközben meg pokolian forró.
A sofőr nyomja a gázt, Emír faggatja őt, ő szerezte, én csak
azokhoz ragaszkodtam, akik a sivatagi tábort állítják föl nekünk.
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Te fogsz vezetni a hajtásnál is?
Ha kívánják, akkor igen. De vezethet maga is - néz viszsza rá, látja, hogy Emír pontosan ezt akarja kiharcolni, de még
hozzáfűzi. - Bár így elsőre nem ajánlom. Tapasztalat kell hozzá.
Nem szabad túl közel menni a kutyákhoz, de a nagy távolság is
rossz. Ezenkívül tilos befolyásolni a vad útját, márpedig az cikázik rendesen.
Hátradőlök, az autó mennyezetét figyelem. A vadászat mindig kihozza belőlem a tiszteletet, amit a természet, az állatvilág
iránt érzek. Nem is tudom, hogy szórakozás-e ez, vagy egyfajta
megtisztulás, mert a lényeg nem az ölésben van. Benne rejlik a
sikerélmény, az egész evolúció, több férfiember közös munkája.
Azt hiszem, ebben minden vadász meg tud erősíteni, vadásszon
az a világ bármely táján, bármire is. Egy ősi dolog, amit nem vesz
el a fejlődés az embertől, csak olykor kicsit változik. Mi most
ugyanúgy fogunk vadászni, ahogy az őseink tették, annyi a különbség, hogy viszünk puskát is, ha esetleg lőni támad kedvünk.
Két órája vagyunk úton, a sivatagban vagyunk már, kezd sötétedni, így a levegő is hűl. Az ablakok fel vannak húzva, ez csak
azért van így, mert a homok beterítene minket. Elég lesz holnap a
nyitott ablaknál vagy a platóról kibírni a homok hatalmát, bár
tulajdonképpen szeretem a sivatagot. Még akkor is, ha gyilkos.
Mert ezek csak a külsőségek. Benne rejlik az élet, csak keresni
kell. Van állat- és növényvilág, de persze ezt csak az tudja, akinek az ilyen táj az otthona. Az ellentétes dolgok mindig is vonzottak, talán ezért kedvelem oly nagyon a tengert és a sivatagot,
a vizet és a homokot. Most, hogy így kinézek, bevallom, azért
szívesebben úsznék, a vadászatok első napját utálom, nehéz
megszokni.
Látom a hatalmas sátrat, amit a beduinok építettek föl, és már
a tűz is ég. Pakolászás folyik a tevék és az autók körül, készülnek
az érkezésünkre. Emír mocorogni kezd, látom rajta, hogy fázik,
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ezért előreadom neki a kabátját, ami mellettem hever, én is belebújok az enyémbe. Innentől kezdve percről percre fog csökkenni
a hőmérséklet, egy órán belül már rendesen hideg lesz.
Leparkolunk, üdvözlünk mindenkit, a legszemélyesebb tárgyainkat bevisszük a sátorba, és mindent elrendezünk. Ezt a nomád sátrat nem kell szerénynek elképzelni, a mi igényeinkhez
igazították. Hatalmas, de nem túl magasra emelt, többszörösen
körbe van vonva, a homoknak esélye sincs betörni. Alulról is le
van zárva, szőnyegek díszítik, tulajdonképpen olyan, mint egy
hatalmas ház, egyetlen légtérrel. A párnák holléte jelzi, hol van a
kijelölt hely a pihenésre, a matracok mutatják a hálórészt. Még
dísztárgyak is vannak kirakva, a cél, hogy minél otthonosabb
legyen. A nomádoknak természetesen semmilyen luxuscikk nem
található a sátrában, ezért is mondom, hogy ez itt most a mi igényeinkhez van igazítva.
Néha kicsit irigylem ezeket az embereket. Én is éreztem már
azt, hogy jó lenne semmit sem tudni a világról, csak a természetnek és az őseinknek hódolni. Azt hiszem, hiába születnek arabok
a városokban, a vérükben öröklődik őseik hagyománya, és ez
gyakran fel is tör. Nem nagyon tudok férfi ismerőst mondani, aki
ne szeretne elvonulni és pár napig beduin életformát folytatni.
Talán Hakim az egyetlen, de rajta nem is csodálkozom, mert
nincs dolog, amiben öcsém nem lóg ki. Itt minden percnek megvan a gyönyörűsége és a saját hatalma. A reggeli készülődésnek
és munkának, a napközbeni pihenésnek, az esti társasági életnek.
Nem keveredhet egyik a másikkal, mert ezt a viszonyok nem
engedik, és talán pont az benne a csodálatos, hogy bár az ember
hatalmas, de itt megosztja az uralmát a természettel. Itt azt eszed,
amit levadásztál és megfőztél. Itt csak a tűz mellett van lehetőséged melegedni, és az árnyékot adó sátorban hűsölhetsz. Itt kincs
a víz, az étel, ital elfogyasztása már-már szertartás. A sivatag közepén két magántulajdon van csak: nő és gyermek. Ezen kívül
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minden közös, nincsenek javak, ha valahol egyenlőség van, akkor azok a beduinok. Mondhatnám akár családnak is, hiszen a
törzsek nem mindig vannak egymással jóban, és ott már igenis
megjelenik a tulajdon fogalma, de törzsön belül nincs ilyen. Azon
gondolkodom, talán egy törzs tagjai ugyanazt érzik, mint mi, a
királyi család tagjai? Egy védelmi burkot, amin semmiféleképpen
nem akarunk kívülre kerülni?
- Kész az étel és az italok.
A szolga nem vár választ, már odébb is lép, mi Emírrel kimegyünk a tűzhöz, össze kell fogni a kabátot. A shemagot is lejjebb
hajtom, a fülem is fázik. A kutyák vonyítanak, előre félek a holnapi naptól. A beduinok kutyái nem viselik túl jól, hogy idegenek érkeztek, érzik az agarak szagát, és ez agresszívvá teszi őket.
Egy gepárd nyugodtan ücsörög a pokróc mellett, megtorpanok,
de látom, meg van kötve. Ez legutóbb nem volt itt, ezért a déli
arabnak mondom.
- Már gepárddal is vadászol?
Mellém ül, teát önt Emírnek, majd nekem, közben válaszol.
- Ugyanaz, mint a kutyás vadászat, csak itt elég egyre figyelnem. No meg gyorsabb - neveti el magát, Emír azonnal lecsap.
- Ezt is kipróbáljuk.
Egyébként sokféle vadászat van. A legegyszerűbb, ha fegyverrel vadászunk, de az leginkább csak madaraknál fordul elő. A
másik lehetőség, hogy egy üldöző állatot vonunk be, ilyen a sólyom, agár, gepárd. Aztán van a puszta kezes vadászat is, amikor, mondjuk, egy terepjáróval a vad mellé hajtunk, és puszta
kézzel megpróbáljuk a platóra emelni. Na ez elég nehéz, de nagyon lehet élvezni. Egyszer én is akkorát zuhantam a platóról,
hogy a kórházban kötöttem ki. A legegyszerűbb az állat szarvát
elkapni, és annál fogva emelni, de mindezt egy száguldó autóból
megtenni több mint merészség. Kifejlett állatnál nem is sikerül446

het. Puszta kezes vadászat még a gyíkfogás. Meg kell keresni az
üregeket, aztán egyszerűen el kell őket kapni. És még meg is eszszük. A sivatagnak minden kincsét fogyasztani kell, itt nem válogathat az ember, mint a kényes nyugati világban. Élni akarsz?
Akkor fogd meg, és edd! Talán már érthető, miért szeretünk itt
pár napot eltölteni. Nincs királyság, csak ember. Viccesen hangozhat, de olykor nekünk is jó másként élni, mint ahogy egyébként élünk. Persze az „olykor” szó a legfontosabb ebben...
Elég fáradt vagyok, így inkább az ételért nyúlok, ami egyelőre
csak rizs, amit a beduinok készítettek. A szakács is most érkezett
előttünk, főznie csak holnaptól kell, így ma be kell érnünk az
erősen fűszerezett rizzsel.
Odanyúlok a tálhoz, felveszek egy keveset, gombóccá gyúrom
és bekapom. A helyzet az, hogy nem is hiányzik belőle a hús.
Olyan zsiradékkal és fűszerekkel van megfőzve, ami élvezhetővé
teszi. Szerintem csak beduin tud így rizst elkészíteni. Emír is
azonnal nekiesik, látom, neki is ízlik.
- Holnap már napkelte előtt összekészülünk. Amint felbukkan a látóhatár, indulnunk kell. Mi mindent bepakolunk, de
nem leszünk messze, innen egy kilométerre van az indulás. Hány
futamot szeretnétek? Három antilop van.
- Akkor nyilván hármat - vág vissza Emír teli szájjal.
- Rendben, de a kutyáknak pihenniük kell közben, így a
végén már nagyon meleg lesz.
Emír rám néz, gondoltam, hogy ez lesz, tök hülyék vagyunk
az agárral vadászathoz.
- Akkor bontsuk napokra. Minden reggel legyen egy kutyás, azután jöhetnek a sólymok. Így lesz idejük pihenni, és nem
is lesz meleg.
Na, ez nekem nem túl jó hír, mert reméltem, hogy a kutyákat
már holnap este elviszik, erre meg a vadászat utolsó napjáig
hallgathatom a vonyításukat. De egy bólintással jelzem, hogy
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részemről oké a dolog.
A hasam már tele van, így fel is állok, az egyik beduin azonnal odapattan hozzánk, mutatja az utat a tisztálkodóhelyhez. A
naplemente imáját ki kellett hagynunk az út miatt, de most az
esti ima ideje már eljött. Emír is befejezi az evést, utánam jön, a
ballonokból vizet engednek nagyobb tálakba, amiket tartókba
helyeznek. Törölközők és szőnyegek vannak alá terítve, mi nekivetkőzünk, és alaposan megtisztálkodunk, közben meg vacogunk. Már nagyon hideg van, végzünk is gyorsan, a ruháinkat
kapkodjuk vissza. Egymás mellé és mögé vannak szétterítve a
szőnyegek, Emírrel előremegyünk, van, aki mellénk áll, vannak,
akik mögénk. A késő esti imát mindig sokra tartom, csakúgy,
ahogy a hajnalit. A hajnali a nap kezdete, amikor aznap először
teremthetsz kapcsolatot Allahhal, a késő esti pedig az utolsó.
Most itt, a sivatagban valóban úgy érzem, hogy Isten elé állok,
csönd van és sötétség, csak a tűz és a hold fénye világít. Csak azt
bánom kissé, hogy nincs most mellettem Khalid...
Az ima után elvonulunk aludni, Emírrel egymás melletti matracra fekszünk, a beduinoknak még ilyen sincs. Én is aludtam
már a földön párnákon, de azt hiszem, ez szokás kérdése. Ők
nem tudnának kényelemben heverészni, én meg nem tudnék
nomád körülmények között. Fekhely ide vagy oda, elkülönülve
nincsenek, a szolga most ugyanott alszik, ahol én, mindnyájan
egy légtérben vagyunk. Alig pár perc múlva már hallom a horkolást, Emír felé fordulok morcosan, aki nyitott szemmel a sátor
mennyezetét figyeli. Amikor észreveszi a mocorgásomat, odafordul hozzám, és nevetve mondja:
- Fasza éjszaka lesz, mi?
***
Hajnal van, visszafogottan keltegetnek minket, gyorsan megmo448

som az arcom, a fogam, és már kezdünk is enni. Nem tudunk sok
ételt legyűrni, de a vadászat miatt nagyon fontos az
energiabevitel. Fura ellentét ez: a kutyákat kissé kiéheztetik,
hogy a vadászösztön a maximumon legyen bennük, mi meg teletömjük magunkat, hogy legyen erőnk. Az agarak rengeteg vizet
kapnak, és a vadászat után is megitatják őket, aztán kapnak enni
is, amit ők majd egyfajta jutalomnak tekintenek.
Emírnek sem megy nagyon a korai reggeli, magunkba döntjük a jó nagy adag kávét és vizet, majd ismét megmosakszunk,
most az ima miatt. Nagyjából ugyanúgy zajlik, mint az éjszakai,
csak a díszlet egészen más. A nap még nem kelt föl, de a látóhatárnál már törekszik a fénye, vörös minden, és erre a homok csak
ráerősít. Még hideg van, de az első sugarak azonnal melegíteni
kezdenek majd.
Az ima után már indulnak is a kutyákkal a kijelölt koordinátákra, látom, ahogy az antilopot a másik kocsira rakják fel. A
sólymaimat le akarom ellenőrizni, ezért odamegyek a harmadik
autóhoz, láthatólag minden rendben van. Ők most érkeztek pár
perce, éjszaka indultak útnak, Emírrel azt tervezzük, hogy a hajtás után reptetünk is.
- Hogy vannak a madarak? - Néz be a vállam felett Emír.
Azért kíváncsiskodik, mert neki is van sólyma, és kár tagadnunk,
szeretjük a vadászainkat.
- Jól. Tudják, hogy hamarosan munka van.
Beülünk a terepjáróba, Emír azonnal kérdezi a sofőrt.
- A gepárdot hozod?
- Vagy a gepárd, vagy a kutyák. A kettő egyszerre nem
megy. - Emír dühös képe olyan, mintha Khalidot látnám, a sofőr
gyorsan javít a helyzeten. - Azt javaslom, hogy az utolsó előtti
éjszaka küldjük haza az agarakat, és az utolsó napon menjünk
gepárddal.
Mindketten bólintunk, Emír úgyis megkapja, amit akar, erre
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már a vezető is rájött, annál is inkább, mert évek óta ő navigál a
vadászatokon. Mi haladunk leghátul, és tisztes a távolság is.
Vagy nagy távolságot kell tartani, vagy egymás mellett kell haladnunk, különben nagyon rosszak a látási viszonyok a porfelhő
miatt. Amikor odaérünk, a kutyákat már szedik ki az autóból,
újra itatják őket. Látom, hogy hárman veszik le az antilopot, aki
teljes erejéből rúgkapál, pedig nem is nagy darab. Amint lefektetik és betakarják a szemét, megnyugszik. A kutyákon gyorsan
beállítják az adóvevőt, és összehangolják a kocsiban elhelyezett
vevővel, mi nyugodtak vagyunk, de igyekeznünk kell, mert a
hőmérséklet óráról órára válik pokolivá. Magunkba kényszerítünk megint egy palack vizet, a kutyákra felkerülnek a pórázok,
és összefogják őket egy kupacba. Ugrálnak, tudják, hamarosan
futhatnak, és nekik ez az életük. Int a kutyákat irányító férfi,
hogy ők a helyükön vannak, a terepjárók az agarak mögé, sorban
beállnak egymás mellé. Itt most az egymással egy vonalban haladás lesz a praktikus, különben aki lemarad, az semmit sem lát
majd. Amikor már a kutyák és a kocsik is a helyükön vannak, két
ember előhozza az antilopot, a kutyák azonnal vadulni kezdenek, a vad meg riadtan lépked. Emírre nézek, aki szintén engem
figyel, ez most mindkettőnknek izgalmas. Nekem hülye gondolataim támadnak, el is nevetem magam.
- Min vigyorogsz? - kérdez, de már neki is fülig ér a szája.
- Olyanok ezek az agarak, mint mi, férfiak...
Nem is kell befejeznem a mondatot, fölemeli a kezét és ő folytatja.
- Az a kis antilop meg a nő! Ugye? - A sofőr, aki már a kocsiban ül, szintén nevetni kezd, Emír meg tovább mondja. - Remélem, jól meghajtják ezt a kis nőstényt.
Eszembe jut Emese, összeugrik a gyomrom, facsarodik a szívem. Nem múlik a gyötrő érzés. A hetek csak telnek, én kitartok,
ostromlom néha, de állandóan visszautasít. És fura ez a játék is,
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mert amikor érzem, hogy már adná magát, én hátrálok ki. Azt
hiszem, Emese az egyetlen nő az életemben, akivel szemben
megszűnt ez a vadász és zsákmány felállás. Most olyan, mintha
egyszer ő lenne a vadász, utána meg én. Mindig felettes szerepet
töltöttem be a nőkkel való viszonyaimban, még Csillával szemben is. Emese azonban nem hagy más választást, mint hogy néha
üldözőből üldözötté váljak. Fájdalmas játék, talán az egyetlen
olyan, amibe bele lehet pusztulni, és az utolsó percig élvezi az
ember.
- Indulás! - parancsol ránk egyetlen szóval a sofőr, mi be is
ülünk.
Mivel Emír is buzgó, és én is, két külön kocsiba ülünk, mindkettőnknek elöl a helye. A mellette lévő terepjáróhoz megyek,
beülök, látom, hogy a harmadik kocsiban lévő már állítgatja a
kamerát, mert Emír meghagyta: filmezni kell!
Az ablakokat lehúzzuk, a szám elé kendőt kötök, és felveszem
a szemüveget is meg egy sapkát, én nem kockáztatom a
shemagot, Emír azt visel, és a sofőrök is.
A vadat fogó jelt kap, így elengedi az antilopot, a kezét felemeli a magasba, ez azt jelenti, hogy még hagyni kell futni.
Amint leereszti a karjait, a kutyákat is elengedik, már így is féktelen a vonyításuk és az izgatottságuk. Az ember egészen a kutyákig hátrál, a keze még mindig a magasban van, a vad már alig
látszik. Végre lefelé int, a kutyákat egyszerre engedik el, a sofőrök meg a gázra lépnek. Elképesztő a sebesség, amire az agarak
képesek. Nekem már a távcsőre is csaknem szükségem van, a
menekülőt nagyon rosszul látni a porfelhőben. Amikor megérzi,
hogy üldözik, cikázásba kezd, a sofőr összevissza farolgat, kezdem élvezni a dolgot. Most már engem is érdekel ez a vadászat,
az ülésben előremászom, az ajtónak támasztom magam, és érzem
ereimben a vadászösztönt. A kutyáknál előjön, ki is a legerősebb,
leggyorsabb, legkitartóbb, az áll az élre, de a többi sem adja föl.
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Csodálatos teremtmények az állatok. A legcsodálatosabbak. Néha azt érzem, többet érnek még az embernél is.
Nem kicsit kell kapaszkodni, az ember nem is tudja, mire figyeljen. Egyetlen mozdulatról sem akarok lemaradni, hiszen
most hiába a kutya fut, a vadász én vagyok. Ismét fékezés jön, a
kezem kitámasztom, de még így is sikerül lefejelnem a szélvédőt,
a sofőr is előrezuhan rendesen, de már fordul is. Emírék mellénk
érnek, még a motorhangon át is hallom az üvöltését, azt hiszem,
a mai naptól az agaras vadászat a sólyom elé lép. Míg az a türelem és várakozás játéka, addig ez a sebesség, reakció, többfelé
ágazó figyelem versenye. El sem tudom képzelni, miként képes a
sofőr szemmel tartani a vadat, a kutyákat, a többi kocsit. Még jó,
hogy nem Emír vezet, mert már felborultunk volna.
Hatalmas gázt ad, az antilop sebesen száguld egyenesen, a
kutya vágtázik utána, mi a nyomában. Ez az egyenes most nagyon tetszik, az agár már közel van a vadhoz, nem is tudom, melyiket figyeljem. A menekülő az életéért fut, a kutya meg még
ebben a halálos tempóban is oly kecses. Ahogy vetődik, az egész
teste kinyújtózkodik, a lábai, amennyire bírnak, kinyúlnak, így
hatalmas léptekkel halad. Amikor a hátsó lábak leérnek, a mellsők már rugaszkodnak is. Feszül minden izma, amikor fordulni
kell. A szeme az egyetlen, amit semmi másra nem szegez, csak az
antilopra, amikor a kutyák csaknem összeütköznek, akkor sem
lankad a figyelmük. A legjobb ismét az élre tör, érzem, itt lesz a
vége, az antilop már csak egy ugrásra van tőle. Már szinte az
egész testemmel kilógok, üvöltök, hogy ugorjon már, de az agár
nagy csapatjátékos. A többiek is közel kerülnek, nem is ugranak,
hanem szinte mellésprintelnek, úgy vetik rá magukat. Hallom
Emír hatalmas üvöltését, a kamerás kocsi a fékbe tapos, szaladnak az emberek a kutyák felé. Mi is lefékezünk, kipattanok, Emír
mellettem lohol, mire odaérünk, már szedik le az agarakat a vadról. Nem ölték meg, de jó pár sebet ejtettek rajta, mozgásképte452

lenné tették. Hatalmasakat rúg, ha most elengednénk, akkor talán helyre is jönne, de hiába él, ő már elejtett vad. Tegnap is
ugyanott volt, ahol ma lesz, de ma már egészen más szerepkörben. Ma vacsora lesz belőle, hiszen elkaptuk, levadásztuk. Talán
vicces, de mi ezt egy rituálénak is tekintjük. Jogunk lett volna
tegnap este is megenni, de eszünkbe sem jutott. A vadászat erről
szól. Tisztelet.
Az antilop lábát összekötik, feldobják a platóra, a kutyák vonyítását, hevét vízzel csillapítják. A testükre is locsolnak keveset,
mert a nap már feljött. Én is leveszem a sapkát meg a kabátot,
már csak tobe van rajtam, a hajamra vizet locsolok.
- Ez nagyon jó volt! Azonnal akarok egy újat! És én akarok
vezetni! - üvölti Emír, mire a vezető vihogva válaszol.
- Ezek kutyák, nem terepjárók. Nem bírják. Majd holnap.
Ezt megbeszéltük.
Természetesen Emír ezt elfogadja, úgy lelkesedik, mint egy
kisfiú. A vállamra csap, még fel is ugrik a levegőbe.
- Na mit szólsz, Gamal? Én mondtam, hogy jó lesz.
- Igazad van. Khalid is odalenne a gyönyörűségtől.
- Legközelebb hozzuk a gyerekeket is. - Nevetve folytatja. Majdnem kiestem a kocsiból!
Végigsimítom a homlokomat, a víz csípi, így tudom, felsértettem.
- Ne is mondd! Én meg lefejeltem a szélvédőt.
Most veszi csak észre a sebet, a térdét csapkodva kezd röhögni.
- Jól néz ki. Még jó, hogy nem dagadt föl. Te is szarvat növesztesz, mint az antilop? Mi van? Vad akarsz lenni? Elkapott a
hév?
Úgy nevet, mint egy idióta, nekem ez egyáltalán nem vicces,
szerintem a látványt élvezi annyira. A sofőr odalép elém, szemügyre veszi a sebet, majd legyint a kezével, jelezve, hogy semmi453

ség az egész. Aztán kinyújtja a karját, kifeszíti az ujjait, a mutatóujja be van dagadva és lilulva, talán el is tört. Belőlem is kitör a
nevetés, jó kis csapat vagyunk. A sofőr vállára verve mondom:
- Hát, ennyit megért, hogy közelebb legyünk a tűzhöz.
Emír durcás kölyökké változik.
- Most arra célzol, hogy ti pár méterrel közelebbről láttátok?
- Arra - válaszolunk egyszerre a sofőrrel.
- Majd azt várjátok meg, ha én vezetek!
Egymásra nézünk az emberrel, egyikünk sem mondja ki, amire gondol:
Attól óvjon meg minket Allah!
***
A sólymokkal való vadászat már kissé unalmas volt a pörgős
események után. Bevallom, ma Emír rászoktatott valami újra,
talán még agarakat is veszek. Persze hiába faggat egész nap, ezt
nem mondom neki, mert akkor a hátralévő napokban cukkolna,
hogy ezt is neki köszönhetem. A sátor felé tartunk, a platón egy
antilop, három vadkacsa és két túzok van, ezek a zsákmányok.
Emír oda is biccent, és nevetve mondja.
- Ma teli lesz a hasunk.
Sokszor gondoltam már arra, hogy a sivatagban egészen más
fogalma van az időnek. Másképp telik: amikor rohannia kell, akkor rohan, amikor meg kell állnia, megáll. Most is így érzem. Már
késő délután van, és a nap pont elég volt arra, amire elég kellett
hogy legyen. Egy perccel sem kellene több, és egyetlen perccel
kevesebb sem lett volna elég. Itt minden tökéletes összhangban
van. A beduinok tudják a nap állásából, éppen hol kell tartani a
napi teendőkben. Mire a táborhoz érünk, a nap már lemenőben
van. Gyorsan megtisztálkodunk, majd imádkozni megyünk.
454

Egyébként a sivatagban eltöltött napokra az is jellemző, hogy
egyetlen imát sem hagy ki az ember. Mivel hajnalban kelsz, nem
késed le az elsőt sem, sőt vadászat közben, homokkal végigdörzsölve magadat is jólesik a pár perces ima.
Talán ilyen a mennyország. Egy nagy semmiség, amiben
mégis ott van minden. Ott az őseink múltja velük együtt, és tudjuk, hogy egyszer majd itt állnak a helyünkön az utódaink is.
Ugyanígy lesz minden. A nap szinte előttünk van, a felét már egy
dűne takarja, a legszebb, amit életemben láttam. Ez csak Isten
műve lehet. Semmi sem tökéletesebb nála...
Körbeálljuk a vadat, megtörténik a rituális leölés. A nyaki
ütőeret vágja el a vadász, kivérezteti, ezzel megadjuk az állatnak
a végső tiszteletet. A szétbontásnál még segédkezünk, de a főzés
már a szakács feladata. Az agarak is megkapják a magukét, érdemes volt ma jól vadászniuk. A sólymokat az öklünkre vesszük,
úgy adjuk nekik a jutalomfalatokat. Körülbelül két órát kell majd
várni a vacsorára, ismét éjjel térünk nyugovóra, de ezt egyikünk
sem bánja.
***
Egy újabb napon vagyunk túl, azt hiszem, elég is a három nap,
mert iszonyú fárasztó.
Emír beleiszik a teájába, majd odanyújtja a szolgának, aki elveszi a poharat, és újra tölt neki. A naplementét figyeljük, kezd
elviselhetővé válni a hőség.
Emír egyszer csak megszólal.
- Engem is megszánhatna az ég ilyen dupla fiúáldással.
- Hát tegyél érte. Három feleséged is van.
- Áh. Nem azon múlik az!
Leülök mellé törökülésbe, én is magamhoz veszem a teámat,
együtt meredünk a semmibe. Aztán pár másodperc múlva ke455

gyetlenül kitör belőlem a röhögés.
- Mi van, Gamal? Min nevetsz?
- Úgy nézünk ki, mint valami idióta nyálas amerikai filmben szenvedő hősszerelmesek. Mióta vagyunk mi ennyire szánalmasak? Naplementét nézünk?
Ő is elkezd nevetni, a könnyeit törölgeti, az a helyzet, hogy
még a mellettünk álló szolga is hahotázni kezd, próbálja leplezni,
ezért a tevén kezd pakolászni. Unokafivérem a teáját is kiönti,
mire válaszul én is azt teszem, mintha valami mulatságot színlelnénk. Egymást nézzük, alig kapok levegőt a röhögéstől, amikor már kezd csillapodni a jókedv, a naplementére nézve újra
kitör belőlem.
- Baszd meg, Gamal... - Emír csak ennyit tud mondani, látom, hogy ő is kifeküdt rendesen. Aztán szó szerint ezt teszi,
mert a hátára vetődik, irdatlan hangosan visít. Én már tulajdonképpen csak azon nevetek, hogy ő nevet.
Mikor már tiszta könny az arcunk és taknyossá is válunk,
kezdünk észhez térni. Az arcom már feszül, de nem bánom. Mikor nevettem így? Évekkel ezelőtt.
Szuszogunk, pihenjük a jókedv fáradalmait, aztán újra Emír
szólal meg.
- Szerinted tényleg romantikus kis buzikká váltunk?
- Hát én biztos nem... - felelem, de ő újra röhögni kezd.
- Hát, Gamal... Ezek az utóbbi évek elég kemények voltak.
Mit feleljek? Tényleg azok voltak. Sok üzlet, utazások, kurvázások, nősülés, szerelem, házasság, gyerekek, perpatvarok... És a
legszebb, hogy a nagy része a női nemhez köthető, pedig én azt
gondoltam, nőktől sosem fogok függni. Lófaszt! Nőktől függ az
egész világ.
Újra felröhög.
- Ja! Te biztos nem! A lányodnak minden egy szavába kerül, a feleségedet a tenyereden hordod, ha anyád füttyent, te ro456

hansz, Nasirét meg Maysát minden héten látogatod, Hakim gyerekproblémáját a szíveden viseled, apád nélkül két napnál többet
nem bírsz ki, és ha ez nem lenne elég, esz a fene egy nő után, aki
magasról tesz rád.
- Nem tesz rám. Odavan értem. - Már mindketten röhögünk.
- Aha! És ezt mikor mondta? Amikor megkért, hogy ne
hívd többet?
Tudom, megfogadtam, hogy mindenkit kihagyok ebből az
egészből, de Emírrel ezt nem tudtam eljátszani. Ő nemcsak az
unokabátyám, hanem igaz testvér, barát, nálunk, férfiaknál ez
igencsak szoros kapocs.
- Mondhatja ezt. Nem érdekel!
Újra röhög, a lábaival akkorát rúg, hogy a homokban fekvő
szőnyeg felvágódik.
- Mondom én, hogy romantikus vagy. Na és meddig fogod
ezt játszani?
Tulajdonképpen néha élvezem. Nincs meg bennem az a megnyugtató érzés, szerelem, ami Csilla mellett volt, de bevallom,
néha izgat ez a visszautasítás. Persze a testem követeli magának,
ami jár, de a lelkem sokkal nyugodtabb.
- Nem érted, Emír? Ez a nő az enyém. Ő is tudja ezt, csak
még nem törődött bele. - Fölállok, odalépek a kiterített túzokok
mellé, és a lábánál fogva megemelem az egyiket, unokabátyám
elé dobom. - Mint ez itt. Ez is harcolt a sólyom alatt a túlélésért,
pedig a karmok eléggé jelezték neki, hogy itt a vég. Az én karmaim már rendesen benne vannak Emesében, ne aggódj.
- Akkor elkezdhetnéd már csipkedni a csőröddel is, mert a
karmodtól, úgy tűnik, még nem fog kifeküdni.
Újra kacarászik, élvezem, hogy ilyen könnyedén beszéljük
végre át ezt a témát.
- Átrepülök hozzá hamarosan, és eléggé szétcsipkedem, ne
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aggódj. Csak még az itthoni fiókáimmal kell foglalkoznom.
- Azt a rohadt, Gamal...! - Újra visítva röhög, a szolgák élvezik a helyzetet. - Te egy állat vagy! Fiókák? Úgy érted, a gyerekeid? Azokat nem te költötted ki, hanem Yasmin! Sőt. Most is ő
foglalkozik velük a legtöbbet.
- Én hordom nekik az eleséget. Mi ezzel a bajod?
- Kész vagyok...! - A hasát fogva fordul az oldalára, összenézek az egyik teve körül ténykedő beduin emberemmel, mindketten vigyorgunk.
Szerelmes vagyok. A gyerekeimbe. Az életbe. A nőbe. Emesébe...

„Nincs hatalom, mely eltéphetne tőled...,
S ha porrá válok, sem enyészek el, mert
bennem van arcod emlékezete."

„A legjobb még hátra van.”
(Arab közmondás)

Anna története folytatódik,
még több izgalommal és szenvedéllyel
Az Arab lánya 2. részében
- Várható megjelenés: 2017 tavasza -



Ahmed Zaki Abu Sádi: Örök szerelem (részlet)
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Robert N. Test: Emlékezni rám
Eljön a nap, amikor a testem egy fehér lepedőn fekszik egy szépen simított, gondosan megágyazott matracon, egy élőkkel és
haldoklókkal zsúfolt kórházban. Egy bizonyos pillanatban az
orvos kimondja, hogy az agyam megszűnt működni és akármilyen okból, de az életem megállt. Ha ez történik, ne próbáljanak
meg gép segítségével mesterséges életet juttatni a testembe. És ne
nevezzék ezt az én halotti ágyamnak. Nevezzék az Élet Ágyának,
és vigyék a testemet, hogy mások teljes életet élhessenek. Adják a
látásomat egy olyan embernek, aki sohasem látta a napfelkeltét,
egy kisgyermek arcát vagy a szerelmet egy nő szemében. Adják a
szívemet egy olyan személynek, akinek a saját szíve nem okozott
mást, csak végtelen fájdalmas napokat. Adják a véremet egy
olyan tinédzsernek, akit az autója roncsai alól húznak ki, hogy
láthassa az unokáit játszani. Adják a veséimet olyanoknak, akiknek az élete egy géphez kötött. Vigyék a csontjaim, minden izmom, minden szálat és ideget a testemből, hogy lehetővé tehessék, hogy egy béna gyerek járni tudjon. Vizsgálják meg az agyam
minden szögletét. Vigyék minden sejtjét, ha szükséges, és növesszék őket, hogy egy napon egy néma fiú felkiálthasson egy
denevér láttán és egy süket lány meghallhassa az ablakát verdeső
esőt. Égessék el azt, ami maradt belőlem, és szórják szét a hamvaim a szélben, hogy növekedni tudjanak a virágok. Ha valamit el
kell temetni, azok legyenek a hibáim, a gyöngeségeim és az embertársaim iránti előítéleteim. Ha emlékezni kívánnak rám, tegyék azt egy kedves cselekedettel vagy szóval egy olyan embernek, akinek szüksége van rá. Ha azt teszik, amit kértem, örökké
fogok élni.
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A könyv mágikus eszköz. Az író a bűvész, a toll
pedig a varázspálca. A jó „bűvész” magán tudja tartani a figyelmet, és az olvasó reméli, hogy még sokáig
a bűvkörében maradhat.
A 2012-ben alapított Álomgyár Kiadó ezeket a bűvészeket keresi. Azokat, akik fantáziájukkal olyan helyekre merészkednek, ahová mások nem képesek. Akik
lemerik írni, amit a többiek nem, és ezt világgá is
akarják kürtölni.
Az Álomgyár írókat keres, nekik segít írásaik
könyvvé formálásában, kiadásában, terjesztésében.
Bárki jelentkezhet kéziratával, és együtt megtaláljuk
az utat, amely a könyvespolcokhoz vezet!

konyvetirok@alomgyar.com
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