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Telefoncsörgés ébresztett; éles hangja felvágta, szurkálta az álmom. Nem vettem fel, 
hajnal volt még. Hagytam, hadd csörögjön, egyszer úgyis megunják. Oldalamra 
fordultam, és kerestelek az ágyban. Elnehezült karjaimmal tapogatóztam, nem talál-
talak. A csörgés végre abbamaradt. Meleg volt a helyed, nemrég még itt lehettél. 
Újra hívtak, immár kitartóbban. Fülemre nyomtam a párnát, átkoztam magam, ami-
ért bekapcsolva hagytam a telefonomat. Tiltakozó hanggal vettem fel, de lerakták. A 
némaság, mint egy ismeretlen kéz, kirángatott az ágyból, azonnal éber lettem. 

Hol lehetsz, merre jársz? 
Emlékszem, egyszer felvettem a telefonodat, és egy ismeretlen női hang szólalt 

meg a túlvégről. Bemutatkozásomra lerakta a telefont. Elkezdtem zsibbadni. A düh, 
mint egy levakarhatatlan, kék színű nejlonzsák, beburkolt. Jól ismertem már, egész 
nap rajtam lesz. Testem minden szegletét kitölti, mindenhová bemászik. És ez csak 
egyre rosszabb lesz. Anakonda módjára, kecsesen csavarodik fel egészen a nyaka-
mig. Elroppanthat, ha úgy tartja kedve. Óráról órára egyre jobban tapad a bőrömre, 
egészen addig, amíg már nem tudom eldönteni, hogy a bőrömet látom vagy a nej-
lonzsák anyagát. 

Felpattantam az ágyból, és elkezdtem kutatni a lakás különböző pontjain. Köz-
ben felváltva vakartam, amimet csak értem, minden meztelen bőrfelületem viszketett, 
furcsa harc ez – csúszik a nejlon a bőr felett. Kibeleztem a zsebeidet, és átnéztem a 
polcokat. Élére hajtott ruháid szomorúan néztek vissza rám. Talán órák hosszat 
vadászhattam, mire megtaláltam, amit kerestem. Zakód belső zsebéből bújt elő az 
utálatosan összegyűrt vonatjegy. Két személyre Montenegróba. Az ágy közepére 
gömbölyödtem. Védtelen állattá váltam a vadászból. A takaró apró szalvétanyomo-
kat hagyott az arcomon. Hajam kócos, vállamról lecsúszott a hálóing pántja. A kar-
molásokból eperszínű vér csordogált. Elkéstem. 

Csak bent, az íróasztalomnál vettem észre a darabka papírt, amit a párnámon 
hagytál. Rátapadt a ruhámra, úgy hozhattam be. „Sürgősen be kellett mennem dol-
gozni, később hívlak!” Újra és újra végigsimogattam a kézírásodat a szememmel, 
még mindig nagyon tetszett. Csak egy lány írhat ilyen szépen, mint te. Vajon mek-
kora részed lehet a nő, és mekkora a férfi? Körbeölel az iroda dongása, hallom, 
hogy valaki hozzám intézi szavait: „Este borvacsora. Nyolckor legyél a hajón!”, 
automatikus fejbillegetés. 

Jóleső érzés tölt el, ha a borra gondolok és arra, hogy akár feloldhatlak benne. 
Eleget kergettem a lakás porcicáit, kívülről unok minden rejtett zugot. 

A borhoz óvatosan kell ételt választani, mert ha a kompozíció valamely része hi-
bádzik, az ital rögtön rávilágít: egyszerűen nem ízlik. Borban az igazság. 
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A vacsora kezdetén, jól megszokott feszengés köti össze a teremben ülőket, a hang-
zatos szavak után már hozzák is ezüsttálcán a vöröslő nedűt. Illata megelőzi őt, 
állatias szaga kitölti a termet, belebújik minden szegletébe. Az étterem részletei fo-
kozatosan átalakulnak, részletei erőtlennek tűnnek hozzá képest, gömbölyödnek a 
szélek, zsugorodik a tér. 

A hajópadlóból dús lombú fák törnek elő, bézs színű falakon átpréselődnek a 
deres bokrok szúrós ágai. A mennyezet repedezik, majd hangos zaj kíséretében 
elrepül. A fejünk felett sötétkék égbolt feszül. Az emberek finoman elsétálnak egy 
másik erdőbe. Csak a gyertya fénye világítja meg a körülöttem lévő sűrű bokrokat. 
Az erdő közepén ülök megterített asztalomnál, az abrosz fehére makacsul világít. 
Elém helyezi a pincér a bort. 

Már a pohárban is látszik, hogy veszélyes. Sűrű homályba fulladó bordó. Fulla-
dozom, mert eszembe jutsz róla. 

Belekóstolok a borba – eltűnik az asztal, a pincér és az éjszaka. Immár egyedül 
vagyok az erdőben a virradat előtti nedves és dús állapotában. Előttem egy hatalmas 
állat áll. Zsibbadok, kiejtem a poharat a kezemből. Az állatnak szarvai vannak és szú-
rós szaga. Legalább két méter magas, oldalt áll nekem. Pár lépést teszek felé, érzem a 
teste melegségét. Ilyen közel vagyok hozzá, a szarvashoz. Beleharapok. Erdő- és 
avar íze van. Sűrű bundája fullasztó. Rettenet-teste megremeg, felbőg, mégis tűri a 
lakmározást.  

Végre levadásztalak, fut át rajtam a gondolat. Hatalmas pofáját oldalra fordítja, 
bután rám tekint.  

Tudom, hogy fel kell ülnöm rá, de nehezen megy, mert mindenhol csúszik, és 
nekem meg alig van erőm.  
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