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ABÚ KAISZ

kanafany beliv_144oldal 95x135.indd   5 11/09/22   12:59



– 6 –

Abú Kaisz mellkasával rásimult a nedves ta- 
lajra, s a föld verni kezdett alatta, mint a fá-
radt szív, a dobogás remegôn szétáradt a 
homokszemcséken, majd átlüktetett sejt-
jeibe. 

Valahányszor mellével a földre tapadt, az  
volt az érzése, hogy a föld szíve, mióta elô- 
ször nyúlt el rajta, küszködve és szakadatla-
nul igyekszik a fény felé, valahonnan a pokol 
mélységes mélyébôl. Amikor egyszer emlí-
tette ezt szomszédjának, akivel osztozott a 
földön, azon a földön, amelyet immár tíz éve 
elhagyott, az gúnyolódva válaszolt.

– A szíved hangja az, azt hallod, amikor 
melled a földre szorítod!

Érzéketlen szavak! Honnan akkor az illat?  
Ez az illat, amit ha beszippant, fodrozva ke-
ring a homlo ka mögött, majd szunnyadozva 
ülepszik le ereiben. Valahányszor a földön 
feküdt, és belehelte az illatát, mintha fele-
sége hajának illatát érezné, amikor a fürdô- 
bôl jön, s hideg vízben mosdott. Az ô illata, 
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asszonya illata, aki hideg vízben fürdött, s 
akinek még nedves haját az arcára teríti.

Az a verdesés meg olyan, mintha markod-
ban kismadárkát vinnél.

„A nedves föld – gondolta –, a tegnapi esô 
nyoma. de nem, tegnap nem esett. Most 
csak hôség és por száll alá az égbôl. Elfelej-
tetted, hogy hol vagy? Elfelejtetted?”

Hanyatt fordult, kezét feje alá tette, és fel-
kémlelt az égre: fehér volt, és izzó. Egy fe-
kete madár keringett a magasban, magányo-
san, kószán. Maga sem tudta, miért, hirtelen  
az idegenség fájdalmas érzése töltötte el, és 
egy pillanatig attól tartott, hogy mindjárt 
sírva fakad.

„Nem, tegnap nem esett, hisz augusztus 
havában járunk. Elfelejtetted? Azt az utat, 
amely a sivatagban húzódott, mint a sötét 
örökkévalóság maga. Elfelejtetted?” A madár  
még egyre körözött egymagában, mint egy 
fekete pont a föléje boruló izzásban.
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„Augusztusban járunk! Honnan hát ez a 
nedvesség a földben? A Satt-tól van! Nem lá- 
tod, ott húzódik oldalt a látóhatár peremén?”

„Amikor a két nagy folyó, a Tigris és az 
Eufrátesz összetalálkozik, egy folyót alkot, 
melynek neve Satt al-Arab, Baszrától terjed 
egészen.”

Szelím tanító, a szikár, ôsz öreg! Tízszer 
is elismételte vékony hangján a fekete tábla 
elôtt álló gyermeknek. Ô éppen akkor ment 
el az iskola elôtt a falujában. Fölállt egy kôre, 
és beleskelôdött az ablakon. 

Szelím mester ott állt a kisdiák elôtt, és si-
pítva kiabálva a vékony botjával hadonászott.

– Amikor a két nagy folyó, a Tigris és az 
Eufrátesz találkozik…

A gyerek reszketett félelmében, miközben 
az osztályban felharsant a többi gyerek ne-
vetése. Kinyújtotta kezét, és megérintette az 
egyik gyerek fejét. A gyerek fölpillantott rá, 
ahogy ott leskelôdött az ablaknál.
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– Mi a baj?
A gyerek fölnevetett, és suttogva felelte:
– Pszt!
Ô leszállt a kôrôl, ellépett onnan, és foly-

tatta útját, melyen Szelím mester hangja kí-
sérte, egyre ismételgetve: „Amikor a két nagy  
folyó összetalálkozik…”

Azon az estén újra látta Szelím mestert, 
amint ott üldögélt a bíró irodájában, és vízi-
pipáját szívogatta. 

Jaffából helyezték ide a falujukba tanítani, 
életének nagy részét tanítással töltötte, úgy-
hogy a mester cím nevének elválaszthatatlan 
része lett. Azon az estén valaki megkérdezte 
tôle:

– Pénteken elôimádkozol majd, ugye?
Szelím mester egyszerûen válaszolt:
– dehogy! Tanító vagyok, nem imám.
– Mi a különbség köztük? – kérdezte a bíró.
– A régi tanítónk imám volt.
– Az mecsetiskolában tanított, én pedig ál-

talános iskolai tanító vagyok.
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A bíró tovább akadékoskodott:
– de hát mi a különbség?
Szelím mester nem felelt, szemüvege mö - 

gül végigjártatta tekintetét az arcokon, mint- 
ha segítséget várt volna valamelyik jelen lévô- 
tôl, csakhogy mindnyájukat éppúgy furdalta 
ez a kérdés, mint a bírót. Szelím mester a 
hosszú csend után megköszörülte torkát, és 
nyugodtan mondta:

– Hát jó. Én nem tudom, hogy kell imád-
kozni.

– Nem tudod?! – hördült fel a társaság.
– Nem tudom – erôsítette meg Szelím mes- 

ter.
A vendégek furcsálló pillantásokat váltot-

tak, az után a tekintetek megállapodtak a bíró 
arcán, aki érezte, hogy rajta a sor. Kibökte, 
anélkül, hogy gondolkodott volna:

– Mit tudsz akkor?
Szelím mester, mintha számított volna va-

lami ilyesfajta kérdésre, gyorsan válaszolt, s 
közben fölemelkedett:
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– Sok mindent. Kitûnôen bánok a puská-
val például.

Odaért az ajtóhoz, ott megfordult. Szikár 
arca megrándult.

– Ha megtámadnak benneteket, ébressze-
tek fel, talán hasznomat veszitek.

„Ez hát a Satt al-Arab, amelyrôl tíz évvel 
ezelôtt beszélt Szelím mester. Itt a folyó, 
amelyik ezer és ezer mérföldnyi és napnyi 
távolságra van falujától és Szelím mester is-
kolájától. Szelím mester, nyugodj békében. 
Nyugodjál békében! Semmi kétség, Isten 
kegyeltje voltál, hiszen kioltatta az éltedet 
egy éjszakával azelôtt, hogy a szerencsétlen 
falu a zsidók kezébe került. Csak egyetlen éj-
szakával elôbb. Istenem! Kell ennél nagyobb 
égi kegy? Igaz, hogy az emberek nem temet-
hettek el, és nem adhatták meg neked a vég-
tisztességet, de te legalább ott maradtál. Te 
ott maradtál! Elkerülted a megaláztatást, a  
nyomorúságot, öregségedben megmenekül-
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tél a szégyentôl. Isten nyugosztaljon, Szelím 
mester! Lásd, ha túléled, elmerülsz a sze-
génység tengerében, ahogy elmerültem én 
is. Azt tetted volna vajon, amit én teszek 
most? Vállaltad volna-e, hogy éveid terhével  
a válladon, a sivatagon keresztül, Kuvaitba 
menekülj, egy falat kenyérért?”

Fölemelkedett, könyökére támaszkodott, 
és nézte-nézte a nagy folyót, mintha sohase 
látta volna. Ez hát a Satt al-Arab. „Egy nagy 
folyam, amelyen gôzhajók közlekednek da-
tolyát és szalmát szállítva, olyan, mint egy 
országút, amin autók járnak.”

Így felelt a fia, Kaisz, szaporán, amikor 
azon az estén megkérdezte tôle: „Mi az a 
Satt al-Arab?” Vizsgáztatni akarta, de Kaisz 
sebesen fújta a választ, mire megjegyezte:

– Láttalak ma, amint kinéztél a tanterem 
ablakán.

Odafordult a feleségéhez, az nevetett, erre 
valami szégyenkezésféle fogta el. A fiú las-
san mondta:
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– Azelôtt is tudtam már.
– dehogy tudtad, csak ma tudtad meg, 

amikor kinéztél a tanterem ablakán.
– Jól van; mit érdekel engem, hogy tud-

tam vagy nem tudtam, attól még nem lesz 
földindulás!

Felesége szeme sarkából rápillantott, az-
tán így szólt:

– Menj, Kaisz, a másik szobába játszani.
Amikor becsapódott a fiú mögött az ajtó, 

azt mondta neki:
– Ne beszélj így vele! A fiú örült, hogy 

tudja. Minek szeged a kedvét?
Ô fölállt, odament az asszonyhoz, kezét 

rátette a hasára, és súgva kérdezte:
– Mikor?
– Hét hónap múlva.
– Ó!
– Ezúttal lányt szeretnénk.
– dehogy! Fiút szeretnénk! Fiút!
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Mégiscsak lányt szült. Hasznának nevezték 
el; meghalt két hónappal a születése után.  
Az orvos fitymálva mondta: „rendkívül cse-
nevész volt.” Ez egy hónappal azután tör-
tént, hogy elhagyta faluját, s egy régi ház-
ban, a harcvonaltól távol esô faluban tanyáz-
tak.

– Abú Kaisz! Úgy érzem, hogy szülni fo-
gok.

– Jó, jó, csak nyugalom!
Magában pedig azt gondolta: „Bárcsak száz  

havi terhesség után szülne az asszony! Hát 
szülésre való idôk ezek?”

– Ó, Istenem! Szülni fogok.
– Mi az? Hívjak valakit?
– umm Omárt.
– Hol találom meg most?
– Add ide azt a párnát!
– Hol találom meg umm Omárt?
– Ó, Istenem. Emelj fel egy kicsit, hadd 

támaszkodjam a falnak.
– Ne mozogj sokat, hívom umm Omárt.
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– Siess, siess. Ó, uram, teremtôm! rohant 
kifelé. Amikor becsapódott mögötte az ajtó, 
meghallotta az újszülött hangját. Visszafor-
dult, s fülét az ajtódeszkára tapasztotta.

Zúgott a Satt, a hajósok kiáltoztak. Az ég iz-
zott, s a fekete madár egyre csak keringett, 
céltalanul.

Fölkelt, lerázta ruhájáról a homokot, és 
megállt, a folyót bámulva. Idegennek és elha-
gyatottnak érezte magát, jobban, mint bár- 
mikor azelôtt.

Tenyerét végighúzta borostás állán, és el-
hessegette hangyabolyként nyüzsgô gondo-
latait.

A Satt-on túl, csakis azontúl, minden meg- 
ta lál ható, amit ô nélkülöz. Ott van Kuvait, 
ott van mindaz, ami úgy él képzeletében, 
mint valami álomkép. Valóságos dolognak 
kell lennie pedig, kôbôl, földbôl, vízbôl és 
égbôl, nem úgy, mint ahogy az ô meggyö-
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tört fejében él. Lennie kell ott sikátoroknak, 
utcáknak, férfiaknak, nôknek és gyermekek-
nek is, akik a fák között futkároznak. Nem, 
fák nincsenek ott. Szaad, a barátja, aki odate-
lepedett, sofôrként dolgozott, majd egy ha-
lom pénzzel tért haza, az mesélte, hogy sem-
miféle fa nincs ott. A fák a te fejedben van-
nak, Abú Kaisz, a te öreg, fáradt fejedben. 
Tíz ágas-bogas fa, amely minden tavasszal 
olajbogyóáldást hullajt. Ott nincsenek fák, 
Kuvaitban, így mondta Szaad. Neki pedig 
hinni kell, mert ô többet tud, mint te, bár  
fiatalabb. Mindnyájan többet tudnak, mint 
te. Egytôl egyig.

Az elmúlt tíz évben mást se tettél, csak 
vártál. Tíz hosszú, ínséges esztendô kellett 
neked ahhoz, hogy elhiggyed: elvesztetted a 
fáid, a házad, az ifjúságod és a falud, elvesz-
tettél mindent. Ezalatt, a hosszú évek alatt 
a többi ember járta az útját, míg te itt kus-
hadsz, mint egy kivénhedt kutya, egy ütött-
kopott viskóban. ugyan mire vártál? Hogy  
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a gazdagság egyszer csak a házadba toppan? 
A te házadba? Nem is a te házad. Egy jólelkû 
ember így szólt hozzád:

„Lakjál itt!” Ez minden. Egy év múlva pe-
dig azt mondta: „Engedd át nekem a szoba 
felét!” Foltozott zsákdarabokat aggattak kö-
zéd és az új szomszédok közé, és te tovább 
kushadtál, mindaddig, amíg jött Szaad, és 
fölrázott, ahogy a tejet köpülik, hogy vaj le-
gyen belôle.

– Ha eljutsz a Satt-ig, már könnyedén el 
tudsz jutni Kuvaitba. Baszrában nyüzsögnek  
a vezetôk, akik vállalkoznak rá, hogy a siva- 
tagon keresztül kicsempésszenek. Miért nem  
mész?

Felesége meghallotta Szaad szavait, tekin-
tetét egyikrôl a másikra emelte, majd tovább 
ringatta gyermekét.

– Bizonytalan kimenetelû vállalkozás!
– Bizonytalan kimenetelû vállalkozás? 

Haha! Abú Kaisz azt mondja, hogy bizony-
talan kimenetelû vállalkozás. Haha!
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Aztán az asszonyra nézett, és így szólt:
– Hallod, mit mond a férjed? Bizonyta-

lan kimenetelû vállalkozás! Mintha bizony 
az élet cukor volna, amit szopogatni kell!  
Miért nem csinálja azt, amit mi? Talán kü-
lönb nálunk?

Az asszony nem nézett rá, s ô remélte is, 
hogy nem.

– Hát tetszik neked ez az élet itt? Eltelt 
egy egész évtized, s te úgy élsz, mint egy kol-
dus. Ez bûn! Kaisz fiad mikor megy vissza az 
iskolába? És maholnap felcseperedik a má-
sik. Hogyan nézel a szemébe, mikor nem.

– Jól van! Elég!
– Nem és nem! Elég! Ez bûn! Egy nagy 

családért vagy felelôs! Miért nem mész oda? 
Te mit mondasz?

A felesége csak hallgatott, ô meg azt gon-
dolta:

„Maholnap felcseperedik ô is”, gondolta, 
de hangosan azt mondta:
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– Az út hosszú, én meg öregember vagyok.  
Nem tudok úgy menni, mint ti. Belehalha-
tok. 

Senki sem szólt a szobában. Felesége még  
egyre a gyereket ringatta, Szaad nem erôs- 
ködött tovább, de most már benne magában 
csattant fel a kérdés:

„Meghalok? Hm! Ki mondta, hogy az 
nem jobb, mint a mostani életem? Tíz éve 
csak reménykedem és reménykedem, hogy 
visszatérek a tíz olajfámhoz a falumba. A fa-
lumba! Ah!”

Föleszmélt, ránézett a feleségére:
– Te mit szólsz, umm Kaisz?
Az asszony rápillantott, és azt suttogta:
– Ahogy te akarod.
– Taníttatni tudnánk Kaiszt.
– Igen.
– Talán vehetnénk egy vagy két olajfácskát.
– Persze.
– És talán felépíthetnénk egy házat valahol.
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– Igen.
– Ha eljutnék oda. Ha eljutnék.

Elhallgatott, és az asszonyra pillantott. Tud- 
ta, hogy sírni fog: alsó ajka gyengén meg-
remeg majd, aztán szemébôl kibuggyan egy 
könnycsepp, egyre nagyobb lesz, és legördül 
ráncos, barna arcán. Megpróbált mondani 
valamit, de nem bírt, csomóba gyûlt köny-
nyek szorongatták a torkát. Épp ilyen szo-
rongást érzett akkor is, amikor Baszrába ér-
kezett, és elment annak a kövér embernek a 
boltjába, aki Baszrából Kuvaitba csempészi 
az embereket. Ott állt elôtte, vállán mind-
annak a nyomorúságnak és reménységnek  
a terhével, amit csak egy öregember viselhet.  
A csend súlyos volt, és teljes, amikor az iroda 
tulajdonosa, a kövér ember, megismételte:

– Nehéz út, én mondom neked! Tizenöt 
dinárba kerül.

– És garantálod, hogy épségben megérke-
zünk?
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– Persze hogy megérkezel épségben, csak 
megszenvedsz egy kicsit. Tudod, augusztus 
van, nagy a hôség, és a sivatagban nincs ár-
nyék. de odaérsz. 

A csomó a torkában nem oldódott, de úgy 
érezte, ha tovább halogatja a mondandóját, 
többé nem lesz képes kiejteni a száján.

– Ezer és ezer mérföldet utaztam, hogy el-
jöjjek hozzád, Szaad küldött ide, emlékszel 
rá? de nekem összesen tizenöt dinárom van, 
mit szólnál ahhoz, ha ötöt kapnál, s a többit 
meghagynád nekem?

A férfi közbevágott.
– Nem játszadozunk. Nem mondta a ba-

rátod, hogy szabott ár van? Kockára tesszük 
miattatok a vezetô életét.

– És mi ugyancsak kockára tesszük az éle-
tünket.

– Nem kényszerítelek rá.
– Tíz dinár?
– Tizenöt dinár. Nem hallasz?
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Nem tudta folytatni. A székén ülô izzadó, 
kövér ember egyre ôt bámulta óriási szemé-
vel, s ô csak azt kívánta, bárcsak hagyná már 
abba. S akkor megérezte, amint forrón el-
önti szemhéját, s már-már kicsordul. Szólni 
akart, de nem tudott, úgy érezte, feje csor-
dultig van könnyel. Sarkon fordult és meg-
lódult, ki az utcára; könnyei fátylán keresz-
tül homályosan látta a járókelôk körvonalait, 
a folyó csíkja a távolban összefolyt az éggel, 
és az egész világ végtelen fehér izzássá válto-
zott körülötte.

Felocsúdott. Elnyújtózott, mellét neki-
nyomta a nedves földnek, amely újból verni 
kezdett alatta, miközben illata felszállt az or-
rába, és szétáradt testében.
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Ott állt Aszad a kövér irodatulajdonos elôtt, 
aki azzal foglalkozik, hogy Baszrából Kuvait- 
ba csempész embereket, és kitört magából.

– Ki fogom neked fizetni a tizenöt dinárt. 
Nem bánom! de csak azután, hogy odaérek, 
nem pedig elôtte.

A férfi rábámult súlyos szemhéjai alól, és 
bambán kérdezte:

– Miért?
– Miért? Hah! Azért, mert a vezetô, akit 

velünk küldötök, meg fog lépni, még mielôtt 
az út feléhez érnénk. Tizenöt dinár, rendben 
van, de csak azután, hogy odaérünk.

A férfi sárga papírokat teregetett ki maga 
elé, és szemrehányóan odavetette:

– Én nem kényszerítelek semmire. Én nem  
kényszerítelek.

– Mit akarsz ezzel mondani?
– Azt akarom mondani, hogy ha nem tet-

szenek a feltételeink, megteheted, hogy sar-
kon fordulsz, lépsz hármat, és máris az úton 
találod magad.
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Az út! Van-e az utakon kívül valami más is 
a világon? Nem súrolta-e ôket homlokával, 
és nem áztatta-e verítékével nap nap után? 
Mindnyájan azt hajtogatják: az úton találod 
magad! Abú al-Abd, aki Jordániából szök-
tette Irakba, azzal biztatta:

„Csak éppen Itsafúrt kell megkerülnöd, 
nyugodtan mehetsz egy kicsit beljebb, még 
fiatal vagy, kibírsz egy kis hôséget. Aztán 
gyere vissza, és ott találsz az úton, ott várlak.”

– de hát nem így állapodtunk meg! Azt 
mondtad nekem, amikor Ammánban vol-
tunk, hogy elviszel Bagdadba, és én kifizet-
tem neked a teljes húsz dinárt. Arról nem 
volt szó, hogy meg kell kerülnöm Itsafúrt.

Abú al-Abd rácsapott porral fedett kocsijá-
nak ajtajára, mind az öt ujja nyomot hagyott 
rajta, elôtûnt alóla az autó élénkpiros színe. 
A nagy autó ott állt a ház mellett, az Ammán 
hegy közelében, amikor tárgyalt vele; pon-
tosan emlékezett a feltételekre, amiket meg-
beszéltek.
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– Nehéz ügy. Bebörtönöznek, ha együtt 
elkapnak. Mégis megteszem neked ezt a nagy  
szolgála tot, mert ismertem apádat, Isten nyu- 
gosztalja. Együtt harcoltunk ramlában, tíz 
éve.

Abú al-Abd hallgatott egy kicsit. Kék inge 
átnedvesedett az izzadságtól, és éles arca 
olyan kifejezést öltött, mintha olyan valaki  
elôtt állna, aki a csodák megvalósítását csa- 
lád fôi kötelességnek tekinti.

– Húsz dinárt kapok tôled, és egyszerre 
Bagdadban találod magad.

– Húsz dinárt?
– Igen, és segítened is kell nekem az úton. 

Holnapután indulunk. Nekem meg kell rak-
nom egy kis autót egy gazdag bagdadi em-
bernek, aki ramallah-ban töltötte a nyár egy 
részét, és repülôvel szándékozik visszamenni 
Bagdadba.

– de húsz dinár?
Abú al-Abd állhatatosan nézett rá, aztán 

felfortyant.
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– Megmentem az életed húsz dinárért. 
Csak nem akarsz egész életedben itt bujkál- 
ni? Egy szép napon elkaphatnak.

– de hát honnan? Honnan teremtsek elô 
neked húsz dinárt?

– Kölcsönkérsz. Kölcsönkérsz. Bármelyik 
bará tod adhat neked húsz dinárt, ha meg-
tudja, hogy Kuvaitba utazol.

– Húsz dinárt?
– Húszat, húszat.
– Bagdadba?
– Egyenesen.
de hazudott neki, kihasználta ártatlansá-

gát és tudatlanságát, becsapta. Leszállította 
az autóról egynapi perzselô út után, és kije-
lentette, hogy meg kell kerülnie Itsafúrt, ne-
hogy a határôrök kezébe kerüljön, és aztán ô 
majd fölveszi az úton.

– de én nem vagyok ott ismerôs. Van ne-
ked fogalmad, hogy mit jelent ezt az óriási 
utat megtenni Itsafúr körül a legnagyobb ká-
nikulában?
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Abú al-Abd újra rácsapott autójának poros 
oldalára, ahogyan ott álltak kettesben Itsafúr 
elôtt egy mérfölddel, és ráordított:

– Mit képzelsz? A neved föl van jegyezve 
minden határôrségen. Ha most meglátnak  
velem, téged, akinek se útlevele, se vízuma, és 
ráadásul államellenes összeesküvô, mit gon- 
dolsz, mi lesz? Elég a nyavalygásból! Erôs 
vagy, mint egy bika, igazán megmozgatha-
tod a lábad. Itsafúr után az úton várlak.

Mindnyájan az utat emlegetik. „Ott talá-
lod magad az úton”, mondják, s közben mást 
se tudnak az útról, csak azt, hogy milyen 
színû és milyen a burkolása. Ez a kövér em-
ber itt, a baszrai embercsempész, ez is csak 
ugyanazt a nótát fújja.

– Nem hallod, hé? Elfoglalt ember va-
gyok! Mondtam neked: tizenöt dinár, és el-
juttatlak Kuvaitba. Persze kell menned egy 
keveset, de hát fiatal fickó vagy, erôd teljé-
ben. Nem fog megártani neked.
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– de miért nem hallgatsz meg? Megmond- 
tam neked, hogy odaadom az összeget, mi-
helyt odaérünk Kuvaitba.

– Odaérsz! Odaérsz!
– Hogyan?
– Becsületszavamra mondom, hogy oda-

érsz Kuvaitba!
– Becsületszavadra mondod?
– Becsületszavamra mondom, hogy Itsafúr 

után felveszlek! Csak éppen megkerülöd azt 
az átkozott vidéket, és ott találsz, ott várok 
rád!

Nagy kerülôt tett Itsafúr körül. A nap égô 
lángnyelveket ontott a feje fölött, s ahogy ott 
kapaszkodott fölfelé a sárga mélyedésekbôl, 
úgy érezte, hogy egyes-egyedül van az egész 
világon. Talpa alatt megcsikordult a homok, 
mintha a tengerpart fövenyén járna, miután 
kihúzott egy jókora csónakot, amely kiszívta 
testébôl az erôt. Csontszínû, barnás sziklák 
alkotta kemény talajon haladt, alacsony, la-
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pos tetejû buckákra hágott föl, melyek sárga, 
lisztfinomságú homokból rakódtak le. Vajon 
ha elvinnék a dzsaafari sivatagi internáló tá- 
borba, ott tûrhetôbb lenne a helyzete, mint 
most? Hiába, hiába, a sivatag minde nütt ott 
van.

Abú al-Abd adott neki egy kendôt, hogy 
körülcsavarja vele a fejét, de nem használ 
semmit a hôség ellen, sôt úgy érzi, mintha 
még ez is csak égetné.

A látóhatár szélén narancsligetek sorakoz-
tak egyenes vonalakban. de ô elszánta magát,  
hogy állhatatosan megy, megy. Még akkor 
sem lassított, amikor a föld átváltozott sárga 
levelek csillogó lemezkéivé. Egyszer csak a  
sárga levelek röpködni kezdtek, lehajolt, hogy  
összeszedje ôket.

– Köszönöm. Köszönöm. Ez az átkozott 
legyezô felkavarja elôttem a leveleket, de e 
nélkül lélegzeni se tudnék.

– Hé! Mit határoztál?
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– Biztos vagy benne, hogy a vezetô, akit 
velünk küldesz, nem fog meglépni?

– Hát hogy lépne meg, te ostoba? Több 
mint tízen lesztek. Nem áll módjában, hogy 
meglépjen tôletek.

– És meddig visz el minket?
– A dzsahrai útig, Mitla után. Ott már  

Kuvait belsejében lesztek.
– Sokat gyalogolunk?
– Hat vagy hét órát mindössze.
Négy óra után odaért az útra, maga mö-

gött hagyta Itsafúrt. A nap már lebukott a 
barnás dombok mögé, a feje mégis egyre lán- 
golt, és úgy érezte, hogy homlokán vércsep-
pek gyöngyôznek. Leült egy kôre, és pillan-
tását messze, az egyenes, fekete út végére sze- 
gezte. Feje kába volt, ezernyi egymásba folyó  
hang zsibongott benne. Úgy érezte, való szí- 
nûtlen ábrándkép, hogy az út végén egy nagy,  
piros autó körvonalai bontakozzanak ki.

Felállt, újra az utat kémlelte. Nem látott 
tisztán, a szürkület miatt, vagy tán a szemét 
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elöntô verejtéktôl. Feje egyre zsongott, mint 
a méhkas, s teli tüdôbôl felordított:

– Abú al-Abd. Átkozott az apád! Átkozott 
a nemzetséged!

– Mit mondasz?
– Én? Semmit, semmit. Mikor kelünk útra?
– rögtön, mihelyt tízen lesztek. Tudod, 

nem küldhetünk vezetôt minden egyes em-
berrel, ezért megvárjuk, amíg összejön tíz 
ember, és azokkal küldünk egy vezetôt. Ide-
adod a pénzt most?

Megszorította zsebében a pénzt, és azt 
gondolta: „A bácsikámnak egy hónapon be-
lül meg tudom adni. Ott Kuvaitban az em-
ber egy szempillantás alatt megkeresheti ezt 
az összeget.”

– Ne légy annyira optimista. Elôtted már 
jó néhány tucat ember elment, s aztán úgy 
tértek vissza üres kézzel, nem hoztak egyet-
len kurust sem. Ennek ellenére odaadom ne-
ked az ötven dinárt, amit kértél, és te meg 
vésd eszedbe, hogy egy élet munkája ez.
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– Akkor miért adod ide nekem a pénzt, ha 
biztos vagy benne, hogy nem fogom meg-
adni?

– Tudod te, miért? Nem is sejted? Azt 
akarom, hogy elkezdd, hogy elkezdd, akár 
a pokolban is, hogy feleségül vehesd Nadát. 
Nem tudom elképzelni, hogy szegény lá-
nyom tovább várjon. Megértettél?

Érezte, hogy a megvetés összeszorítja a 
torkát, és kedve lett volna visszaadni nagy-
bátyjának a pénzt, az arcába vágni karjá- 
nak minden erejével, és szívének minden 
gyûlöletével. Nadával akarja összeházasí-
tani! Ki mondta neki, hogy ô feleségül sze-
retné venni Nadát csupán azért, mert apja 
elmondta a fátihát (a Megnyitást, a Korán 
elsô szúráját) annak idején, amikor ô meg 
a lány ugyanazon a napon születtek? Nagy-
bátyja ezt Isten rendelésének tekinti, és már 
a kérôk garmadát utasította vissza, mond-
ván, hogy a lány el van jegyezve! Ezer ördög! 
Ki a fene mondta, hogy ô el akarja venni? Ki 
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mondta, hogy egyáltalán meg akar nôsülni? 
És most tessék, megint emlékezteti ôt! Meg 
akarja vásárolni a lányának, ahogy egy zsák 
trágyát vásárol a földjének. Összeszorította 
a pénzt a zsebében, és megfeszült álltában. 
de ahogy zsebében megérezte a pénzt, me-
legen, simán, tudta, hogy az egész jövendô 
kulcsát tartja a markában. Ha engedte volna, 
hogy haragja elhatalmasodjék rajta, és visz-
szaadja nagybátyjának a pénzt, soha többé, 
semmi módon nem adódna alkalma, hogy 
ötven dinárt szerezzen. Lecsillapította dü-
hét, erôsen összeharapta a száját, ujjait rá-
szorította a nadrágja zsebében levô összecsa-
vart bankókra, aztán így szólt:

– Nem, nem! rögtön odaadom neked a 
pénzt, mihelyt útra készen állunk. Minden-
nap benézek hozzád. Itt szállok meg egy kö-
zeli hotelban.

A kövér ember elmosolyodott, egyre mo-
solygott, majd rikácsoló nevetésben tört ki.
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– Számodra az a legjobb, ha nem veszte- 
geted az idôd, fiacskám. Minden embercsem- 
pész ugyanazt az árat kéri. Megegyeztünk 
mi egymással. Ne strapáld magad, és min-
denesetre ôrizd a pénzedet. Amíg össze nem 
áll a menet, szabad vagy. Mi a neve annak a 
szállónak?

– Al-Satt Hotel.
– Ahá, a Patkány-hotel!

Egy mezei patkány surrant keresztül az úton,  
apró szeme megcsillant az autó lámpájának 
fényében. A szôke nô odaszólt a vezetésben 
elmerült férjének:

– róka! Láttad?
A külföldi férfi nevetve válaszolt:
– Ezek vagytok ti, nôk! rókát csináltok a 

patkányból!
Kevéssel naplemente után szedték fel, in-

tegetett nekik, ahogy közeledtek kis kocsi-
jukkal. Amikor a férj megállította a kocsit, 
az asszony kinézett az ablakon, ô maga vaco-
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gott a csípôs hidegtôl. Az asszony megijedt 
tôle, de ô gyorsan összekaparta, amit angol-
ból tanult, és eldadogta:

– Barátom kénytelen volt visszamenni 
Itsafúrba az autóval, engem meg itt hagyott.

A férfi félbeszakította:
– Ne hazudj! Te onnan szöksz. Nem szá-

mít, gyere. Elviszlek Baakubáig.
A hátsó ülés kényelmes volt, s a nô adott 

neki egy takarót; beburkolózott. Nem tudta  
pontosan, vajon a sivatagi hidegtôl, a féle-
lemtôl vagy a fáradtságtól reszket-e. A férfi 
megkérdezte:

– Sokat gyalogoltál?
– Nem tudom, talán négy óra hosszat.
– Elhagyott a vezetô, nem igaz? Mindig 

így van ez.
A nô feléje fordult és megkérdezte:
– Miért szöktök el onnan?
A férfi felelt neki:
– Hosszú história ez. Mondd csak, jól ve-

zetsz?
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– Igen.
– Átveheted tôlem, ha megpihentél egy 

kicsit. Talán segíthetek neked, hogy átjuss 
az iraki határállomáson. Éjfél után kettôkor 
érünk oda, az ôrök aludni fognak.

Képtelen volt egy dologra összpontosí-
tani gondolatait, kába volt, nem tudta össze-
szedni magát, hogy társalogni kezdjen. Ke-
servében igyekezett hát elaludni, ha csak egy 
félórára is.

– Hová való vagy?
– Palesztinába, ramlába.
– uff, ramla nagyon messze van. Két hét-

tel ezelôtt voltam Zajtában. Ismered Zajtát? 
Ott álltam a szögesdrót elôtt, egy kisgyerek 
jött felém, és azt mondta angolul, hogy a há-
zuk néhány lépéssel van a szögesdrót mö-
gött.

– Tisztviselô vagy?
– Tisztviselô? ugyan! Még az ördög is 

restellné magát, ha tisztviselô lenne. Nem, 
barátom, turista vagyok.
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– Nézd, ott egy másik róka, nem láttad, 
hogy égett a szeme?

– drágám, patkány az, patkány. Miért tar-
tasz ki amellett, hogy róka? Hallottad, mi 
történt mostanában ott, Zajta közelében?

– Nem. Mi történt?
– Az ördög se tudja, hogy mi történt! Bag-

dadban fogsz letelepedni?
– Nem.
– Pfuj! Ez a sivatag tele van patkánnyal! 

Vajon mivel táplálkoznak?
Nyugodtan válaszolta:
– Kisebb patkányokkal.
– Igazán? – kiáltott fel a nô. – Szörnyû!  

A patkány rettenetesen undorító állat!
A kövér ember, az iroda tulajdonosa, meg-

jegyezte:
– A patkány undorító állat. Hogy bírsz ott 

aludni abban a szállodában?
– Olcsó.
A kövér ember, az iroda tulajdonosa, fölállt,  

odalépett hozzá, és súlyos karját a vállára tette.
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– Fáradtnak látszol, fiú. Mi történt? Tán 
beteg vagy?

– Én? Nem, dehogy!
– Ha beteg volnál, csak szólj nekem. Ta- 

lán tudok segíteni rajtad. Sok orvos ba rátom 
van. És légy nyugodt, nem kell fizetned sem-
mit.

– Isten áldjon meg. Egy kicsit fáradt va-
gyok, ez az egész. Sokáig húzódik a menet 
elindítása?

– Nem, hála Istennek, sokan vagytok. Két 
napon belül az úton találod magad.

Sarkon fordult, és az ajtó felé indult, de 
mielôtt kilépett volna rajta, válla mögött föl-
hangzott a kövér ember vihogása:

– Csak vigyázz, nehogy megegyenek a pat- 
kányok, mielôtt útra kelsz.
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Marván kilépett a kövér ember irodájából, 
aki embereket szöktet Baszrából Kuvaitba, 
és kint találta magát a fedett, zsúfolt utcán, 
ahol datolya és a nagy szalmakosarak illata 
szállt a levegôben. Nem volt semmi kiala- 
kult gondolata új helyzetérôl. Ott bent, az 
irodában, elszakadt az utolsó reményfonál, 
amely hosszú évek óta tartotta benne a lel-
ket. Az utolsó szavak, amelyeket a kövér em-
ber kiejtett, határozottak és végérvényesek 
voltak, sôt úgy érezte, mintha ólomból ön-
tötték volna ôket.

– Tizenöt dinár. Nem hallod?
– de.
– Kérlek szépen! Kérlek szépen! Ne kezdd 

újra a siránkozást! Mindnyájan csak idejöt-
tök, aztán kezditek a sirámokat, akár az öz-
vegyek. Testvérem, lelkecském, senki sem 
kényszerít, hogy ragaszkodj hozzám! Miért  
nem mész máshova, és kérsz meg mást?! 
Baszra nyüzsög az embercsempészektôl!
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Természetesen el fog menni, és megkér 
másvalakit. Haszan, aki négy évig dolgo-
zott Kuvaitban, elmondta, hogy egy személy 
Baszrából Kuvaitba való szöktetése csak öt 
dinárba kerül, nem többe. Azt kívánta, bár-
csak lenne férfiasabb és bátrabb fellépésû, 
amikor odaáll az embercsempész elé, mert 
különben kineveti és becsapja, kihasználva a 
körülményt, hogy mindössze tizenhat éves, 
és úgy ejti át, ahogy akarja.

– Azt mondták, hogy egy személyért öt  
dinár az ár.

– Öt dinár? Haha! Mikor volt az? Még az 
özönvíz elôtt! Fiacskám, szépen fordulj meg, 
lépj hármat, és máris az úton találod magad, 
ha nem veszed zokon.

Összeszedte minden bátorságát, és szóra 
nyitotta száját. Összes vagyona nem haladta 
meg a hét dinárt, és még kevéssel ezelôtt 
gazdagnak hitte magát... Most meg... Talán 
túl fiatalnak gondolja?
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– Öt dinár üti a markod, és boldog le-
hetsz. És ha nem...

– És ha nem?
– És ha nem, feljelentelek a rendôrségen.
A kövér ember felkelt, megkerülte az író-

asztalt, aztán megállt elôtte zihálva, verejté-
kezve. Egy ideig csak bámult rá, végignézte 
tetôtôl talpig, majd súlyos kezét a levegôbe 
lendítette.

– Be akarsz panaszolni a rendôrségen? Te, 
az anyád...

És a súlyos kéz lecsapott az arcára, a szit-
kot elnyelte a pokoli csattanás, mely fülében 
visszhangzott tovább. Egy pillanatra elvesz-
tette az egyensúlyát, és két apró lépést hát-
rált, miközben meghallotta a kövér ember 
dühtôl rekedt hangját:

– Menj csak, és mondd meg a hekusoknak, 
hogy megütöttelek. Szóval bepanaszolsz a 
rendôrségen?

Egy röpke pillanatig ott állt a helyén, lecö-
vekelve, de ennyi idô is elég volt arra, hogy 
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belássa: hiábavaló minden kísérlet a férfi jó-
akaratának visszaszerzésére. Átjárta a tudat 
– egészen a csontja velejéig –, hogy végze-
tes hibát követett el, amelyre nincs bocsánat. 
Megaláztatásán rágódott, miközben bal or-
cáján ott égett az ujjak vörös nyoma.

– Mire vársz még, ha szabad kérdeznem?
Sarkon fordult, és kitámolygott az utcára. 

Orrát megütötte a datolya és a nagy szalma-
kosarak illata... Most mihez kezd? Miért is 
érez valamiféle megkönnyebbülést? Mi le-
het az oka? Valami homályos sejlés lappang 
lelke egy csücskében, megkönnyebbülést és 
boldogságot lop belé, de képtelen elkülöní-
teni a szorongástól, mely az utolsó félóra ke-
serves élményeitôl gyülemlett fel benne... 
Miután minden próbálkozása kudarcba ful-
ladt, most nekitámaszkodott a falnak. Embe- 
rek sokasága haladt körülötte, anélkül, hogy 
ügyet vetettek volna rá. Talán elôször esett 
meg vele életében, hogy magányos és kita-
szított volt, idegen embertömeg közepette. 
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de rá akart jönni ama halovány sejlés nyit-
jára, amely elégedettséget és megkönnyeb-
bülést lopott belé. Hasonló volt ez ahhoz 
az érzéshez, amely akkor kerítette hatalmá- 
ba, valahányszor filmet látott, és átsugárzott 
rajta, hogy az élet hatalmas és leírhatatlan,  
és hogy a jövôben ô is egyike lesz azoknak, 
akik életüknek minden egyes percét meg 
minden egyes óráját izgalmasan, tartalmasan  
és változatosan élik le. de mi az oka, hogy 
bensôjében most is így érez, annak elle-
nére, hogy jó idô óta nem látott ilyesfajta fil-
met, és annak ellenére, hogy csak az imént 
foszlott szét a reménység, amely nagy ál-
mokat élesztett lelkében, csak néhány pilla-
nattal elébb, ott, a kövér ember irodájában? 
Hasztalan... Úgy látszik, nem tudja átszakí-
tani a sûrû fátylat, melyet a meghiúsult re-
mény vont valahol a lelke mélyén rejtôzô ér-
zése elé.

Eltökélte, hogy tovább nem töri a fejét, 
inkább lefoglalja magát a járással. de alig-
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hogy otthagyta a falat és útnak indult a tö-
megben, érezte, hogy valaki a vállára csap.

– Ne keseredj neki ennyire... Hová mész 
most?

A magas férfi csatlakozott hozzá, és meg-
hitten lépkedett mellette. Amint ránézett, 
úgy rémlett neki, mintha látta volna már va-
lahol, mégis egy lépésnyire eltávolodott tôle, 
és kérdô tekintettel fürkészte arcát. A férfi 
így szólt:

– Hírhedt tolvaj ez... Mi vezérelt hozzá? 
rövid habozás után válaszolt:

– Mindenki ôhozzá jön.
A férfi közelebb lépett hozzá, és karját kar-

jába öltötte, mintha régi idôk óta ismerné.
– Kuvaitba szeretnél utazni?
– Honnét tudod?
– Ott álltam az iroda ajtaja elôtt, és lát-

talak bemenni, majd láttalak kijönni... Mi a 
neved?

– Marván. És neked?
– Abú Hajzuránnak ismernek.
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Mióta meglátta, most elsô ízben ötlött a 
szemébe, hogy külseje valóban a bambusz-
nádra emlékeztet; termete hihetetlenül ma-
gas, hihetetlenül vékony, de nyaka meg válla 
erôrôl és szilárdságról tanúskodik, és valaho-
gyan arra kell gondolni, hogy képes össze-
tekeredni, fejét a lába közé dugni, anélkül, 
hogy gerince vagy valamelyik csontja bele-
roppanna.

– Jól van. És mit akarsz tôlem?
Abú Hajzurán nem vett tudomást a kér-

désrôl, hanem ô faggatta:
– Miért akarsz Kuvaitba utazni?
– dolgozni akarok. Tudod, hogy mennek 

itt a dolgok. Hosszú hónapok óta csak...
Hirtelen elhallgatott és megállt. Csak most 

villant át rajta, aminek néhány perce kép- 
telen volt rájönni a nyitjára: hogy honnan 
ered a megkönnyebbültség és megelégedett-
ség érzése... Megnyílt a tudata a maga ra-
gyogó fényében, bámulatos módon leomlott  
minden nyomasztó gát, amely a felismerés 
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elé magasodott. Íme, most újra a birtoká-
ban van, olyan hatalmasan, mint soha semmi 
más. Kora reggel az volt az elsô dolga, hogy 
hosszú levelet írt az anyjának, és most azért 
érez ilyen túláradó megkönnyebbülést, mert 
még akkor írta a levelet, mielôtt reményei 
ott a kövér ember irodájában meghiúsultak 
volna, és elillant volna a bizakodás derûje, 
amellyel a levelét elárasztotta. Csodálatos 
volt néhány óráig együtt lenni az anyjával. 
Nagyon korán kelt aznap reggel. A szállodai 
szolga fölvitte az ágyat éjjelre a tetôre, mert 
ilyen hôségben és párában képtelenség szo-
bában aludni. Amikor fölragyogott a nap, ki-
nyitotta a szemét. Bûvös és csendes volt a lég, 
az ég mélykéken tündökölt, fekete galam-
bok úsztak benne alacsonyan, annyira, hogy 
láthatta a szárnyaik csapkodását, valahány-
szor korláttalan körözésük során ott húztak 
el a szálloda közelében. Sûrû, mindent be-
burkoló csönd áradt, s a levegô tiszta, haj-
nali frissességtôl illatozott. Kis táskája után 
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nyúlt, amelyet az ágy alá rakott, kivett belôle 
egy füzetet meg tollat, és az ágyon fekve  
nekiállt levelet írni az anyjának.

Hónapok óta ez volt a legjobb cselekedete, 
nem kényszerítette rá semmi, de akarta, és 
vágyott rá teljes szívébôl. Víg volt a kedve, a 
levél a föléje boruló égbolthoz hasonlatosan 
derült volt. Nem tudta, hogyan engedhette 
meg magának, hogy apját csak mint „alávaló 
kutyát” említse, de nem akarta kitörülni, ha 
már beírta; nem akart egyetlen szót sem ki-
törülni az egész levélbôl. Nemcsak azért, 
mert anyjának balsejtelmei támadnak a ki-
húzott szavaktól, hanem egyszerûen ô maga 
sem akarta.

de akárhogyan is van, nem gyûlöli ô any-
nyira az apját. Igaz, hogy alávaló dolgot cse-
lekedett, de ki az, aki nem botlik meg egy-
szer vagy másszor? Pontosan megérti ô apja 
körülményeit, és meg is tud bocsátani neki, 
de vajon az apja megbocsáthatja-e magának 
az elkövetett vétket?
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Otthagy öt gyermeket, és elválik tôled min-
den ok nélkül, aztán feleségül veszi azt a 
nyomorék nôszemélyt. Ez olyan dolog, amit 
nem bocsáthat meg magának, ha majd egy 
szép napon magához tér és ráébred arra, 
hogy mit tett.

Nem akarok senki emberfia iránt gyû lö le-
tet érezni, nem is tudnék, még ha akarnék is. 
de miért tette ezt veled, éppen veled? Jól tu-
dom, nem szereted, ha valamelyikünk szóba 
hozza a dolgot, tudom... de mit gondolsz, 
miért tette?

Most már minden elmúlt, mindennek 
vége, nincs semmi reményünk arra, hogy 
még egyszer visszakapjuk ôt, de hát, hogy is 
tehette, engedd, hogy megkérdezzük, vajon 
miért?

Én majd megmondom neked, hogy mi-
ért. Amióta Zakaria bátyámról nem kapunk  
többé hírt, véglegesen megváltozott a hely-
zet. Zakaria azelôtt minden hónapban kül-
dött nekünk Kuvaitból körülbelül kétszáz 
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rúpiát. Ez az összeg apánk számára némi 
anyagi biztonságot jelentett, s ô errôl álmo - 
dott mindig. de amióta nincs hírünk Zaka- 
riáról – adja Isten, hogy ne legyen semmi 
baja – mit gondolsz, mint vélekedik apánk?

Azt mondta magában, sôt nekünk is 
mondta, mindnyájunknak, hogy az élet fur-
csa dolog, és hogy az ember öregségére biz-
tonságot akar, nem pedig azt, hogy kényte - 
len legyen egy fészekalja éhes szájat töm ni.  
Nem ezt mondta? Zakaria elment. Zakariá- 
ról semmi hír. Ki fogja most etetni a csalá-
dot? Ki fogja tovább taníttatni Marvánt, ki 
vesz ruhát Mainak, ki keres kenyeret riad-
nak, Szalmának, Hasszánnak? Kicsoda?

Földhözragadt ember ô, te tudod. Min-
den törekvése, minden vágya az volt, hogy 
elköltözhessen az agyagviskóból, amelyet tíz 
éve lakik a menekülttáborban, és betonfödél  
alatt élhessen, ahogy szokta mondogatni. 
Most pedig Zakaria eltûnt, s az ô reményei 
porba hulltak, álmai szertefoszlottak, törek-
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vései meghiúsultak. Mit gondolsz, erre mit 
tesz?

régi barátja, Safika apja, felajánlotta neki, 
vegye feleségül a lányát, elmondta, hogy van 
egy háromszobás háza a falu szélén, abból 
a pénzbôl vette, amit a jótékonysági egylet 
gyûjtött neki. Safika apja pedig csak egyetlen-
egy dolgot akar, hogy lányát, aki Jaffa bom-
bázásánál vesztette el a jobb lábát, valakinek 
a nyakába varrja. A sír szélén áll már, és sze-
retne úgy távozni errôl a világról, hogy nyu-
godt legyen lányának sorsa felôl, akit min- 
denki visszautasított amiatt a láb miatt, ame-
lyet tôbôl levágtak. Apám gondolkozott a 
dolgon. Ha két szobát bérbe adna, és a har-
madikban lakna ô nyomorék feleségével, biz- 
tonságban élhetné le hátralevô életét, sem-
mivel sem törôdve, és ami még fontosabb… 
betonfödél alatt.
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– Itt akarsz állni az örökkévalóságig?
Megrázta a fejét, és elindult. Abú Hajzurán 

a szeme sarkából rásandított, és a fiú úgy 
látta, hogy gúnyos mosoly játszadozik az aj-
kán.

– Min töröd a fejed ennyire? A gondol-
kozás nem illik hozzád, Marván, még fiatal 
vagy, és az élet hosszú.

Marván újra megállt, fejét kissé hátrave-
tette.

– És most! Mit akarsz tôlem?
Abú Hajzurán folytatta útját, és ô megint 

csatlakozott hozzá.
– Én ki tudlak szöktetni Kuvaitba.
– Hogyan?
– Az az én dolgom. Te el akarsz menni 

Kuvaitba, nem igaz? És íme, itt egy ember, 
aki el tud téged juttatni oda... Mit akarsz 
még ezenkívül?

– Mennyit kérsz?
– Ez igazán nem fontos.
– Éppen ez a fontos.
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Abú Hajzurán szélesen elmosolyodott, 
ajka széthúzódott óriási, vakítóan fehér fog-
soráról, aztán így szólt:

– Elmondom neked ôszintén, hogy mi a  
helyzet. Én kénytelen vagyok Kuvaitba men- 
ni. Nincs abban semmi rossz, mondtam ma-
gamban, ha egy kis keresethez jutok, és el-
viszek néhány olyan embert, aki oda akar 
menni... Mennyit tudsz fizetni?

– Öt dinárt.
– Csak?
– Nincs többem.
– Jól van, elfogadom.
Abú Hajzurán zsebre vágta a kezét, és úgy 

nekiiramodott öles lépteivel, hogy Marván  
csaknem elvesztette szem elôl, kénytelen volt  
gyorsan fölzárkózni mellé, de Abú Hajzurán 
hirtelen megállt, és ujját megrázta szája elôtt.

– de ne mondd el senkinek. Úgy értem, 
hogy ha másvalakitôl tíz dinárt kérek, ne 
mondd meg neki, hogy tôled csak ötöt fo-
gadtam el.
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– de hogy akarod, hogy bízzak benned?
Abú Hajzurán egy kicsit gondolkozott, az-

tán széthúzta a száját arra a széles mosolyára.
– Igazad van – mondta. – Majd Kuvait- 

ban, a fôvárosban, a Szafát téren adod ide a 
pénzt... a fôváros kellôs közepén. Meg vagy 
elégedve?

– Áll az alku!
– de szükségünk van még néhány utasra, 

és ebben neked kell segítened, ez a feltétel.
– Ismerek egyet, aki velem lakik a szállodá- 

ban, és minden vágya, hogy utazhasson.
– remek! Én is ismerek valakit, falumbéli 

volt hajdan Palesztinában, és véletlenül ösz-
szeakadtam itt vele. de nem is kérdezlek, 
hogy mihez szándékozol kezdeni Kuvait ban?  
Ismersz valakit?

A fiú megint megállt. Abú Hajzurán azon-
ban karjánál fogva maga után húzta, úgy-
hogy ismét mellé zárkózott.

– A bátyám dolgozik ott.

kanafany beliv_144oldal 95x135.indd   56 11/09/22   12:59



– 57 –

Abú Hajzurán megrázta a fejét, miköz-
ben gyors loholásba kezdett, aztán vállát fel-
vonta, annyira, hogy a nyaka egészen be-
süppedt, így alacsonyabbnak látszott, mint 
elôbb.

– És ha a bátyád ott dolgozik, minek akarsz 
te is dolgozni? A te korodbeliek nem nôttek 
még ki az iskolapadból.

– Két hónappal ezelôtt még én is iskolába 
jártam, de most dolgozni akarok, hogy el-
tartsam a családomat.

Abú Hajzurán megállt, aztán kivette mind-
két kezét a zsebébôl, csípôre tette, és nevetve 
fürkészte az arcát.

– Aha! Értem már... A bátyád többé nem 
küld pénzt nektek, igaz?

Marván bólintott, és megpróbált elindul ni, 
de Abú Hajzurán karjánál fogva visszarán-
totta, és megállásra kényszerítette.

– Miért? Talán megnôsült?
Marván elképedve bámult Abú Hajzu-

ránra.
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– Honnét veszed? – mormolta.
– Hah! Nem kell az ügyhöz valami fene 

nagy ész! Amikor megházasodnak vagy szere-
lembe esnek, mindnyájan megelégelik, hogy 
csak a családjuknak küldözgessék a pénzt.

Marván a csalódottság egyre erôsödô kis szú-
rását érezte a szívében. Nem azért, mintha 
váratlanul érték volna Abú Hajzurán szavai, 
hanem mert rádöbbent, hogy az ügy meny-
nyire közönséges és átlagos. Mindeddig úgy 
gondolta, hogy szíve mélyébe temeti a sú-
lyos titkot, hogy ne tudja meg senki, elrej-
tette anyja elôl, és apja elôl is hosszú-hosszú 
hónapokon keresztül. És íme, most az egész 
úgy hangzik el Abú Hajzurán ajkáról, mint 
valami köztudott és elemi dolog.

– de hát miért teszik ezt? Miért fordul-
nak el a... – Hirtelen elhallgatott, mert Abú 
Hajzurán nevetésbe tört ki.

– Örülök neki, hogy Kuvaitba mész, mert 
sok mindent fogsz ott tanulni. Az elsô, amit 
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megtanulsz, az lesz, hogy elébb jön a pénz, 
aztán az erkölcs.

Amikor Abú Hajzurán a délutáni viszont-
látás reményében magára hagyta, újra elpá-
rolgott belôle az a csodálatos jó érzés, mely 
a délelôtt folyamán elárasztotta bensôjét... 
Sôt, egyszerre különösnek vélte, hogy az 
anyjának írt levél annyira derûs hangulatba 
ringathatta, hogy még kudarcát is jelenték-
telenebbnek látta tôle, mint valójában volt... 
Ostoba kis levél, amelyet a magány és a re-
ménykedés érzései írattak vele ott, a nyomo-
rúságos szálloda tetején, a lét peremére kive-
tetten... ugyan mi a rendkívüli ebben a do-
logban? Azt hiszi, hogy az anyja nem ismeri 
az egész históriát tövirôl hegyire? Mi a cso-
dát akart mondani? Tán meg akarta gyôzni, 
hogy férjének szökése tôle és gyermekeitôl 
valami különös és nem mindennapi dolog? 
Akkor meg mire volt jó az a sok fecsegés?  
Ô szereti az apját, mélységesen és rendü- 
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letlenül, de ez mit sem változtat a riasztó va-
lóságon... a valóságon, amely azt mondja, 
hogy az apja elszökött... elszökött... elszö-
kött... Éppen úgy, mint Zakaria, aki meg-
nôsült, és küldött neki egy levélkét, meg-
hagyva, hogy most rajta a sor, hagyja ott azt 
a hülye iskolát, amely úgysem tanít semmire, 
és vesse magát az élet küzdelmeibe, ahogy 
mások.

Egész eddigi életében szemben állt Zaka-
riával, sôt, az igazat megvallva, ôk ketten se-
hogy se szívelhették egymást. Zakaria soha 
nem tudta megemészteni, hogy neki évtize - 
deken át csak a családjára kelljen keresnie,  
míg Marván szépen járogat az iskolába, 
gyer mek módjára, ô orvos szeretett volna 
lenni. Azt szokta mondani az anyjának, hogy 
Zakaria soha nem fogja megérteni, mit je-
lent az, tanulni, mert ô még akkor hagyta el  
az iskolát, amikor Palesztinát, és belevetette 
magát – már akkor az élet küzdelmeibe – 
kedvenc szavajárása szerint.
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És íme, most megnôsült, anélkül, hogy 
szólt volna valakinek rajta kívül, mintha csak 
szembesíteni akarta volna ôt önnön lelkiis-
meretével. de miféle választási lehetôséget 
adott neki? Semmi mást, mint hogy ott-
hagyja az iskolát, és munkába álljon, bele-
vesse magát az élet küzdelmeibe.

Nem baj! Nem baj! Csak néhány nap, és 
odaér Kuvaitba. Ha Zakaria segít rajta, annál 
jobb, de ha nem akar tudni róla, felkutatja 
ô maga, miképpen vágjon a dologba, mint 
ahogy sokan mások is megtalálják a módját... 
És minden egyes megszerzett kurust haza-
küld az anyjának... Elhalmozza ôt és testvé-
reit minden jóval, úgyhogy az agyagviskót 
isteni paradicsommá varázsolja, és apjával 
megízlelteti a megbánás keserûségét.

de ennek ellenére nem haragszik ô any-
nyira az apjára, egész egyszerûen azért, mert 
apja most is szereti ôket, mindnyájukat... 
Meggyôzôdött errôl, amikor elment hozzá, 
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hogy elindulása elôtt elbúcsúzzon tôle. Any-
jának nem szólt róla, hogy Safika házába 
megy.

Apja azt mondta ott neki:
– Tudod, Marván, én nem tehetek errôl. 

Ez rendeltetett el nekünk a teremtés kezdete 
óta.

Safika megszólalt:
– Mondtuk anyádnak, hogy gyere ide, és 

lakjál itt, de ô nem fogadta el... Mit akarsz, 
mit tegyünk még ennél többet?

Egy kecskebôrön ült, a mankója mellette 
hevert. „Vajon hol végzôdik a combja?” – 
gondolta. Az arca szép volt, de tekintete ke-
mény, mint azoké a betegeké, akik nem re-
ménykedhetnek gyógyulásban, és alsó ajka 
lefelé görbült, mintha mindjárt sírva akarna 
fakadni.

– Fogd azt a tíz dinárt – mondta az apja –, 
hasznodra lehet, és írj nekünk gyakran.

Amikor felállt, Safika fölemelte mindkét 
karját, és boldogulást kívánt neki, hangja 
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remegô volt, és amikor ránézett, mielôtt ki-
lépett volna az ajtón, látta, hogy kitör belôle 
a zokogás.

– Isten áldjon meg, Marván gyerek – szólt 
az apja, és nevetni próbált, de nem sikerült 
neki. Erre nagy, durva tenyerével veregetni 
kezdte a hátát, miközben Safika felvette a 
mankóját, és gyors mozdulattal fölegyenese-
dett. Már nem sírt.

Az ajtó becsapódott mögötte, elindult. 
Egyre hallotta Safika mankójának egyhangú 
kopogását a padlón, aztán elhalt a hang.

kanafany beliv_144oldal 95x135.indd   63 11/09/22   12:59



kanafany beliv_144oldal 95x135.indd   64 11/09/22   12:59



A MEGÁLLAPOdÁS

kanafany beliv_144oldal 95x135.indd   65 11/09/22   12:59



– 66 –

Marván elvitte barátját Aszadot, a találkára 
Abú Hajzuránhoz. Kicsit megkésve értek 
oda. Abú Hajzurán már várt rájuk. Ott ült 
Abú Kaisszal egy nagy betonpadon, a parttal 
párhuzamos út szélén.

– Na, szépen összejött az egész társaság, 
ugyebár? – kiáltott Abú Hajzurán nevetve, 
és egyik kezével rácsapott Marván vállára, a 
másikat meg nyújtotta Aszadnak, hogy kezet 
fogjon vele.

– Ez tehát a barátod... Mi a neve?
– Aszad – válaszolta Marván kurtán.
– Akkor engedjétek meg, hogy megismer-

tesselek benneteket régi barátommal, Abú 
Kaisszal. Ezzel együtt van az egész társaság. 
Nem volna baj, ha eggyel többen lennénk, 
de egyelôre elég lesz így is.

Aszad megszólalt:
– Úgy látom, hogy palesztinai vagy. Te 

vagy az, aki vállalja a szöktetést?
– Igen, én.
– Hogyan?
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– Ez az én dolgom.
Aszad gúnyosan felnevetett, aztán lassan 

mondta, erôsen megnyomva minden szót:
– Nem, uram... A mi dolgunk ez... El kell 

mondanod nekünk minden részletet. Nem 
akarunk bonyodalmakat mindjárt az elején.

Abú Hajzurán határozott hangon kijelen-
tette:

– Elmondom nektek a részleteket majd 
azután, ha megegyeztünk, és nem elôtte.

– de addig nem tudunk megegyezni, amíg 
nem tudjuk a részleteket – mondta Aszad. – 
Mi a véleményetek, fiúk?

Senki sem válaszolt. Aszad nem hagyta 
annyiban.

– Mi a véleménye Abú Kaisz bátyának?
– A ti véleményetek az enyém is.
– Mi a véleményed, Marván?
– Veletek vagyok.
Aszad támadóan kezdte:
– Akkor hát, ne húzzuk az idôt... Úgy lá-

tom, Abú Kaisz bátya nem járatos az efféle 
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ügyekben, Marvánnak pedig ez az elsô pró-
bálkozása. Én viszont öreg róka vagyok eb-
ben a szakmában. Mit szóltok hozzá, ha én 
tárgyalok a nevetekben is?

Abú Kaisz beleegyezôen emelte kezét 
a levegôbe, Marván bólintott. Aszad Abú 
Hajzuránhoz fordult:

– Láthattad, a fiúk rám bízták a dolgot. 
Hadd mondjak meg neked valamit; vala-
mennyien ugyanabban a cipôben járunk. Mi  
sem akarjuk megütni a bokánkat, és te is jól 
akarsz járni. Ez, persze, nem baj, de fontos,  
hogy az ügy minden ága-bogában rendben  
legyen. Most szépen elmeséled nekünk a 
részleteket, egytôl egyig, és megmondod  
kereken, hogy mennyit kérsz. A pénzt ter-
mészetesen csak azután adjuk oda, hogy 
megérkeztünk, nem pedig elôtte.

Abú Kaisz megszólalt:
– Aszad öcsém igazat szól. Az a lényeg, 

hogy tisztán lássunk a dologban. Ahogy a 
közmondás tartja: „Ha feltétellel kezded, 
elégedetten végzed.”
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Abú Hajzurán kivette kezét a zsebébôl, és 
csípôre tette. Aztán tekintetét végighordozta 
az arcukon, lassan, hidegen, míg végül meg-
állapodott Aszad arcán.

– Elôször is mindegyikôtök fizet tíz di-
nárt. rendben?

– részemrôl rendben – hagyta rá Abú 
Kaisz.

– Kérlek – szólt Aszad. – rám bíztátok a 
dolgot, akkor hagyj beszélni engem. Tíz di-
nár, az nagy pénz. A hivatásos embercsem-
pész tizenöt dinárt kér, és...

Abú Hajzurán közbevágott:
– Még el sem kezdtük, és máris torzsalko-

dunk. Ez az, amitôl féltem. Tíz dinár, és egy 
vassal se kevesebb. Ég veletek.

Azzal hátat fordított, és kettôt lépett lassú 
méltósággal, de Abú Kaisz rögtön utána ug-
rott, és kiáltva mondta:

– Miért húzod fel mindjárt az orrod?  
Kérdezz-felelek járja ilyenkor, és a türelem 
hozza meg az egyezséget.
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– Jól van, megadjuk neked a tíz dinárt; de 
hogyan viszel el minket?

– Na, ez már komoly beszéd. Ide figyelj! 
Abú Hajzurán letelepedett a betonpadra, 

míg a másik három körül állta, és magya-
rázni kezdett, hosszú kezének lendítgetésé-
vel kísérve mondókáját:

– Van egy autóm határátlépési engedély-
lyel. Meg kell jegyeznetek, hogy nem az én 
saját autóm. Én szegény ember vagyok, sze-
gényebb, mint ti valamennyien együttvéve, 
mindössze annyi közöm van az autóhoz, 
hogy én vagyok a sofôrje.

Ennek a kocsinak a tulajdonosa közismert 
és vagyonos ember, ezért aztán a kocsi nem 
sokat vesztegel a határon, és nem zaklatják 
vizsgálattal. Minthogy a kocsi tulajdonosa 
közismert és tiszteletben álló férfiú, maga  
a kocsi is közismert és tiszteletben áll, és  
ennek következtében természetesen a kocsi 
sofôrje is közismert és tiszteletben áll.
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Abú Hajzurán kiváló sofôr volt. Az 1947-es 
esztendô elôtt, több mint öt éven át az an- 
gol hadseregnél szolgált Palesztinában. Ami- 
kor otthagyta a hadsereget és csatlakozott a 
szabadságharcosokhoz, úgy ismerték, mint 
a legeslegjobb teherautósofôrt. Ezért aztán 
a légvédelmi egységekhez hívták, hogy ve-
zessen egy ócska tankot, amelyet a falu népe 
zsákmányolt a zsidók támadása után. Annak  
ellenére, hogy nem volt járatos a tankveze-
tésben, nem csúfolta meg az emberek remé- 
nyeit, akik ott bámészkodtak az út két olda-
lán. Bebújt a tank kicsi ajtaján, néhány percre  
eltûnt, azután a motor zajosan felbôgött; a 
tank megindult, és görgött elôre a keskeny,  
homokos úton. Igaz, hogy a tank kevés-
sel azután felmondta a szolgálatot, és Abú  
Hajzuránnak minden kétségbeesett erôfeszí-
tése hiábavaló maradt, hogy újra egyenle-
tes haladásra bírja. És ha az emberek csaló-
dása nagy volt is, Abú Hajzuráné még na-
gyobb volt. de akárhogyan is esett a dolog, 
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Abú Hajzurán eggyel gazdagította a mo- 
torok világában szerzett tapasztalatait, és ki 
merné azt állítani, hogy ez a tapasztalat ha-
szontalan volt számára, amikor Kuvaitban 
beállt Hadzs ridá sofôrjeinek sorába. Képes-
ségébôl tellett arra is, hogy több mint hat 
órán át vezesse az óriási vizeskocsit a sós, in-
goványos úton, anélkül, hogy az belesüppedt 
volna a földbe, és leállt volna, mint ahogy 
gyakorta megtörtént a karaván többi kocsi-
jával. Egyszer Hadzs ridá kiment néhány 
emberével a sivatagba, hogy hosszú napokig 
kint maradjanak vadászni. de a tavasz csalárd 
volt, hazafelé menet az út fehérnek és száraz-
nak látszott, ami arra indította a sofôröket, 
hogy minden aggály nélkül nekivágjanak. Ott 
aztán egyre-másra ragadtak a sárba az autók, 
kicsik és nagyok egyaránt. Abú Hajzurán 
azonban, aki egy hatalmas autót vezetett leg- 
hátul, ördöngös ügyességgel ment végig az 
úton, anélkül, hogy egyetlen pillanatra is  
leállt volna. Amikor észrevette Hadzs ridá 
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hamuszürke kocsiját, melynek hátsó kere-
kei háromnegyed részig süllyedtek a sárba, 
megállította az autóját, leugrott, és odament 
Hadzs ridához.

– Mit szólna, Hadzs ridá bátyám, nem 
lépne fel az én kocsimra? Ezeknek az autók-
nak a kivontatása négy órába is beletelik, és 
ezalatt Hadzs ridá bátyám már rég otthon 
lenne.

– Nagyszerû – mondta Hadzs ridá –, a te 
motorod zúgása még mindig kellemesebb, 
mint négy órán át itt rostokolni.

Abú Hajzurán hat órán át vezette hatalmas 
kocsiját a csalóka talajon, amely száraznak és 
fehérnek tetszik a felszínére száradt finom 
sóréteg miatt. Abú Hajzurán az egész úton 
könnyû és gyors mozdulatokkal forgatta 
a kormánykereket jobbra és balra, hogy az 
elülsô kerekek a szükségesnél kicsivel széle-
sebb utat vágjanak maguknak.
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Hadzs ridá módfelett örvendett Abú 
Hajzurán ügyességén, hónapokig ezt mesél-
gette barátainak. Még jobban örvendezett, 
amikor arról értesült, hogy Abú Hajzurán 
mások nem egy ajánlatát visszautasította. 
Miután ezek a hírek széltében-hosszában 
elterjedtek, magához hívatta, megdicsérte, 
és egy kevéssel fölemelte a fizetését, és ami 
mindennél fontosabb, Hadzs ridá kikötötte, 
hogy Abú Hajzurán föltétlenül kísérje el 
minden vadászatra és minden nagyobb útra.

Hadzs ridá egy héttel ezelôtt autókara-
vánjával vadászatra indult, és fôleg a ven-
dégei kedvéért rendezte meg a kirándulást, 
akik nála szálltak meg.

Abú Hajzuránt egy nagy vizesautó vezeté-
sével bízta meg, amely az úton kíséri a ka-
ravánt, és a több mint kétnapos kirándulás 
alatt bôven ellátja az embereket vízzel. A ka-
raván mélyen bent járt a sivatagban. Hadzs 
ridának pedig kedve kerekedett, hogy egy 
másik úton menjenek visszafelé, amely 
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Zabirba vezet, és Zabirtól aztán rátérhet-
nek a fôútvonalra, amely Kuvaitba visz. Abú 
Hajzuránnak most Kuvaitban kellene lennie  
a karaván többi kocsijával, ha nagy kocsiját 
nem éri egy kis defekt. Emiatt kényszerült 
arra, hogy további két napig vesztegeljen 
Baszrában, amíg megjavítják, és aztán megy 
a többiek után.

– Tehát visszafelé menet be akarsz tenni 
bennünket a kocsi víztartályába?

– Pontosan! Mondtam magamban: „Miért 
ne használnád ki az alkalmat, és miért ne ke-
resnél néhány jól megszolgált kurust, ha már 
itt vagy, és a kocsid úgyis mentesül a vizsgá-
lattól?”

Marván ránézett Abú Kaiszra, majd Aszad - 
ra, azok pedig kérdô tekintettel pillantottak 
rá vissza.

– Figyelj ide, Abú Hajzurán. Nem tetszik 
nekem ez a bolt! Hogyan képzeled ezt az egé-
szet? Ehhez hasonló hôségben ki a fene bírja 
ki, hogy egy zárt víztartályban kuksoljon?
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– Csak ne csinálj tragédiát az ügybôl! 
Nem ez az elsô eset. Tudod, hogyan lesz? 
A szaíváni határállomás elôtt ötven méterrel 
szálltok be a tartályba, a határon én még öt 
percet sem állok, s a határ után ötven mé-
ternyire fölmentek a kocsi tetejére. Aztán 
Mitlában, a kuvaiti határon, megismételjük 
a cirkuszt, újabb öt perc alatt. Azután pedig, 
csiribí-csiribá, Kuvaitban találjátok maga - 
tokat.

Aszad bólintott, aztán egy ideig merôn a 
földre bámult, alsó ajkát kifordítva. Marván 
szórakozottan tördelt egy száraz botot, Abú 
Kaisz meg egyre csak a magas termetû sofôrt 
vizslatta. Marván hirtelen megszólalt:

– Van víz a tartályban?
Abú Hajzurán nevetésbe tört ki, Aszad is 

elmosolyodott.
– Természetesen nincs. Mit képszelsz? 

Embercsempész vagyok vagy úszómester?
És mintha megtetszett volna a gondolat 

Abú Hajzuránnak, tovább hahotázott, te-
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nyerével a combját csapkodta, és rángató-
zott.

– Mit képzelsz? Tán úszómester vagyok? 
Gyermekem, a tartály hat hónapja színét se 
látta víznek.

Aszad nyugodtan megjegyezte:
– Azt hittem, hogy a vadászatra te vittél vi-

zet egy héttel ezelôtt.
– Ej, tudod, tudod, hogy értem.
– Nem, nem tudom.
– Úgy értem, hogy hat napja... Az ember 

túloz néhanapján. És most, megegyeztünk? 
Vessünk már véget ennek a veszélyes meg-
beszélésnek!

Abú Kaisz rászánta magát, hogy kimondja 
a döntô szót. Mielôtt beszélni kezdett volna, 
végig jártatta a szemét a társaságon, és egy 
darabig tétovázott, miközben Aszadra né-
zett, mintha segítséget kérne tôle. Aztán kö-
zelebb lépett Abú Hajzuránhoz.

– Ide figyelj, Abú Hajzurán! Én egyszerû 
ember vagyok, és nem értem ezt a sok bo-
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nyodalmat, de ez a história a vadászatról se-
hogy se tetszik nekem. Azt mondtad, hogy 
vizet vittél Hadzs ridának, most meg azt 
mondod, hogy a kocsid víztartálya hat hó-
napja nem is szagolt vizet. Megmondom ke-
rek perec, és kérlek, ne haragudj: én kétel-
kedem benne, hogy van kocsid.

Abú Kaisz a többiekhez fordult, és meg-
tört hangon folytatta:

– Én inkább fizetek tizenöt dinárt, és me-
gyek egy hivatásos embercsempésszel a siva-
tagi úton. Nem akarom feleslegesen szapo-
rítani a bajt.

Abú Hajzurán fölnevetett, és hangosan ki-
jelentette:

– Csak eredj és próbáld meg. Azt hiszed,  
hogy én nem ismerem azokat az ember-
csempészeket? Az út kellôs közepén faképnél  
hagynak benneteket, úgy eltûnnek, mint a 
kámfor. Ti pedig megolvadtok az augusztusi 
hôségben, és a kutya se tud rólatok. Eredj 
csak, és próbáld meg! Sokan megpróbálták 
már elôtted. Útba is igazítsalak? Mit gon-
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dolsz, miért veszik el tôletek elôre az össze-
get, mi?

– de én sokról tudok, akik odaértek az 
embercsempészek révén.

– Legfeljebb tíz százalék. Eredj csak, és 
kérdezd meg ôket, majd elmondják, hogy 
minden embercsempész és vezetô nélkül fe-
jezték be az utat, és csak a jó szerencse segí-
tette ôket, hogy megmenekültek.

Abú Kaisz megmerevedett, és egy pil-
lanatra úgy látszott, mindjárt összeesik. 
Marvánnak feltûnt, hogy Abú Kaisz sokban 
hasonlít az apjára. Elfordította tôle az arcát, 
gondolatait nem tudta többé egy dologra 
összpontosítani. Közben Abú Hajzurán to-
vább kiabált:

– Gyorsan határozzatok már! Nincs feles-
leges vesztegetni való idôm! Esküszöm nek-
tek a becsületemre.

– Tedd el az esküdözést máskorra – vágott 
közbe Aszad higgadtan. – Sokkalta jobban 
mennek a dolgok, ha az ember nem esküszik 
a becsületére.
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Abú Hajzurán odafordult hozzá:
– Akkor, Aszad úr, mivel okos és tapasztalt 

férfiú vagy... Mi a véleményed?
– Mirôl?
– Mindenrôl.
Aszad elmosolyodott. Észrevette, hogy 

Abú Kaisz és Marván az ô döntésére vár. 
Lassan és gúnyosan mondta:

– Elôször is, nem vagyunk kötelesek el-
hinni a vadászat meséjét. Az az érzésem, 
hogy Hadzs ridá és önkegyed csempészettel 
foglalkozik. Engedelmet kérek egy percre, 
hadd fejezzem be. Hadzs ridá úgy gondolja, 
hogy az úton embereket csempészni hitvány 
dolog, ezért ezt meghagyja neked, te viszont 
cserébe meghagyod neki az izgalmasabb dol- 
gok csempészését, persze méltányos részese-
déssel a nyereségbôl. Vagy tán ô nem tudja, 
hogy embereket csempészel visszafelé me-
net?

Abú Hajzurán szélesen elvigyorodott, fe-
hér foga újból elôvillant. Szemmel látható-
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lag nem akart válaszolni Aszadnak. Marván 
hirtelen megszólalt:

– És a vadászat meséje?
– Ajjaj! A vadászat meséjét a határôrök 

számára találták ki, nem a mi számunkra. de 
Abú Hajzurán nem talált kivetnivalót abban, 
ha elmeséli.

Abú Hajzurán még szélesebb vigyorra 
húzta a száját, mint elôzôleg. Az emberek 
pillantásokat váltottak, anélkül, hogy bárme-
lyikük megszólalt volna. Kimondatlanul is az 
volt a véleményük, hogy ez az Abú Hajzurán 
alighanem gyengeelméjû.

– de mit csempészik Hadzs ridá? – fir-
tatta Abú Kaisz. – Azt mondtad, hogy va-
gyonos ember. Mindnyájan Abú Hajzuránra 
néztek, aki hirtelen abbahagyta a vigyorgást, 
arca újra felöltötte nemtörôdöm és paran-
csoló kifejezését.

– Most aztán elég legyen a locsogásból! 
– szólalt meg határozottan. – Nehogy azt 
hidd, Aszad úr, hogy tudja fene, milyen okos 
vagy. Mit határoztatok?
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Aszad nyugodtan mondta.
– Engem személy szerint semmi más nem 

érdekel, csak az, hogy eljussak Kuvaitba, ami 
ezen kívül van, az nem az én dolgom... Ezért 
én elutazom Abú Hajzuránnal.

– Én is utazom veletek! – vágta rá Marván 
lelkesen.

Abú Kaisz is belevegyült:
– Gondoljátok, hogy én is veletek tudok 

tartani? Öreg ember vagyok én már...
Abú Hajzurán élesen felnevetett, aztán 

karját Abú Kaisz karjába öltötte:
– Lárifári! ugyan, Abú Kaisz, ki ültette el 

a fejedben, hogy ennyire öreg vagy? Talán 
Kaisz mamája? Eh! Velünk kell jönnöd!

Néhány lépést megtettek együtt, otthagy-
ták Marvánt és Aszadot a nagy betonpad 
mellett. Akkor Abú Hajzurán hátravetette a 
fejét, és odakiáltotta nekik:

– Abú Kaisz nálam alszik az autóban. Hol-
nap korán reggel várlak benneteket a szál-
loda elôtt.
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Az utazás nem volt túlságosan kellemetlen a 
hatalmas kocsi tetején. Bár a nap lankadat-
lanul ontotta fejükre izzó lángtengerét, a 
gyorsaság okozta légáramlás mégiscsak eny-
hítette valamelyest a forróságot. Abú Kaisz 
felkapaszkodott Marvánnal a tetôre, a tartály 
szélén ültek egymás mellett; a sorshúzásban 
az út elsô szakaszára Aszadnak jutott a sofôr 
melletti hely.

– Úgy hozta a sors, hogy az öreg fog leg-
utoljára itt hûsölni – gondolta Aszad. – de 
nem baj, mert akárhogyan is van, a nap most 
még csak-csak elviselhetô, a déli hôségben 
viszont szerencséje lesz az öregnek.

Abú Hajzurán hirtelen megszólalt, emelt 
hangon, hogy a motor zúgása ne nyomja el 
a szavát:

– El tudod képzelni? Ezt a százötven kilo-
métert magamban mindig ahhoz a bizonyos 
Úthoz hasonlítom, amelyet Isten rendelt a 
teremtményeinek, hogy azt járják, mielôtt 
a pokolba vagy a paradicsomba küldi ôket. 
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Aki elbukik az úton, a tûzbe kerül, aki végig-
megy rajta, a paradicsomba jut. Az angyalok 
meg, azok itt a határôrök.

Abú Hajzurán nevetésbe tört ki, mintha 
nem is ô beszélt volna, aztán mindkét kezé-
vel ütögetni kezdte a kormányt, és a fejét rá-
zogatta.

– Tudod-e, félek, hogy tönkremegy az áru,  
ott... – és fejével arrafelé bökött, ahol az öreg 
ült Marvánnal a tartályon, és egyre nevetett, 
éles hangon.

Aszad nyugodtan kérdezte:
– Mondd csak, Abú Hajzurán... Te soha 

nem nôsültél meg?
– Én? – kérdezte döbbenten, és sovány ar-

cára fájdalmas kifejezés szállt. Az ember nem 
is gondolta volna, hogy egy pillanattal elôbb 
még nevetett. Aztán vontatottan megszólalt:

– Miért kérded?
– Semmi különösért. Csak arra gondol-

tam, hogy nagyszerû életed van. Senki nem 
ráncigál ide-oda. Egymagadban száguldasz; 
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ahová kedved tartja. Csak száguldasz, szá-
guldasz. 

Abú Hajzurán bólintott, aztán összehúzta 
szemhéját, hogy kiszûrje a napfényt, amely 
hirtelen bevágott az elülsô üveg fölött.

A fény vakítóan éles volt, úgyhogy elôször 
semmit sem látott. Csak a combjai közé ha-
sító iszonyú fájdalmat érezte, aztán nagy ke-
servesen tudatára ébredt, hogy a lába ki van 
kötve, két állványhoz, amelyek a magasba 
emelik, és több férfi forgolódik körülötte. 
Egy pillanatra lehunyta a szemét, majd föl-
nyitotta újra, tágra, egészen tágra. A feje 
fölé függesztett kerek lámpa eltakarta elôle 
a mennyezetet, és elvakította szemét. Ahogy 
oda volt béklyózva abba a feszes és képtelen 
helyzetbe, nem tudott visszaemlékezni, csu-
pán egyetlen dologra, amely az imént történt 
vele, semmiség. Éppen rohant egy csomó fel- 
fegyverzett férfi között, amikor elôtte kitört 
a pokol, és ô az arcára zuhant. Ez minden. 
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És most az iszonyú kín nem szûnik a combjai 
közt: óriási, kerek lámpa függ a szeme fölött; 
küszködik, hogy kivegye a tárgyakat és a sze-
mélyeket, szemhéját összehúzza, amennyire 
csak bírja. Egyszerre belehasít egy iszo-
nyú gondolat, kiabálni kezd, eszét vesztve. 
Hogy mit mondott akkor, nem emlékszik, 
de érezte, hogy egy kéz nehezedett a szá-
jára, egy kéz, amely tapadós kesztyût viselt, 
és mintegy vattán keresztül jutott el hozzá a 
hang:

– Légy okos! Légy okos! Mindenesetre in-
kább ez, mint hogy meghalj!

Nem tudja, meghallották-e, ahogy a fogai 
között kiabált, miközben a tapadós kéz a szá-
jára szorult, vagy elhalt-e a hangja a torká-
ban? Mindenesetre, ô most is hallja, mintha 
valaki más kiáltaná a fülébe:

– Nem. Inkább a halál!
És most. Tíz év telt el ama gyûlöletes jele-

net óta. Tíz év telt el ama nap óta, amelyen 
megfosztották férfiasságától. És ezt a meg-
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aláztatást éli át nap nap után, óráról órára, ez 
ôrli tipró hatalmával, ez kísérti a tíz év min-
den egyes pillanatában, mégis: nem szokta 
meg soha, nem törôdött bele soha. Tíz álló 
éven át igyekszik elfogadni a dolgokat. de 
miféle dolgokat? Hogy egyszerûen tudomá-
sul vegye, elvesztette a férfiasságát a hazáért? 
És mi haszna? Odavan a férfiassága, és oda-
van a haza, az Isten verje meg az egész átko-
zott világot.

Nem, nem fogadta el tíz év után sem, 
hogy elfeledje tragédiáját, és belenyugodjon. 
Sôt, nem fogadta el még akkor sem, ott a kés 
alatt, amikor próbálták meggyôzni, hogy fér-
fiasságának elvesztése jobb, mint az élet el-
vesztése. Ó, förtelmes Isten! Ôk nem tudják, 
mi az, nem tudnak semmit, és nagyképûen 
tanítják az embereket mindenre. Nem fo-
gadta el, vagy talán képtelen volt elfogadni? 
Az elsô pillanatoktól fogva föltette magában, 
hogy nem fogadja el; igen, ez az igazság; sôt, 
képtelen volt elfogadni a dolgot teljes súlyá- 
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ban mindaddig, amíg ész nélkül el nem me-
nekült a kórházból, még mielôtt felgyógyult  
volna. Mintha szökése meg nem történté te-
hette volna a dolgokat. Hosszú idôre volt 
szüksége, amíg hozzászokott a puszta élet-
hez. de vajon hozzászokott? Még most sem.  
Valahányszor elhangzik a futó kérdés: „Miért  
nem nôsülsz meg?”, visszatér a gyûlöletes ér- 
zés a combjai közé hatoló fájdalommal, mint- 
ha újra ott feküdne a vakító, kerek lámpa 
alatt, magasba emelt lábakkal.

A fény annyira izzó és vakító volt, hogy sze- 
me könnybe lábadt tôle. Akkor Aszad kinyúj-
totta kezét, és leengedte a hosszú fényvédô 
függönyt, hogy beárnyékolja Abú Hajzurán 
arcát.

– Igen, így jobb, köszönöm. Tudod-e, 
hogy Abú Kaisz szerencsés ember?

Aszad érezte, hogy Abú Hajzurán el akarja 
terelni a szót a házasság témájáról, ezért egy- 
szerûen megkérdezte:
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– Miért?
– Ha úgy adódik, hogy elmegy az ember-

csempészekkel, valóságos csodaszámba ment 
volna, ha eljut Kuvaitba.

Abú Hajzurán keresztbe rakta karját a kor-
mányon, és mellkasával rátámaszkodott.

– Te nem tudod, hogyan mennek itt a dol-
gok. Fogalmatok sincs róla, egyikôtöknek 
sem. Kérdezz csak meg engem. Én tudok 
történeteket, annyit, mint égen a csillag.

– A kövér ember jóságosnak látszik. Meg-
tetszett nekem.

Abú Hajzurán lehajtotta fejét, és letörölte 
homlokáról a verítéket a kormányon nyugvó 
ingujjával, és úgy mondta:

– Ej! A kövér ember nem megy át veletek 
a határon, mit tudja ô, hogy mi történik.

– Miért, mi történik?
– Van egy unokaöcsém, Haszanénnak hív-

ják, egyszer átszöktették a határon, aztán 
több mint tízórás menetelés után, mikor már 
besötétedett, az embercsempész egy csomó 
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távoli fényre mutatott, mondván: „Az ott 
Kuvait, félórái gyaloglás után odaértek...” 
Tudod, mi történt? Fenét volt az Kuvait, 
egy eldugott iraki falu volt! Ezrével mesél-
hetném neked az ehhez hasonló története-
ket. Férfiak történetét, akik kutyák módjára 
kutattak egyetlen csepp víz után, amellyel 
megnedvesíthetnék felrepedezett ajkukat. 
És mit gondolsz, mi történt, amikor meglát-
ták a beduinok sátrait? Egy korsó vizet vá-
sároltak az összes pénzért, amijük volt, vagy 
jegygyûrûért, óráért. Azt mondják, hogy a 
híres vendégszeretô Hátim beduin volt, de 
szerintem ez dajkamese! Elmúltak azok az 
idôk, Aszad, elmúltak. de ti még nem jöt-
tetek rá erre. Azt hiszitek, hogy a kövér em-
ber azt tehet, amit akar... Ismerek egy em-
bert, aki négy álló napig vonszolta magát a 
sivatagban, egyes-egyedül, és mire fölszedte 
egy autó az al-dzsahrai úton, már csaknem 
kiadta a páráját... Tudod, mit csinált? Csu-
pán egyetlenegy dolgot akart az egész élet-
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ben. Visszatérni Baszrába, rögtön, mihelyt 
felépül, mert eltökélte magát, ha minden kö-
tél szakad is, nekivág újra a sivatagnak. Tu-
dod, miért? Azt mondta nekem, azért akar 
visszatérni oda, hogy markába kaparinthassa 
a kövér ember nyakát, és kitekerje, aztán jöj-
jön, aminek jönnie kell. Az útnak két ifjú-
kori barátjával vágott neki Gázából Izraelen, 
Jordánián és Irakon keresztül. Aztán az em-
bercsempész a sivatagban faképnél hagyta 
ôket, amikor még át sem lépték Kuvait ha-
tárát. Ott temette el barátait azon a névte-
len földön, és cipelte a holmijukat, abban a 
reményben, hogy eljut Kuvaitba, és elküldi 
a családjuknak. Nem akart senki intô sza-
vára hallgatni. Azt mondta, hogy nem akar 
felejteni, és nem akar megbocsátani. Majd 
egy hónapi út után visszatért Irakba, úgy, 
ahogy jött, de letartóztatták. Jelenleg a má-
sodik évet tölti egy nyomorúságos börtön-
ben. Mit gondolsz? Jöttök hozzánk az isko- 
lákból, mint a gyermekek, és azt hiszitek, 
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hogy az élet játék. Azt hiszed, hogy Abú Kaisz  
nem tette kockára az életét? És rá is fize-
tett volna. Meg vagyok gyôzôdve errôl, emi-
att az átkozott forró nap miatt. Holnap, ha 
Kuvaitba érkezel, hálásan fogsz visszaemlé-
kezni rám, és emlegetsz majd: „Lám, Abú 
Hajzurán igazat mondott”, és ezerszer hálát 
adsz a teremtôdnek, amiért megmentettelek 
a kövér ember karmai közül. Láttál te már 
életedben a homokban heverô csontvázat?

– Mit mondasz?
– Csak kérdeztelek: láttál-e már életedben 

a homokban heverô csontvázat?
– Nem!
Abú Hajzurán erélyesen forgatta a kor-

mányt, hogy átjusson egy széles homokgöd-
rön.

Aztán az autó döcögni és rázkódni kez-
dett a talajon, amely olyan hepehupás volt, 
mintha lépcsôn mennének föl-le. Aszad úgy 
érezte, belsô részei tüstént kiugranak össze-
koccanó fogsora közül.
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– Sokat láttál volna belôlük, ha az ember- 
csempészekkel mész, de mindenesetre, ez 
nem jelentene semmit...

– Miért?
– Mert akkor a kisebb gondod is nagyobb 

lenne, mint hogy rájuk gondolj. Vagy pedig, 
ahogy Haszanén mondta, nem akarnál rájuk 
gondolni.

Aszad bambán mosolygott, egyszerûen 
azért, mert nem tudta, voltaképpen mit is 
feleljen. Aztán megkérdezte, megbökve Abú 
Hajzurán csípôjét:

– Akkor miért foglalkozol embercsempé-
szettel?

– Én? Én nem foglalkozom embercsem-
pészettel.

Aszad fölnevetett, és tenyerével rácsapott 
Abú Hajzurán combjára.

– Akkor minek nevezed ezt?
– Megmondjam neked az igazat? Több 

pénzt akarok. Több pénzt, több pénzt. És rá-
jöttem, hogy becsületes úton nehéz vagyont 
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gyûjteni. Látod, milyen hitvány teremtmény 
is vagyok én? Van valamicske pénzem... Két 
év múlva otthagyok mindent, és letelepszem. 
Pihenni szeretnék... kinyújtózni, heverész- 
ni az árnyékban, és gondolkozni, vagy még  
azt sem. Nem akarok többé lótni-futni. Ele-
gem van már ebbôl az életbôl, untig elegem,  
Isten bizony, torkig vagyok.

Abú Hajzurán gyors mozdulattal kikap-
csolta a motort, kinyitotta az ajtót, leugrott 
a földre, és kiabálni kezdett:

– Na, most jön a haddelhadd. Gyerünk. Ki- 
nyitom nektek a tartály ajtaját. Haha! Olyan 
lesz ott bent az idô, mint a másvilágon...

Könnyedén fellépett a kis vaslétrára. Míg 
a tartály kerek ajtajával babrált, Marván lus-
tán gondolta: „Jó erôs a karja”. Csorgott ró-
luk a veríték, Abú Hajzuránnak csuromvíz 
volt az inge, arcát meg mintha sárral mázol-
ták volna be.

Az ajtó csikorogva nyílt ki. Abú Hajzurán 
fölemelte a kerek vaslemezt, élére állította,  
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feltárva a tartály vastag rozsdarétegtôl vö- 
röslô belsejét. Abú Hajzurán leült a nyílás 
mellé, lelógatta szétvetett lábát, és az izzad-
ságát törülgette piros zsebkendôjével, me-
lyet kék ingének gallérja alatt rácsavart a tar-
kójára.

– Azt tanácsolom nektek – zihálta –, hogy 
vessétek le az ingeteket. A hôség fojtogató és 
rémes odabenn, és úgy fogtok izzadni, mint 
a kemencében. de hát öt perc az egész, vagy 
legfeljebb hat. Olyan gyorsan fogok hajtani,  
ahogy csak bírok. Vannak bent vasfogan-
tyúk, minden sarokban egy-egy. Jó lesz, ha 
erôsen belekapaszkodtok, mert különben 
úgy fogtok ide-oda gurulni, mint a labdák. 
Persze a cipôtöket leveszitek.

A társaság mozdulatlanul állt a földön. 
Abú Hajzurán fölkelt, majd leugrott, és ne-
vetni próbált.

– Az ember még aludhatna is ott bent, ha 
az idô egy szemernyit hûsebb lenne...
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Abú Kaisz Marvánra nézett, majd mind 
a ketten Aszadra szegezték szemüket, aki 
tekintetüktôl ösztökélve két kis lépést tett 
elôre, aztán hátrahôkölt, és újra megállt. 
Abú Hajzurán fürkészve figyelte.

– Azt ajánlom, hogy igyekezzetek egy ki-
csit. Most még a nap kezdetén járunk, de 
nemsokára valóságos kemence lesz a tartály 
belseje. Magatokkal vihetitek a kulacsot, de 
amikor érzitek, hogy megáll a kocsi, ne hasz-
náljátok!

Marván elszánta magát, és szaporán meg-
indult a vaslétra felé, de Aszad megelôzte, fel- 
lépett a kerékre, a tátongó nyílás fölé hajolt, 
és egy szemhunyásnyi idôre a tartály belse-
jébe dugta a fejét, aztán hátrahôkölve visz-
szahúzta:

– Ez maga a pokol! Csak úgy izzik!
Abú Hajzurán széttárta hatalmas tenyerét, 

és megjegyezte:
– Megmondtam nektek elôre.
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Ekkor Marván is odaért, behajolt a nyí-
lás belsejébe, aztán visszatántorodva felkapta 
a fejét, arcán a borzadály és rettenet kifeje-
zésével. Abú Kaisz zihálva ért oda melléjük. 
Abú Hajzurán fölkiabált nekik:

– Tudjátok, mit csináljatok, ha valamelyi-
kôtöket tüsszentés ingerli?

Aszad halványan elmosolyodott, Marván 
lefelé tekintett, Abú Kaiszon látszott, hogy 
nem értette a kérdést.

– Tegye a mutatóujját egyenesen az orr- 
lika alá, így...

Abú Hajzurán megmutatta, hogyan, és el-
vigyorogta magát.

Aszad elôrelépett, s megszólalt:
– Nem hinném, hogy bármelyikünk is 

tüsszögni fog ebben a kemencében. Emiatt 
nem kell aggódnod.

Aszad csípôre tette a kezét, és megállt a nyí-
lás mellett, fejét lehajtotta, mintha azt akarta 
volna megnézni, hogy mi van belül. Abú 
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Kaisz eközben levetette az ingét, gondosan 
összehajtva a hóna alá szorította, ôszes szôr- 
zettel borított mellkasa, elôre görbülô váll-
csontja fedetlen maradt. Leült a nyílás szé-
lére, lábát befelé lógatva, elôször behají-
totta az ingét, aztán lassan, egyenes tartással 
csúszni kezdett lefelé, megfeszített karjával a 
nyílás peremére támaszkodva, míg lábával el 
nem érte a tartály fenekét. Akkor elernyedt 
a karja, testével óvatosan elôre tapogatózott, 
eltûnt a feje, majd követte a két karja.

Aszad a nyílás fölé hajolt, és lekiáltott:
– Mit szólsz a dologhoz?
Tompa hang kondult bentrôl, mintha fe-

neketlen mélységbôl jönne:
– Istenverte kút ez. Gyere!
Aszad Marvánra nézett, aki levette az in-

gét, és állva várakozott, miközben Abú 
Hajzurán újra fölkapaszkodott a vaslétrára.

– Ki van soron?
– Én.
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Marván odalépett a nyíláshoz, és háttal  
fordult neki. Elôször a lábát engedte le, ha-
sával a nyílás peremére dôlt, majd ügyesen 
lecsúszott egész testével. Két keze egy ideig 
még a nyílás szélébe kapaszkodott, aztán el- 
tûnt.

Aszad követte társait, anélkül, hogy ingét 
levette volna. Mikor elnyelte a nyílás, Abú 
Hajzurán a nyílás fölé hajolt, próbálta ki-
venni, mi a helyzet belül, de nem látott sem-
mit. Valahányszor belekukkantott, teste el-
fogta a nyíláson beszüremlô fényt.

– Nos? – kiáltott be végül.
Tompa hang felelte neki:
– Mire vársz? Siess, mert mindjárt meg-

fulladunk!
Abú Hajzurán gyorsan becsapta a nyíláson  

a fedôlapot, kettôt fordított sokszögû kallan - 
tyúján, aztán futva az ülésre pattant, és mi- 
elôtt még becsukta volna a kocsiajtót, az autó  
már falni kezdte a kilométereket.
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Azalatt a néhány perc alatt csupán egyet-
len gondolat forgott Abú Hajzurán agyában:  
hogy a hepehupás út, mely olyan, mint egy 
föl-le menô lépcsô, állandóan rázza, döcög-
teti a kocsit, percnyi szünet vagy enyhülés  
nélkül. Olyan ez a rázkódás, hogy hamarább 
ver habot a tojásfehérjébôl, mint az elekt-
romos készülék. Marvánnak nem árt, mert 
ô még gyerek, és nem árt Aszadnak, mert 
erôs a szervezete. de mi lesz Abú Kaisz- 
szal? Úgy vacoghat most a foga, mint akit 
a fagyhalál kerülget, azzal a különbséggel,  
hogy itt nincs egy csepp hideg se. Abú Haj- 
zurán némileg tudná enyhíteni ezt a rázkó-
dást, ha fokozná a sebességet. Ha százhúszas  
sebességgel futtatná ezt az ördögi tankot a 
kilencvenes helyett, amit most mutat a sebes- 
ségmérô. de ha ezt teszi, ki biztosítja afelôl, 
hogy nem fordul fel a kocsi az ilyen átko-
zott utakon? Egye meg a fene, ha felfordul, 
végül is nem az övé. de mi történik, ha fel-
bukfencezik? Megaztán, ki biztosítja arról,  
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hogy a kocsi motorja kibír ekkora sebessé - 
get, ilyen hôségben és ilyen talajon? A sebes- 
ségmérôkön mindig akkora számokat tün-
tetnek föl, hogy azokat a tapasztalt sofôrnek 
sem tanácsos elérnie...

Nem lassított akkor sem, amikor Szafvánba 
ért, sôt akkor sem emelte fel a lábát a gázpe-
dálról, egy hajszálnyira sem, amikor a téren: 
befordult jobb felé, hogy az ôrállomáshoz 
álljon; széles körívet írt le, úgyhogy óriási 
karéjban szállt fel nyomában a por. Sôt, az ôr- 
állomás kapuja elôtt erôteljesen gázt adott, 
és nyílsebesen iramodott befelé.

A szafváni vámtér nagy, homokos térség,  
hatalmas fa árválkodik a közepén, hosszúkás 
leveleit hullajtva, és széles árnyékot vetve a 
földre. Oldalt épületek sorakoznak, alacsony 
faajtókkal, belsejükben zsúfolt hivatalok és 
örökké foglalatoskodó emberek. Senki nem 
figyelt fel Abú Hajzuránra, amint nyurga alak- 
jával átvágott a téren, csak néhány asszony, 
aki a fa árnyékában üldögélt, bô leplébe bur-
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kolózva. Egy-két gyermek is ott ácsorgott a 
vízcsap mellett, s a kapus bóbiskolt a foszlott 
gyékényszéken.

– Abú Hajzuránnak sietôs az útja ma!
– Igen... Hadzs ridá vár. Elkerget, ha el-

késem.
– Hadzs ridá nem fog elkergetni, ne félj! 

Lámpással sem talál olyan legényt, mint te.
– Ajjaj! Annyi a fiatal, mint a nyû. Csak 

egyet int a kezével, és máris ragadnak rá, 
akár a legyek.

– Mit viszel magaddal?
– Fegyvereket! Tankokat! Páncélosokat! 

Na meg hat repülôgépet és ágyúkat.
A férfi teli torokból felnevetett, Abú Haj-

zu rán meg könnyedén felkapta a papírokat 
az asztalról, és kifelé indult. 

„A legnehezebb állomáson túl vagyunk!” 
– mondta magában, miközben a másik szo-
bába lépett. Egy perc múlva már jött is ki-
felé onnan, egy szempillantásnál is rövidebb 
idô alatt már beindította a motort, felverve a 
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Szafván fölé boruló csendet, és újból nekivá-
gott az útnak.

Miközben az autó kilôtt nyílvesszôként 
száguldott, porfelhôcsíkot húzva maga után, 
Abú Hajzuránról patakzott a veríték, és sok-
ágú, állánál összetalálkozó sávokat húzott 
poros arcán. A nap ádáz hévvel perzselt, a le- 
vegô forró volt, tele finom, lisztszerû porral.

– Életemben nem láttam ilyen átkozott 
idôt – szólt hangosan.

Kigombolta ingét, végig tapintotta melle 
dús, nedves szôrzetét.

Az út egyenletesebbé vált, a kocsi már nem 
rázkódott annyira, mint az elôbb. Növelte a 
sebességet, a sebességmérô úgy ugrott elôre, 
mint egy cölöphöz kötött fehér kutya.

Izzadságban úszó szemével elôre kémlelt.  
Elôbukkant a kis domb vége. E mögött a 
domb mögött tûnik el Szafván, ott kell meg-
állnia.

Lábával erôsebben taposott a gázpedálra,  
hogy a kocsi lassítás nélkül vegye az emel-
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kedôt. Úgy érezte, lábizmaiba görcs állt, és  
már-már szétpattannak. Az út tekergett, a 
kocsi dübörgött, az üveg izzott, az izzadság  
vérig marta a szemét, és a domb teteje még 
most is olyan távolinak tetszett, mint az 
örökkévalóság.

„Én édes, magasságos, mindenható Iste-
nem, hogy is lehet, hogy egy domb tetejéhez  
fûzôdjék mindaz az érzés, amely az ereim-
ben hullámzik, és pokoli lángját sós veríték-
ben fürdô bôrömre ontja? Magasságos Isten,  
aki soha nem voltál velem, aki soha nem te-
kintettél rám, és akiben nem hiszek soha, 
lehetséges, hogy most az egyszer itt vagy? 
Csak most az egyszer!”

Szaporán pislogott néhányat, hogy lerázza 
szemhéjáról az izzadságot, és amikor végre 
kinyitotta a szemét, a dombtetô ott terült el 
elôtte. Följutott a legmagasabb pontra, ki-
kapcsolta a motort, és egy kicsit hagyta lefelé 
csúszni a kocsit, akkor megállította, majd az 
ajtóból odaugrott a tartály végéhez.
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Elsônek Marván jött ki. Kinyújtotta mind-
két karját, Abú Hajzurán erejét megfeszítve 
fölhúzta, és otthagyta elterülve a tartály te-
tején. Majd Abú Kaisz dugta elô a fejét, és 
megpróbált kimászni, de nem bírt. Kinyúj-
totta a karját, és hagyta, hogy Abú Hajzurán 
fölráncigálja. Aszad maga is föl tudott ka-
paszkodni a nyíláson, az inge már nem volt 
rajta.

Abú Hajzurán leült a tartály forró tetejére, 
zihált, úgy látszott, mintha éveket öregedett 
volna ez alatt az idô alatt. Abú Kaisz köz-
ben lassan lecsúszott a kerekekre, és arcára 
borulva elnyúlt az autó árnyékában. Aszad 
egy darabig állva maradt, mélyet lélegzett, 
teleszívta mellkasát. Látszott, hogy mon-
dani akar valamit, de nem tud. Végül lihegve 
megszólalt:

– Ú! Itt szörnyû hideg van!
Arca piros volt, és nedves, nadrágja lucs-

kos a verítéktôl, mellén rozsdafoltok vörös-
löttek, mintha vérrel lett volna bemázolva. 
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Marván feltápászkodott, és nehézkesen le-
ereszkedett a vaslétrán, szeme gyulladt volt, 
melle rozsdával befestve. Amikor földet ért, 
fejét Abú Kaisz combjára fektette, és lassan 
végignyújtózott a kerék mellett. Kisvártatva 
követte Aszad, majd Abú Hajzurán, mind-
ketten leültek, fejüket felhúzott térdükre 
hajtva. Abú Hajzurán szólalt meg egy idô 
múlva:

– rémes volt?
Senki nem válaszolt. Tekintetét végig  já- 

ratta arcukon, sárga, múmiaszerû lények me- 
redtek rá, és ha nem emelkedett meg süly-
lyedt volna Marván mellkasa, és ha nem lé- 
legzett volna Abú Kaisz hangosan sípolva, 
azt hihette volna, hogy halottak...

– Hét percet mondtam nektek... és nem 
tartott tovább az egész, mint hat percig.

Aszad hidegen pillantott rá, Marván ki-
nyitotta szemét, de nem nézett semmi meg-
határozott pontra, Abú Kaisz pedig elfordí-
totta a fejet.
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– Esküszöm nektek a becsületemre: hat 
perc!

Nézd csak meg az órát, Aszad! Pontosan 
hat perc! Nézd! Miért nem akarod meg-
nézni? Mondtam nektek. Itt az óra nézd csak 
meg, nézd!

Marván fölemelte a fejét, rátámaszkodott 
a karjára, fejét kissé hátra vetette, és Abú 
Hajzurán felé tekintett, de úgy rémlett, hogy 
nem is ôt nézi.

– Kipróbáltad már, mi az hat percet ülni 
ott?

– Megmondtam nektek.
– Aztán meg nem is hat perc volt.
– Miért nem nézed meg az órádat? Miért 

nem? Ott van a csuklódon, tessék, nézd meg. 
Nézd meg! És ne bámulj már rám úgy, mint 
egy eszelôs.

– Hat perc – szólalt meg Abú Kaisz. Egész 
idô alatt számoltam. Egytôl hatvanig, az egy 
perc. Így számoltam. Hatszor számoltam vé-
gig. Legutoljára iszonyú lassan számoltam.
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Halkan és vontatottan beszélt. Aszad meg-
kérdezte:

– Mi lelt, Abú Kaisz? Beteg vagy?
– Én? Én? Ô, dehogy. Csak beszippantot-

tam a részemet a levegôbôl.
Abú Hajzurán fölállt, lerázta nadrágjáról a 

homokot, kezét csípôjére rakta, és tekintetét 
végig hordozta a három emberen.

– Gyerünk. Nem szabad tovább veszteget - 
nünk az idôt. Egy adag feketeleves még hátra 
van, rövidke idô múlva megkapjátok.

Abú Kaisz föltápászkodott, és a sofôrfülke 
felé indult, közben Aszad már kapaszkodott 
fölfelé a vaslétrán. Marván ülve maradt az 
árnyékban.

– Nem akarsz fölkelni? – kérdezte Abú 
Hajzurán.

– Miért nem pihenünk egy kicsit?
– Majd pihenünk eleget, ha odaértünk, de 

nem elôtte – kiabált Aszad a kocsi tetejérôl. –  
Gyerünk!
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Abú Hajzurán hangosan fölnevetett. Aztán  
rácsapott Marván vállára:

– Gyere, ülj Abú Kaisz mellé! Sovány 
vagy, nem fogunk túlságosan szorongani. 
Megaztán, úgy látszik, nagyon kimerültél.

Marván felment, és elhelyezkedett Abú 
Kaisz mellett. Abú Hajzurán, mielôtt be-
csapta az ajtót, hangosan kikiabált:

– Vedd fel az inged, Aszad, különben meg-
sülsz a napon!

Marván gyenge hangon szólt Abú Haj zu-
ránnak:

– Mondd meg neki, hagyja nyitva a ke-
mence ajtaját, hátha lehûl egy kicsit.

Abú Hajzurán vidáman kiáltotta:
– És hagyd nyitva a tartály ajtaját!
Felbôgött a motor, a nagy kocsi nekiin-

dult, ködcsíkot húzva maga után a sivatag-
ban, mely a magasba szökkent, aztán szétol-
vadt a hôségben.
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A gyötrött kis világ haladt elôre útján a siva- 
 tagban, mint súlyos olajcsepp az izzó cink - 
lemezen. A nap kereken, villámló izzással  
a fe jük fölé emelkedett, s már egyikük sem 
gondolt arra, hogy verítékét felszárítsa. 
Aszad a fejére borította ingét, lábszárát a 
combja alá húzta, és ellenállás nélkül hagyta, 
hadd égesse a nap. Marván Abú Kaisz vál-
lának támasztotta fejét, és lehunyta szemét. 
Abú Kaisz az utat bámulta, és sûrû, hamu-
szürke bajusza alatt erôsen összeszorította 
ajkát.

Négyük közül egyiknek sem volt már 
kedve beszélni, nemcsak azért, mert elcsi-
gázottak voltak a fáradtságtól, hanem mert 
mindnyájan mélyen, nagyon mélyen gondo-
lataikba merültek. A hatalmas kocsi haladt 
velük, valamint álmaikkal meg családjukkal,  
törekvéseikkel és reményeikkel, nyomorúsá- 
gukkal és kétségbeesésükkel, erejükkel és  
gyengeségükkel, múltjukkal és jövendô jük-
kel... Mintha a kocsi valamilyen új és isme-
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retlen sors hatalmas kapuját döngette volna, 
minden szem a kapun függött, mintegy lát-
hatatlan kötéllel odanyûgözve.

Taníttatni tudjuk majd Kaiszt, és vehetünk  
egy vagy két olajfacsemetét. Talán tudunk 
építeni egy szobát, amelyben meghúzódunk, 
és amely a miénk lesz. Öreg ember vagyok, 
lehet, hogy odaérek, lehet, hogy nem érek 
oda – gondolta.

Vagy azt hiszed, hogy az itteni életed sok-
kalta jobb, mint a halál? Miért nem próbálod  
meg úgy, mint mi? Miért nem emelkedsz fel 
arról a párnáról, és miért nem indulsz Isten 
földjére megkeresni a betevô falatot? Egész 
életedben a népélelmezési liszten fogsz élni, 
melynek minden egyes kilójáért oda kell 
dobnod egész méltóságodat a hivatalnokok 
küszöbén?

Haladt az autó a lángoló földön, motorja 
zúgott lankadatlanul.

Safika ártatlan asszony. Alig felserdült lány 
volt, amikor egy repesz eltalálta a lábát, és az 
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orvosok combtôbôl amputálták. Anyja nem 
szereti, ha valaki beszél az apjáról. Zakaria 
elment. Ott Kuvaitban megtanul majd min-
dent. Megismer mindent.

Gyermek vagy még, csak annyit értesz az 
életbôl, amennyit egy szopós gyermek ismer  
a házából! Az iskola nem tanít semmire. 
Csak a henyélésre tanít. Hagyd ott, és vesd 
bele magad az élét küzdelmeibe, ahogy má-
sok teszik.

Haladt az autó a lángoló földön, motorja 
zúgott, sátáni bömböléssel.

Lehet, hogy a gránát a földbe volt fúródva, 
és ô rátaposott futás közben, vagy valaki eléje 
hajította, aki ott rejtôzött egy közeli árok-
ban, mindez nem fontos már. Lába föl van 
függesztve, válla a fehér, kényelmes ágyon, 
és az iszonyú fájdalom ott parázslik a combja 
között... Volt ott egy nô, aki segédkezett az 
orvosoknak, valahányszor az eszébe jut, ar-
cát elfutja a szégyen pírja... Mi hasznod volt 
a hazafiságból? Kockára tetted az életed, és 
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most, íme, képtelen vagy arra, hogy asszony 
mellett aludj! És mit használtál vele? Egy- 
kutya, én nem akarok többé egyebet, mint 
több pénzt..., több pénzt.

Haladt az autó a lángoló földön. Motorja 
bôgve zúgott.

A rendôr a tiszt elé lökte, az ráordított: 
„Hôsnek képzeled magad, csak mert öszvér-
háton tüntetsz az utcán?” Arcába köpött, de 
ô meg se moccant, s közben az a nyál lassan  
kezdett lefelé folyni a homlokáról, undorí-
tóan, ragacsosan, és csomóba gyûlt az orra 
hegyén. „Vigyétek ki!” Mikor a folyosón 
volt, meghallotta a karját keményen szorító 
rendôr suttogását: „A kurva anyját ennek  
a paprikajancsinak!” Aztán eleresztette, s ô 
futva szedte a lábát.

Nagybátyja azt akarja, hogy elvegye a lá-
nyát, azért szeretné, ha kezdene valamit. 
Enélkül soha életében nem kapart volna ösz-
sze ötven dinárt.
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Haladt az autó a lángoló földön, harsogott 
a motor, mint amikor egy irdatlan száj falja 
az utat.

Az ég közepén járó nap fehéren lángoló 
széles kupolát írt a sivatag fölé, s a porfelhô 
visszaverte izzását, hogy a szem csaknem 
megvakult belé... Mondták nekik, hogy va-
laki nem tért vissza Kuvaitból, mert meg-
halt, megölte a nap. Belevágta kapáját a 
földbe, és elvágódott, rá a kapára és a földre. 
Mi történt? A nap csapta agyon, eltemet-
hetitek, emitt vagy amott. Ennyi az egész, 
agyoncsapta a nap. Való igaz, ez a lég látha-
tatlan óriásként korbácsolja a fejüket lángból 
és fortyogó kátrányból font ostorával. de le-
het az, hogy a nap megölje ôket, mindazzal 
együtt, ami a szívükben rejtôzik? Mintha a 
gondolatok átsugároztak volna egyik fejbôl 
a másikba, s egy ütemre lüktettek volna. 
Egyszer csak összetalálkoztak a pillantásaik: 
Abú Hajzurán Marvánra nézett, aztán Abú 
Kaiszra, és észrevette, hogy az ôt bámulja. 
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Megpróbált mosolyogni, de nem tudott. 
Ingujjával letörölte homlokáról a verítéket, 
és csendesen megszólalt:

– Ez a pokol, amelyrôl hallottam.
– Isten pokla?
– Igen.
Abú Hajzurán kinyújtotta a kezét, és ki-

kapcsolta a motort, aztán lassan kiszállt. 
Marván és Abú Kaisz követte, míg Aszad 
fönt maradt.

Abú Hajzurán leült az autó árnyékába, 
és cigarettára gyújtott, aztán halkan meg-
jegyezte:

– Pihenjünk egy kicsit, mielôtt megkezd-
jük az újabb cirkuszt.

Abú Kaisz megszólalt:
– Miért nem indultál el velünk tegnap 

este? Akkor az éjszakai hûvösség megkímélt 
volna minket ettôl a kínszenvedéstôl.

Abú Hajruzán úgy válaszolt, hogy föl sem 
emelte tekintetét a földrôl.

kanafany beliv_144oldal 95x135.indd   117 11/09/22   12:59



– 118 –

– Éjszaka az út Szafván és Mitlá között 
tele van ôrjáratokkal. Nappal viszont egyet-
len ôrjárat sem kockáztatja meg a szaglá-
szást, ilyen hôségben.

– Ha kocsid úgyis fel van mentve a vizsgá- 
lat alól, akkor miért nem maradhatunk ezen 
a rémes börtönön kívül? – kérdezte Marván.

– Ne légy hülye! – szólt rá Abú Hajzurán 
élesen. – Ennyire félsz attól az öt-hat perctôl, 
amíg bent kell maradni? Már több mint a fe-
lét megtettük az útnak, és most csak a köny-
nyebbik rész van hátra.

Abú Hajzurán fölállt, odament a kulacshoz,  
amely az ajtólap külsô oldalára volt akasztva, 
és kidugaszolta.

– Ha odaérünk, fényes lakomát csapok 
nektek. Levágok két tyúkot.

Fölemelte a kulacsot, és öntötte magába a 
vizet, szája szögletébôl csörgedezve folyt le 
az állára, majd átázott ingére. Amikor már 
eleget ivott, a fejére öntötte, ami még ma-
radt a kulacsban, s hagyta, hogy végig foly-
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jon a homlokán, nyakán, mellkasán; különös 
látványt nyújtott. A kulacsot újra felakasz-
totta az ajtó külsô oldalára, és hatalmas te-
nyerét széttárva kiáltotta:

– Gyerünk. Most már tudjátok a dolgo-
tokat, mint a karikacsapást. Hány óra is van 
most? Fél tizenkettô. Jegyezzétek meg: leg-
feljebb hét perc múlva kinyitom nektek a 
tartály fedelét. Jól véssétek az eszetekbe... fél 
tizenkettô.

Marván az órájára nézett és bólintott. 
Mondani akart valamit, de nem tudott. Né-
hány lépéssel odaért a vaslétrához, és kezdett 
felkapaszkodni.

Aszad összehajtogatta az ingét, és eltûnt a 
nyílásban. Marván habozott egy kicsit, aztán  
követte, hasával a nyílás peremére támasz - 
kodott, és ügyes, kemény lendülettel lecsúsz- 
szant. Abú Kaisz megrázta a fejét:

– Hét perc?
– Legfeljebb!
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Abú Hajzurán megveregette Abú Kaisz 
vállát, és merôn a szemébe nézett, ott álltak 
együtt, izzadságukban fürödve, de szó nem 
jött az ajkukra.

Abú Kaisz határozott mozdulatokkal föl-
mászott a létrán, lábát belógatta a nyíláson, s 
két fiatalabb társa lesegítette.

Abú Hajzurán becsukta az ajtót, a sok- 
szögletû kart kétszer ráfordította, sietve le-
ugrott a földre, s az ülésre pattant. Másfél 
perc múlva már be is hajtott Mitlába a köz-
pontjában kifeszített szögesdrót kerítés nagy 
kapuján. Kocsiját leállította a széles lépcsô 
elôtt, amely az egyemeletes kôépülethez ve-
zetett fel. Az épület mindkét oldalán szürke 
irodahelyiségek sorakoztak, alacsony, lehú-
zott redônyû ablakokkal, elôtte pedig né-
hány kocsi vesztegelt, eladásra kínált élelem-
mel megrakva.

A szellôztetôberendezések surrogása kihal- 
latszott a térre. Mindössze egy-két autó állt 
a nagy tér szélén, mindent sûrûn beburkolt a 
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csend, csak a ventillátorok állandó neszezése 
ütötte meg az ember fülét. Egyetlen katona 
álldogált egy kis fabódéban a széles lépcsô 
tövében.

Abú Hajzurán gyorsan felrohant a lépcsôn, 
és bement jobbra a harmadik szobába. Abban  
a pillanatban, hogy kinyitotta az ajtót és be-
lépett, a hivatalnokok rászegezôdô pillantása 
nyomán az az érzése támadt: valami történni 
fog. Nem késlekedett, a papírokat a szoba 
sarkában ülô kövér hivatalnok orra elé tette.

– Nini! Abú Hajzurán! – fogadta a hivatal-
nok. A papírokat szándékos nemtörôdöm-
séggel félretolta, és keresztbe font karral kö-
nyökölt a vasasztalra.

– Hol voltál ennyi ideig?
– Baszrában – felelt Abú Hajzurán zihálva.
– Hadzs ridá legalább hatszor érdeklôdött 

felôled.
– rossz volt a kocsi.
A három hivatalnok, aki a szobát elfog-

lalta, nyerítô nevetésbe tört ki. Abú Hajzurán 
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megzavarodva nézett körül, aztán pillantása 
megállapodott a kövér hivatalnok arcán.

– Mitôl van ilyen jókedvetek ma reggel?
A hivatalnokok egymásra néztek, és újra 

hahotázni kezdtek. Abú Hajzurán feszülten 
rákezdte, miközben egyik lábáról a másikra 
állt.

– És most, Abú Bákir. Nincs idôm a tréfál-
kozásra. Kérlek.

A papírok után nyúlt, és elébe tolta ôket, 
de Abú Bákir megint félresöpörte az asztal 
szélére, majd ocsmány mosollyal ismételte, 
miközben újra az asztalra könyökölt:

– Hadzs ridá hatszor is kérdezett felôled.
– Mondtam neked: rossz volt a kocsi...  

Aztán meg majd szót értünk Hadzs ridával, 
ha találkozunk. Írd alá a papírokat, kérlek. 
Sietek.

Közelebb rakta a papírokat, de Abú Bákir 
megint csak félrelökte.

– Szóval rossz volt a kocsid?
– Igen. Kérlek, nagyon sietek.
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A három hivatalnok egymásra pillantott. 
Kétértelmûen vihogtak, ezúttal halkan. Az 
egyiknek teljesen üres volt az asztala, csak 
egy kis teás üvegpohár állt rajta, a másik ab-
bahagyta a munkáját, és figyelte a fejlemé-
nyeket.

Az Abú Bákir nevû kövér tisztviselô bö-
fögve szólalt meg:

– És most. Légy észnél, Abú Hajzurán. 
Minek rohannál ilyen rémes hôségben? Itt 
a szobában hûvös van, és hozatok neked egy 
pohár teát. Érezd jól magad!

Abú Hajzurán fölkapta a papírokat, elvette 
a tollat Abú Bákir elôl, megkerülte az asztalt, 
és megállt a hivatalnok mellett, odanyújtotta 
neki a tollat, és megbökte a vállát:

– Majd visszafelé jövet leülök nálatok egy 
kicsit, de most engedj utamra, Bákirra és 
Bákir anyjára kérlek. Tessék!

de Abú Bákir nem nyújtotta ki a kezét, 
csak bámult rá ostoba szemével, miközben 
ingerelte az elfojtott nevetés.
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– Ó, Abú Hajzurán, te lókötô! Vajon mi-
ért nem siettél akkor, amikor Baszrában vol-
tál? He?

– Megmondtam neked, hogy az autó a ga-
rázsban volt.

Megint nyújtotta neki a tollat, de Abú 
Bákir nem mozdult.

– Ne lódíts, Abú Hajzurán. Ne lódíts. 
Hadzs ridá elmesélte nekünk a históriát ele- 
jétôl végéig.

– Miféle históriát?
A három hivatalnok összenézett, mire Abú 

Hajzurán szikár arca elváltozott, hamuszür-
kére festet te a szörnyû rémület, s a toll re-
megni kezdett a kezében.

– Annak a táncosnônek a históriáját. Mi is 
a neve, Ali?

– Kaukab – felelte Ali az üres asztal mö-
gül. Abú Bákir rácsapott az asztalára, s a vi-
gyor szélesebbre húzódott az ajkán.

– Kaukab! Kaukab! Abú Hajzurán, te ló-
kötô! Miért nem meséled el nekünk a baszrai 
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históriát? Megjátszod magadat, mint erényes 
férfiú, s aztán elmész Baszrába, és ott az ösz-
szes bûnt végigpróbálod azzal a táncosnôvel. 
Kaukab, ó, Kaukab, ez az a név.

Abú Hajzurán megpróbált belemenni a 
tréfába.

– Ej, az ördögbe is Kaukabbal! – kiáltotta.
Hadd menjek, mielôtt a Hadzs kidob.
– Nem lehet! Mesélj nekünk arról a tán-

cosnôrôl. A Hadzs ismeri kisded játékaidat, s 
elmondott nekünk mindent. Gyerünk!

– Ha a Hadzs elmesélte nektek. akkor mi-
ért akarod, hogy elmeséljem még egyszer?

Abú Bákir fölpattant, és elbôdült, mint a 
bika.

– Akkor hát igaz a történet! Igaz a törté-
net! Megkerülte az asztalt, és a szoba köze-
pére perdült. A borsos történet felizgatta. 
Éjjel-nappal erre gondolt, ettôl kapott tá-
pot a hosszú és gyötrô megtartóztatottság-
tól túlfûtött képzelete. Az, hogy egyik ba-
rátja lefeküdt egy ringyóval, izgató gondolat 
volt, amely egyre foglalkoztatta fantáziáját.

kanafany beliv_144oldal 95x135.indd   125 11/09/22   12:59



– 126 –

– Elmész Baszrába, elhíreszteled, hogy el-
romlott a kocsi, s aztán a leggyönyörtelje-
sebb éjszakákat töltôd Kaukabbal! Teringet-
tét, Abú Hajzurán! Teringettét, te lókötô. 
de mondd csak el nekünk, hogyan szere-
tett? Hadzs ridá elmesélte, hogy irántad 
való túláradó szerelmében rád költi a pén-
zét, és csekkeket ad neked. Abú Hajzurán, 
te lókötô!

Egészen melléje lépett, arca vöröslött, 
szemmel láthatóan jólesett neki visszaidézni 
a történetet, ahogy Hadzs ridá elmondta 
neki telefonon. A füléhez hajolt, és rekedt 
hangon suttogta:

– derekasan megálltad a helyed? Vagy 
gyengének bizonyultál?

Abú Hajzurán hisztérikusan fölnevetett, 
és a papírokat Abú Bákir elé tolta. Az, oda 
sem figyelve, átvette a tollat, és kezdte alá-
írni ôket, s közben rázkódott a visszafojtott 
nevetéstôl. Amikor azonban Hajzurán a pa-
pírokért nyúlt, Abú Bákir az egyik kezével a 
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háta mögé dugta ôket, a másik karjával pedig 
visszatartotta Abú Hajzuránt.

– Legközelebb elmegyek veled Baszrába. 
rendben van? Bemutatsz majd ennek a 
Kaukabnak. Hadzs ridá azt mondja, hogy 
csakugyan szép.

– rendben – hagyta rá Abú Hajzurán re- 
megô hangon, miközben karjával próbálta 
elérni a papírokat.

– Becsületszavadra?
– Becsületszavamra!
Abú Bákir újra felröhögött, és rázogatni 

kezdte kerek fejét. Visszatért íróasztalához, 
miközben Abú Hajzurán papírjaival kifelé 
lódult. Még utolérte Abú Bákir hangja:

– Te lókötô, Abú Hajzurán! Több mint két 
éve orrunknál fogva vezet minket, és most  
kiderül. Micsoda lókötô ez az Abú Hajzurán.

Abú Hajzurán egy másik irodába iramo-
dott, s közben ránézett az órájára: háromne-
gyed tizenkettôt mutatott: a többi papír alá-
íratása nem tartott tovább egy percnél. Ami-
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kor becsapta maga mögött az ajtót, újra bele 
mart a hôség, de ô ügyet sem vetett rá. Kette- 
sével ugrált le a széles lépcsô fokain. Odaért 
a kocsija elé; egy pillanatig a tartályra me-
redt, úgy rémlett neki, hogy a vas olvadozik 
az iszonyú napsütéstôl.

A motor az elsô nyomásra beindult, egy 
pillanat alatt áthajtott a kapun, anélkül, hogy  
odaintett volna az ôrnek... Az út itt végig ki  
van kövezve, s egy vagy másfél percnyi út 
várja, akkor jut túl az elsô kanyaron, amely 
elrejti a mitlái ôrállomástól. Kénytelen volt 
egy kicsit lassítani, mert egy nagy teherautó 
jött szembe vele, de aztán újra rákapcsolt a 
legnagyobb sebességre. Amikor a kanyarba 
ért, a kerekek monoton jajveszékelésként  
sípoltak, alig érintették a homokos úttestet  
széles, ördögi fordulataik közben. Fejében 
semmi más nem volt, csak a rémület, attól  
tartott, hogy mindjárt ájultan zuhan a kor-
mányra. Forró volt, a kormány, érezte, amint 
égeti durva tenyerét, de nem enyhített a szo-
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rításán. A bôrülés lángolt alatta, az elülsô, 
porlepte ablaküveg izzott a nap perzselô su-
garaiban.

A kocsi kerekei sisteregtek, mintha nyúzták 
volna maguk alatt az aszfaltot. Mindenkép-
pen csámcsognod kellett, Abú Bákir? Min-
denképpen bele kellett okádnod minden 
mocskosságod az arcomba, és az ô arcukba? 
A magasságos mindenható Isten átka legyen 
rajtad! Sújtson rád az átka Istennek, aki soha 
nincs sehol, te Abú Bákir! És terád is, Hadzs 
ridá, te hazug! Táncosnô? Kaukab? Isten 
átka legyen rajtatok, mind ahányan vagytok.

Hirtelen megállította a kocsit, fölkapasz-
kodott a kerékre, a tartályhoz. Amikor te-
nyerével hozzáért a vaslemezhez, úgy érezte, 
hogy megégette, nem is bírta rajta tartani. 
Visszarántotta a kezét, és ingujjával könyö-
költ a vasra, aztán a sokszögletû zárhoz má-
szott, megfogta kék inge szélével, és elfordí-
totta. Csikorogva nyílt ki, s a rozsdás, kerek  

kanafany beliv_144oldal 95x135.indd   129 11/09/22   12:59



– 130 –

vaslemez, csuklós sarkain, megállt a leve-
gôben.

Amikor elengedte a fedelet, rápillantott a 
csuklójára szíjazott órára, a mutatók tizen-
egy óra ötvenegy percet mutattak.

A kerek óraüvegen apró csillag alakban  
finom repedések ágaztak szét.

A tátongó nyílás egy pillanatig lüktetett az 
ürességtôl, fogva tartotta Abú Hajzurán vo-
nagló arcát. Alsó ajka remegett a zihálástól  
és a rettegéstôl. Homlokáról egy csepp ve-
ríték a tartály lapjára gördült, s nyomban 
fel is száradt. Tenyerét térdére rakta, lucs-
kos hátát elôre görnyesztette, úgyhogy arca 
a feketéllô nyílás fölé került, s kongó fahan-
gon bekiáltotta:

– Aszad!
A kiáltás visszhangozva dördült a tartály bel- 

sejében, csaknem beszakította a dobhártyá-
ját, amint újra odahajolt. Alig ült el az elsô 
kiáltás keltette dördülés, újra belekiáltott:

– Hahó!
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Tenyerét ráigazította a nyílás peremére, 
rátámaszkodott erôs karjára, és becsúszott a 
tartály belsejébe. A sötétség olyan sûrû volt 
odabent, hogy elôször semmit sem látott. 
Ahogy eltávolodott kissé a nyílástól, kerek, 
sárgás fényfolt esett a tartály aljára, megvi-
lágított egy sûrû, ôszes szôrzettel borított 
mellkast, amely fémesen csillogott, mintha 
cinkkel lett volna befuttatva. Abú Hajzurán 
fölébe hajolt, fülét rátapasztotta a nedves, 
szürke szôrzetre: a test merev és csendes 
volt. Kinyújtotta a kezét, és tapogatózva el-
indult a tartály sarka felé. A másik test még 
most is a vasfogantyút markolta. Megpró-
bálta kitapogatni a fejet, de csak két nedves 
vállra tapintott rá, aztán a fejet is megtalálta, a 
mellkasra csüggedve. Ahogy végigsimította 
az arcot, a nyitott szájba tévedt az ujja.

Abú Hajzurán úgy érezte, hogy fulladás 
környékezi. Testérôl szinte szakadt-ömlött a 
veríték, úgy érezte, sûrû olajjal van bekenve,  
s nem tudta, mitôl remeg, attól, hogy ez 
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az olaj rátapad a mellére és hátára, vagy a 
rettenettôl-e.

Meggörnyedve tapogatózott a nyílás felé, 
s amikor kidugta rajta a fejét, még akkor is 
elôtte lebegett Marván arca. Érezte, hogy ez 
az arc a falon remegô árnyképhez volt ha-
sonló és lelke mélyéig felkavarja. Erôtelje- 
sen megrázta a fejét, és kimászott a nyíláson.  
A napsugarak irgalmatlanul perzselve tûztek 
tarkójára. Egy kicsit megállt, kifújta magát.  
Nem volt olyan állapotban, hogy képes lett 
volna bármire is gondolni. Marván arca 
egyre szeme elôtt volt s nôtt, a föld is, az ég 
is Marván arcát tükrözte.

Amikor elvergôdött a helyére, eszébe jutott  
Abú Kaisz. Az inge még ott volt mellette az 
ülésen. Fölvette hosszú ujjaival, és messzire 
hajította. Beindította a motort, az felbôgött, 
s a kocsi lassan és méltóságteljesen megin-
dult lefelé a lejtôn.

Hátrapillantott a kis üveglapokból össze- 
illesztett ablakon, és meglátta a kerek vas-
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födelet – kinyitva állt a sarkain, rozsdamarta 
belsejével. Egyszer csak elmosódott a kerek 
vaslemez, sós vízcseppek lepték el függöny-
ként a szemét. Heves fejfájás fogta el, és szé-
dülni kezdett, nem is tudva: azok a sós csep-
pek könnyek-e, vagy verítékének cseppjei, 
amelyek tüzelô homlokáról peregtek alá.
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Leszállt az éjszaka, és Abú Hajzurán kifelé 
vezette hatalmas autóját az alvó városból. 

Sápadt fények villóztak végig az út men-
tén. Tudta, hogy a kocsi ablaka elôtt elma-
radozó oszlopsor nemsokára megszûnik, ha 
már elég távol lesz a várostól. Ott aztán vak-
sötét lesz. Nem volt holdas az éjszaka, és a 
sivatagi táj néma lesz, mint a halál.

Lefordult az aszfaltozott útról, és egy ho-
mokos úton kezdett döcögni a sivatag belseje 
felé. Még a déli hôségben eltökélte, hogy el-
temeti ôket, egyenként, három külön sírban.

Most azonban bénító fáradtságot érzett,  
karját mintha elérzéstelenítették volna. Nincs  
ereje a munkára. Nem lesz képes hosszú órá-
kon át forgatni a lapátot, hogy megásson há-
rom sírt. Mielôtt a kocsijához indult, hogy 
kihozza Hadzs ridá garázsából, azt mondta 
magában; nem temeti el ôket, csak kidobja 
a három tetemet a sivatagba, utána visszatér 
a házába. Most azonban nem volt ínyére ez 
a gondolat, viszolygott attól, hogy a barátok 
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tetemei ott oszoljanak szét a sivatagban, a 
madarak és ragadozók prédájaként, majd né-
hány nap múltán csupán a homokban heverô 
fehér csontváz maradjon belôlük.

Az autó tompa zajjal gördült a homokos 
útra, s ô egyre gondolkozott. Valójában nem 
is rendszeres gondolkozás volt ez, szaggatott 
képsorok vonultak elôtte szakadatlanul, ösz-
szefüggés nélkül és értelmetlenül. Keserves 
kimerültséget érzett, mint akit agyba-fôbe 
vertek.

Szélfuvallat támadt, s bûzt csapott az or-
rába. „Ide hordatja az elöljáróság a szeme-
tet – gondolta magában. – Ha ide dobnám a 
holttesteket, reggel felfedeznék, és az állam 
tisztességesen eltemettetné ôket.” Elfordí-
totta a kormányt, és követte a számos autó 
kerekének a nyomát, amelyek elôtte ott jár-
tak, és felszántották a homokot, aztán elol-
totta a kocsi két reflektorát, és lassan ment 
elôre a két kislámpa fényénél. Amikor felsej-
lettek elôtte a magas, sötétlô szemétkupacok, 
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eloltotta a helyzetjelzôket is. A bûz megtöl-
tötte a levegôt, de csakhamar hozzászokott. 
Aztán megállította a kocsit, és kiszállt. Egy 
ideig állva maradt a kocsi mellett, hogy meg-
bizonyosodjék felôle, nincs-e valaki a közel-
ben, aztán föllépett a tartály tetejére, mely 
hideg volt és nyirkos. Lassan elfordította a 
sokszögletû zárat, és fölnyitotta a kerek vas-
födelet, mely szaggatottan csikorgott. rátá-
maszkodott a karjára, és könnyedén becsú-
szott a nyílásba. Az elsô holttest hideg volt 
és merev. Vállára vetette, elôször a fejét tolta 
ki a nyíláson, aztán lábánál fogva fölemelte, 
és fölnyomta. Hallotta a dübörgést, ahogy 
átgurult a tartály szélén, majd tompa puffa- 
nását a homokban. A másik holttesttel keser- 
vesen meg kellett bajlódnia – sok gondot je- 
lentett a kéz leválasztása a vasfogantyúról.  
Aztán lábánál fogva a nyíláshoz húzta, és vál- 
lával kilökte az egyenes, görcsösen merev  
testet. Hallotta, ahogy a talajra zuhant. A har- 
madik test könnyebb volt, mint a két elôzô.
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Kiugrott a tartályból, lassan bereteszelte a 
nyílást, aztán leereszkedett a létrán a földre. 
Sûrû, mély sötétség vette körül, megköny-
nyebbülést érzett, mert hisz az megkíméli 
az arcok látványától. A holttesteket egyen-
ként elvontatta a lábuknál fogva, és az út szé-
lére vetette, a városi kocsik ugyanis szokás 
szerint ide állnak kiüríteni a szemetet, s így 
könnyen megpillanthatja ôket az a sofôr, aki 
elsônek érkezik korán reggel.

Fölült az ülésére, és beindította a mo-
tort, aztán lassan hátrafelé ment. Igyekezett, 
hogy a lehetôséghez képest összekeveredjen 
kocsijának nyoma a többi keréknyommal. 
Elhatározta, hogy így hátrafelé haladva tér 
vissza a fôútra. de hamarosan eszébe jutott 
valami, s alig tett meg néhány métert, újra 
kikapcsolta a motort, és visszament oda, ahol 
a holttesteket hagyta. Kivette zsebükbôl a 
pénzt, leoldotta Marván karóráját, és ugyan-
azon az úton, lábujjhegyen lépkedve, vissza-
tért a kocsihoz.
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Amikor odaért a kocsi ajtajához, és már 
egyik lábával föllépett, hirtelen egy gondolat 
villant az agyába. Ott állt sóbálvánnyá der-
medve a helyén, próbált tenni valamit, vagy 
mondani valamit. Arra gondolt, hogy felor-
dít, de mindjárt rájött, milyen ostoba gon-
dolat ez. Megpróbált végül is fellépni a ko-
csira, de nem bírta összeszedni magát. Úgy 
érezte, nyomban szétpattan a feje. A fáradt-
ság, amely lehúzta a tagjait, egyszerre a fe-
jébe tódult, és ott zsibongott benne, úgy-
hogy a két keze közé fogta, és a haját kezdte 
tépkedni, hogy elûzze onnan azt a gondola-
tot. de az még egyre ott volt, hatalmasan, 
vádolón és súlyosan, nem rezdült és nem 
hátrált. Visszapillantott a helyre, ahová a 
holttesteket dobta, de már nem látott sem-
mit. Hiába is nézett oda, nem segített sem-
mit az a pillantás, csak a gondolata vetett lo-
bot tôle, és gyúlt lángra a fejében. Egyszerre 
nem bírta már fékezni, visszaszorítani, kezét 
leejtette az oldala mellé, és belemeredt a sö-
tétségbe, szemét tágra nyitva.
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A gondolat elszabadult a fejébôl, és kibu-
kott a száján.

– Miért nem dörömböltek a tartály olda-
lán? Körbefordult maga körül, de attól tar-
tott, hogy elvágódik. Föllépett a hágcsón az 
üléséhez, és fejét a kormányra hajtotta.

– Miért nem dörömböltetek a tartály olda- 
lán? Miért nem szóltatok? Miért?

S egyszerre az egész sivatag ezt visszhan-
gozta, megsokszorozódva:

– Miért nem dörömböltetek a tartály olda- 
lán? Miért nem kopogtatok a tartály oldalán?  
Miért? Miért? Miért?
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Könyvesbolti forgalomba nem kerül.
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