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Mikor magamhoz térek, fekszek a földön, felettem Bandi. Kés van a kezében. Mintha szúrni 
akarna vele…

– Mi van? Hol vannak a robotok? – kérdezem. 
– Miféle robotok? – kérdez vissza. Álmodtam az egészet? Nem gyógyítottak meg, és nem 

szeretkeztem Katával. A lábam sajog ugyan, de lassan magam alá húzom.
– Nem voltak robotok most sehol – mondja ő, és megnyomja a most szót. – Viszont 

elveszítetted az eszméleted néhány másodpercre, és én közben ráébredtem, ki vagy te valójában. 
– És magasra emeli a kést. Tudom, hogy időt kell nyernem. 

– Honnan jöttél rá? – érdeklődöm, és megmozgatom a bokámat. Már nem fáj. Jó munkát 
végeztek a fiatalítással.

– Megláttam a heget az arcodon. Még maradt mögötte néhány ősz hajszál. Áruló vagy! 
Beférkőztél közénk, hogy… – Nem tudja folytatni, mert amint lehajol, hogy leszúrjon, 
kirúgom a lábát. Rájött, hogy megfiatalítottak. Hogy én nem az vagyok, aki voltam. Hogy nem 
vagyok közülük való. Hogy csak azért menekültem le ide, mert tévedésből rám is elkezdtek 
vadászni. Hogy nincs már életem odafönt, de idelent sem. Futok, s nekiszaladok a rácsnak. 
Itt a kivezető nyílás a Duna felé. Erős vagyok, mint a bivaly, egy mozdulattal rántom szét a 
vashuzalt. Kipréselem magam, és ráugrok egy jégtáblára. Remélem, nem látnak meg a partról. 
Ha igen, akkor úsznom kell a jeges vízben. És akármennyire fáj majd, akárhogy érzem a hideg 
tűszúrásokat a bőrömön, nem érzem majd, mert örökre megfiatalítottak. És talán meghalni 
sem fogok, de magány lesz a sorsom egy örökkévalóságig. Hacsak nem lelek hozzám hasonlókra 
egyszer… akik szintén nem tartoznak sehová, se az öregekhez, sem a fiatalokhoz, sem az 
alakjukat örökké változtató ostoba robotokhoz. És talán találok egy szigetet, egy új Adakálét, 
egy új Senki szigetét, ahol megnyugvásra lelhetek ebben a furcsa világban. 

– Tanulságos történet volt – mondta Rogozsin, vagyis K2/14, és két ujjával összecsippentette a 
falra vetített képet.
– Nem értem, mi ebből a tanulság? – kérdezte kissé ingerülten Miskin, vagyis K2/327, és újfent 
Mathildévé változott.
– Nem is értheted a beszűkült női agyaddal – morgott kedvesen Rogozsin, immár Sorelként. – 
Hiszen mindig csak szeretkezni akarsz – és lerántotta Mathilde-ról a szoknyát. 
– Ha ez egyetlen jó, amit az emberek kitaláltak – nyújtózkodott kéjesen a nő. – De mi a tanulság? 
– Tulajdonképpen semmi – felelte Rogozsin-Sorel, és benyúlt Mathilde lába közé.
– Hacsak az nem…
– Hogy – nyögött a nő –, hogy micsoda?
– Hogy, ha így egyenként fiatalítjuk őket, akkor szépen kinyírhatják egymást, de meg is 
léphetnek. Elmenekülhetnek jó messzire, és új életet kezdenek nélkülünk. És a végén mégiscsak 
ők győznek.
– Ez ijesztően hangzik – ült fel K2/327, és összeszorította szép Mathilde lábait. – Mit tehetünk?
– Lehet, hogy semmit… illetve egy dolgot biztosan. 
– Vagyis?
– Vagyis minden könyvtárból száműzni kell Az öreg halász és a tengert. És a Santiagóvá változó 
androidokat mind meg kell semmisíteni.
– Azért, mert azt mondják…?
– Azért – bólintott Sorel.
– Hogy is volt az a mondat pontosan?
– Vigyáz, Mathilde, a kimondott szónak varázsereje van.
– Akkor ne beszéljünk róla – felelte a nő, és magára rántotta a férfit.

Szlukovényi Katalin

Baráti játszma
Nézd, elefántokkal nem lehet sakkozni:
ilyen súlyos figurákat úgyse bírsz
szimultán mozgatni. Száműzted magad
a bástyáid közül, vezéred bujdosik,
és a gyalogjaid helyben toporognak.
Tudom, ne szóljak bele, hiába látom
át a táblát, mégse játszhatok helyetted,
kibicnek kuss, csak hát az elefántok
emlékeznek minden lépésedre, s így előre
tudják a következőt: ez így unalmas.
Tudod mit? Hagyjuk, legyen igazad:
elefántokkal nem lehet sakkozni.

Lóg
Hosszú eső, esernyők alatt árnyak
vonulnak lent, három hétig nem látlak,
feszült vásznak sora sötéten fénylik,
hosszú eső, nem látlak három hétig,
hosszú napok, hetek, lassan peregnek,
esőmormolás, ez még csak a kezdet,
lesz hosszabb, rosszabb, fényesebb, sötétebb,
sosemvolt kezdet, sosenemlesz végzet.

Fázik a kezem
Lassan itt a kesztyűk ideje,
vakító őszi napsütés helyett
ködökbe, kabátokba burkolózunk,
sejtelmes szürkék mélyére bújt testek
között egy-egy szó arany cikkanása
mindhiába, a vastag falakon
úgysem jut át, ki-ki jól begubózik
saját magába. Egyre jobban fázom.


