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Aznap éjjel Álommanó a Gestapo bérencének állt. Mikor 

csendben, lopva esti körútjára indult, a szokásos kék gön-

ceit a szennyesbe dobta, helyettük hosszú bőrkabátba bújt, 

és fénylő csizmát húzott. Betuszkolt a kocsiba, és elhajtott 

velem. Övén könnyen nyitható csat. Találd ki, miért. És én 

tökre nem mertem elaludni, pedig hosszú volt az út.

Láttam szétroncsolt és megkövezett embereket, nem vic-

celek, kicsi gyerekként, és talán még mindig szenvednem 

kéne a traumától, de nem szenvedek. Viszont tudom, hogy 

nézne ki a saját halott testem, és hallottam az erkélyről le-

esett lányokról, Rinkeby és Clichy-sous-Bois angyalairól, akik, 

hát… mégsem tudtak repülni. És ismerek egy lányt, aki csak 

úgy eltűnt, wallahi. Mindenki tudja, hogy visszavitték az elő-

ző hazájába, hogy valami nagy hasú perverz felesége legyen, 

akinek aranyfoga és kövér virsliujjai vannak. Így megmarad 

a család becsülete; huh, sóhajtott fel megkönnyebbülten 

az egész rokonság, és mindenki „minden kurvára rendben 

van”-mosolyt ragasztott a képére, az idők végezetéig. Min-

denki, leszámítva persze azt a lányt. Az a perverz pedig jó kis 

játékszerhez jutott. Lesz mibe dugdosnia a büdös virslijeit.
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Álommanó a nagybátyámékhoz fuvarozott, egy másik 

városba, egy másik külvárosba, a nappali kanapéjára, és én 

csak feküdtem ott, totál zsibbadtan, és füleltem minden 

neszre, hogy mikor jönnek értem és ölnek meg. Hallottam, 

ahogy a nagynéném a konyhában vizet enged a csapból. 

Suttogva telefonál. Sutyorog a nagybátyámmal. Zörög va-

lamivel. Nem tudom, hogyan nagybátyám és nagynéném ők 

nekem, már úgy finn értelemben. Tudomásom szerint anya 

testvérei mind Svédországban élnek, apa egyetlen testvére 

pedig már jó ideje meghalt. A mi értelmezésünk szerint ők 

mégis a nagybátyám és a nagynéném. Ősrégi ismerősök. 

Apa távoli rokonai. Sohasem aludtak, és még csak nem is 

ettek, bár nekem azért letettek valami kenyérfélét a do-

hányzóasztalra. Mintha egyfolytában készültségben lettek 

volna. Vajon miféle parancsra vártak? Hogy „hajítsátok le a 

lányt, hupsz, véletlen volt”? Vagy hogy két óra múlva indul 

a gép, megvannak a jegyek!

A kanapénak tiszta Kurdisztán-szaga volt. Fel nem fog-

hatom, hogy tudják ezt mindenhová magukkal vinni, hogy 

mindenbe beleivódik: a kanapékba, a szőnyegekbe, a füg-

gönyökbe, a ruhákba és a ruhásszekrényekbe, a kamrákba, 

az ágyakba, az ágyneműbe, a tapétába, a tévébe, a szap-

panba, a hajukba és a bőrükbe. Miben hozzák magukkal? 

Befőttesüvegben? És hogy tud megmaradni kábé évszá-

zadokig a több ezer kilométeres távolság ellenére? Vagy 

tényleg az van, amit énekelnek is, hogy Kurdisztán a levegő, 

amit belélegzünk?

kolibri001-.indd   6 2015.10.01.   12:32



7

A nagybátyámék minden mozdulatomat lesték, még azt 

sem engedték, hogy becsukjam a vécéajtót, amikor csur-

gatni megyek. Mintha eltűnhetnék a csatornában vagy a 

légkondi csövében, vagy valami. Semmi lehetőségem nem 

volt a menekülésre. Kiszámoltam én a lépéseket, meg hogy 

mennyi időbe telne, míg kirohanok az előszobába a bejárati 

ajtóhoz, feltépem a zárakat, és a lépcsőházba rontok segítsé-

gért kiabálva, aztán ki a szabadságba. De a nagybátyámék a 

konyhában őrködtek, ami ott volt e mentén az örökkévaló-

ságnak tűnő út mentén, az ajtaja nagyra tátott szájként nyílt 

az előszobába, rögtön a bejárati ajtó mellett. Gond nélkül 

utolértek volna, még mielőtt kijutok. És tudtam, hogy az 

ajtón biztonsági zár van, aminek a kulcsát nagybátyám a 

zsebében tartja. Ezt világosan megmondták, mikor ráfordí-

tották a zárakat, beakasztották a biztonsági láncot, és rám 

csukták a belső ajtót, mint egy cella reteszét. Finnországban 

állítólag biztonságban kell lennem. Mégis, jobban féltem, 

mint valaha kiskoromban ott, ahol vértócsák tarkították 

az utcát, de ahol apa és anya azért legalább néha nevetett.

Egyszerűen nem bírtam ott feküdni és várni, hogy az az 

átkozott KGB-Álommanó beosonjon és közölje, hogy MOST, 

aztán valami nagyon csúnyát tegyen velem. Muszáj volt 

cselekednem. Előástam a mobilomat a kistáskámból. Az 

első csoda az volt, hogy elfelejtették elvenni tőlem. Ekkora 

gikszert! Talán ők is tiszta idegek voltak.

Bepötyögtem a számot, amit rögtön az első napon meg-

tanítottak az iskolában: fő a biztonság, ó, jee, ez Finnország. 
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Akkor, kiskölyökként a gondolat is elborzasztott, hogy vala-

ha fel kell hívnom, hogy tűz üt ki, vagy anya infarktust kap, és 

én nem tudom elmondani, hogy mi a baj. Hogy úgysem értik 

majd, ahogy beszélek. Az a szám kicsit sem növelte a biz-

tonságérzetemet, sőt, még inkább megingatta, hogy csak 

úgy dülöngélt és recsegett-ropogott. Rémálmokat láttam 

mindenféle lehetséges vészhelyzetről. Azt terveztem, hogy 

majd átszaladok a szomszédba, ahogy odahaza tettem vol-

na, de pár hét múlva ez is kérdésesnek tűnt már, amikor rá-

jöttem, hogy fogalmam sincs, kik laknak a szomszédunkban, 

kivéve, hogy a legalsó szinten van egy néni, aki leköpött.

Most már ismerem a megfelelő szavakat. Beszélek egy 

új nyelven, mégpedig jobban, mint az előzőn, és akár az 

Erdőgazdálkodási Hivatal központi telefonszámát is felhív-

hatom, nem fogják meghallani a hangomban Kurdisztánt a 

fenyőerdők zúgásától.

És azt is tudom, hogy itt meg lehet bízni a rendőrség-

ben, legalábbis elvben és akkor, ha nem vagy történetesen 

dublini eset, vagy csak egyszerűen a bevándorlási hivatal 

diktátorai szerint visszaküldendő selejtes szemét. Én nem 

vagyok. Nekem van állampolgárságom. OMG, kész röhej, de 

muszáj elmondanom: én bizony totál hivatalos finn vagyok. 

Kész lottónyeremény, pedig nem ide születtem; nem egé-

szen a főnyeremény, de kábé mintha a hatoslottón öt plusz 

egy találatod lenne. Nem is volt más lehetőségem, mint 

hogy megpróbálok hinni a csodában. Felhívtam a 112-es 

segélyhívó számot.
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1.

A füzestől induló erdő, amely a futóösvényt szegélyezte, 
néma volt. Ahogy sötétedett, az ágak vetette árnyak kezd-
tek szertefoszlani. Világos edzőcipője tompán puffant a 
fűrészpor alkotta futószőnyegen. lába dobogott a talajon, 
erős, edzett izmai hatékonyan dolgoztak, szíve épp a meg-
felelő ritmusban vert. nem volt szüksége pulzusszámlálóra 
ahhoz, hogy érezze ezt; soha nem is fog ilyet venni. isme-
ri ő a testét, tudja, mit követelhet tőle. Az első kilométer 
után a kezdeti enyhe merevség lassan engedett, lábát már 
könnyebbnek érezte, légzése egyenletessé vált, a futás be-
állt arra az élvezetesen laza ritmusra, amivel akár a világ 
végéig is folytatni lehetne.

A nedves, esőtől felfrissült, oxigéndús levegőben köny-
nyű volt lélegezni. Tüdeje úgy szívta be és fújta ki a levegőt, 
mint egy fújtató, amely sosem fárad el. Az izzadság már 
egész testét elöntötte. „Ha most megállnék és levetkőznék, 
én is úgy csillognék, mint ez az ázott erdő” – gondolta. 
lábujjait elöntötte a forróság. A kesztyűt már régen a zse-
bébe kellett volna tennie, pedig induláskor majd lefagyott 
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a keze. Fejpántja magába szívta az arcára csorgó izzad-
ságcseppeket, sűrű, sötét haja csuromvizes volt a tövénél. 
egyenletes léptei csapkodták az ösvényt, monoton ritmu-
suk körül összezsugorodott a világ, és fejéből egy pillanatra 
kiürült minden gondolat. nem volt más, csak lépni, lépni, 
lépni, nem volt semmi más ebben a gonosz világban.

Aztán érezni kezdte a térdét. lélegzetvétele szaporáb-
bá vált, lassan mégiscsak hatalmába kerítette a fáradtság. 
Kicsit lassítania kellett, hogy kibírja hazáig. nem volt sok 
hátra. már ott derengett előtte a kidőlt fa, mindig azon a 
ponton kezdődött a végső hajrá. Vastag, sötét törzse magá-
val rántott néhány vékony nyírfát, ahogy kidőlt. Gyökere 
vad erdei manóként ágaskodott. Sokszor eszébe jutott már, 
milyen jól el lehetne rejtőzni mögé.

A másik futóösvényen csak egy magányos futó melegítő-
jének suhogása törte meg a csendet. Az erdő néma volt, a 
tenger zúgása sem hallatszott. „már elköltöztek volna a 
madarak, vagy csak aludni mentek?” – tűnődött a futó, 
épp amikor egy varjú a közvetlen közelében elkárogta ma-
gát. Összerezzent a váratlan hangtól, szíve kihagyott az 
ijedségtől, majd rögtön utána valahonnan oldalról zör-
gés hallatszott, mintha az ágak előbb meghajoltak, majd 
visszapattantak volna a helyükre. Valaki járkált az erdő-
ben. „nem, nem valaki, hanem valami: egy madár, egy 
sün, valami rovar, nem, te jó ég, nincs az a rovar, ami ilyen 
hangot hallatna, talán egy róka vagy borz, hisz az erdők 
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mindig hemzsegnek az ilyen-olyan élőlényektől, nem kell 
megijedni” – mondogatta magának idegesen, és próbált 
megnyugodni, de nem igazán tudott. rákapcsolt, most 
túl nagy tempóval futott. Élete összes bonyodalma egyet-
len nagy zűrzavarként zsongott a fejében, és futott, hogy 
kiürítse magából mindet, futott egész nyáron, eddig az es-
téig, mintha ördög szállta volna meg. „bárcsak elkezdődne 
már az egyetem” – gondolta; akkor elszabadulna innen, 
megszabadulna minden eddigitől, új fejezetet nyithatna 
az életében, tiszta lappal indulhatna. Azóta ismételgeti 
magában ezeket a kiüresedett mondatokat, mióta sikeres 
felvételijéről megkapta az értesítőt. mégis úgy érezte, hogy 
nem tud majd megszabadulni.

mire a kapu bezáródott, ő már az elsőn járt. Az utolsó ne-
kirugaszkodás, teljes sebességgel fel a negyedikre, és noha 
a vádlijában már elszabadult a pokol tüze, tudta, hogy 
könnyedén veszi majd. A ma esti futás az edzőprogram 
lazábbik feléből volt, alig egy óra kocogás kellemes tempó-
ban, csupa öröm és élvezet. izzadt gönceit kupacba hányta 
az előszobapadlón, a zuhany alá lépett, megnyitotta a csa-
pot, és hagyta, hadd záporozzon vörösen lüktető bőrére 
a víz, hadd öblítse le a csípős izzadságcseppeket és a szap-
panhabot, hadd vigyék el a város alatt cikázó vízvezeté-
kek, legyen a szennyvíztisztító gondja, adjon munkát egy 
sereg embernek. mulattatta a gondolat. Zuhanyzás után 
vastag fehér köntösbe bújt, fekete haját törülközőturbánba 
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tekerte, felbontott egy dobozos sört, és kiment az erkély-
re rágyújtani. rideg beton és sokemeletnyi fekete ablak. 
Külváros. miféle ötlettől vezérelve kötött ki már megint 
itt? Fennhangon nevetett a külvároson, amely szokás sze-
rint próbálta megtéveszteni. most épp alvást színlelt. De 
ő tudta, hogy ez csak ámítás. mindent, amit ezek a kőfa-
lak rejtenek, látott már. Kocogás után ez szerencsére nem 
nagyon izgatta, és meglepő módon a közeledő másnaptól 
sem szorongott. Az endorfin vidámparkká bolygatta ideg-
rendszerét, még lefekvéskor is mennyeien érezte magát. „Jó 
éjszakát” – suttogta magának magyarul, és elaludt.

A futó kifulladva ügetett az újból elcsendesült, sötétedő 
erdőben. A mélyzöld leveleken csillogott az esővíz, amely 
nem jutott le a földig. Háta mögül hangos reccsenés hallat-
szott. „Szarvas lesz, vagy róka” – gondolta, de még mindig 
nem hitt magának.

lopva körülnézett. „Túl nagy a csend – gondolta –, már-
már természetellenes.” magában átkozta kemény tempóját, 
már egy lépést sem bírt tovább futni, és még ha komolyan 
félt is, és gyorsan el akart tűnni innen, muszáj volt sétatem-
póra lassítania. Így aztán nem ég a zsír, csak izomláz lesz a 
vége, és holnap meg sem bír majd mozdulni. pedig feszessé 
kellene formálnia a testét. muszáj. „muszáj mindennek 
megváltoznia” – szapulta magát, próbálta elterelni gon-
dolatait a fenyegetőnek tűnő erdőről, melynek árnyékából, 
úgy érezte, figyelik. „bolond – szidta fennhangon magát. 
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– biztos kezdek becsavarodni, és meg is érdemlem. egysze-
rűen el kell felejtened mindent, felhagynod ezzel a bűnnel, 
lenyalogatnod a sebeidet, basszus, már megint micsoda 
közhely, legalább találnál ki valami eredetit!” Hangja el-
nyomta az erdőből hallatszó ropogást.

Fújtatva sétálta le a maradék fél kilométert az autóig, 
úgy tűnt, már ennyit sem fog bírni, hogy sosem ér véget 
az út. És épp amikor a sárga autó már szinte felderengett 
a füzesen túl, és ő már mosolygott bugyuta képzelgésén, 
meglátott maga előtt egy sötét alakot. Valaki guggolt ott 
a futóösvényen. Aztán az alak hirtelen felállt, és gyorsan 
feléje indult.
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