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Jelenleg…
 

Azt azért meg kell hagyni, van ízlése a csávónak, mert a kilátás, amiben részesített, minden
képzeletet felülmúlt. A tenger felett épp megy le a nap, minden narancssárgás, meleg és kellemes.
Talán csak a fejembe toluló vér vesz el némi pozitív életérzést ebből az egészből, mely a normálistól
eltérő testhelyzet miatt került minden egyes cseppjével a kobakomba.

A függőleges lógás egy sziklaszirten, valami öreg, száraz fa kinyúló ágán, nem éppen az elképzelhető
legideálisabb hely, hogy megcsodáljuk eme kis görög sziget szépségeit.

A bokámat gúzsba kötő és lassacskán a húsomba vágó kötél úgyszintén kellőképpen kihangsúlyozza
a helyzet komolyságát. Nagy szarban vagyok, nem vitás.

A kezeim szabadok ugyan, de semmi hasznukat nem veszem, mert a nemrégen elszenvedett jó
alapos  verés  kivett  belőlem  minden  energiát,  ami  esetleg  ahhoz  kellene,  hogy  a  hasizmom
segítségével  felhúzzam magam és eloldozzam a… Á! Hagyjuk!  Minek ábrándozok,  amikor se a
fizikális erőnlétem, se pedig a láthatatlanná váló képességem nincs éppen a helyzet magaslatán.
Ugyanis alig három méterre állnak tőlem a fogvatartóim, akik ketten vannak, és kizárt, hogy ki
tudnám játszani a figyelmüket. Bármennyire is kellemetlen, be kell ismernem, hamarosan el kell
hagynom e földi paradicsomot, és Szent Péter már készítheti helyemet a másik, sokkal nyugisabb,
unalmasabb paradicsomban.

Ekkor az egyikük, aki momentán szintén magyar, odalép hozzám vigyorogva:

– Sok munkát adtál nekem, cimbora. Nem gondoltam volna, hogy egy ilyen kis nyápic kölyök így
megizzaszt,  mire  elkapom.  Ismerve  magamat  és  az  eddigi  igen  mozgalmas  pályafutásomat,
mindenképpen elismerés illet téged. Ennek ellenére az üzlet az üzlet, úgyhogy elengedlek.

Ez a bizonyos „elengedlek”, valamiért nem biztatott semmi jóval.  Talán mert jól ismertem a
szavak mögött rejlő igazi mondanivalót, mely a függőleges elmozdulásom az életemre káros, azonnali
megvalósulását jelentette. Ha azt teszi, amire gondolok, akkor pillanatok múlva valóban távozom a
földi létből. Lassan ködössé váló tudattal figyeltem, ahogy egy rövid pengéjű kést varázsol elő a
zsebéből, aztán megtörölgeti izzadó homlokát. A tar kopasz fejen van pár forradás, és a legalább
háromnapos borosta sem teszi éppen barátságosabbá a pofázmányát. Tipikus alvilági figura, mintha
egy képregényből vagy egy rossz krimiből lépett volna elő.

A  túlvilágon  van  egyáltalán  internet,  vagy  posta,  vagy  legalább  postagalambok,  hogy
visszaküldhessem az  írásaimat?  Ilyesmi  gondolatok  szökdécseltek  bennem összevissza.  Igen,  a
kedves olvasó jól gondolja, mostanra már valóban eléggé leépültem szellemileg, hála a pániknak és
az egyre több vért tartalmazó agyamnak. Mert a vér csak tolul, tolul, nem foglalkozik az, kérem
szépen, semmivel, csakis és kizárólag a gravitáció hívó szavára hallgat.

Szédülés,  ájulás,  hányinger,  fájdalom,  izzadás,  reszketés… minden  elképzelhető  kellemetlen
velejáróját  megtapasztalom a halál  előszelének.  A lógástól  már biztosan rákvörös az arcom, de
pillanatnyilag ez a legkisebb bajom, hiszen a társaságomban lévő úriemberek kezdenek készülődni a
megölésemhez.

Rezeg a kötél, ahogy nyiszálják a késsel. Rezgek, azaz remegek én is. Talán könyörögnöm kellene
az életemért. Nem teszem. Hogy ez hülyeség vagy lazaság, ne adj’ isten tökösség – nem érdekel,
nem járok a végére.



Aztán zuhanni kezdek. Nyakamat nyújtogatva próbálom megváltoztatni magatehetetlen testem
helyzetét, mert a csukafejest nem igazán komálom még vízben sem, nemhogy ezeken a rám váró
éles, rohadt nagy sziklákon.

Már csak egy pillanat és… Igen, már meg is történt! Meghaltam. Na de nem szúrok ki Önnel,
drága olvasóval, ezért itt most nem fog véget érni a könyv. Ugorjunk csak vissza egy kis időt, és
elevenítsük fel, miként is kerültem ebbe az élettanilag roppant kínos és szinte visszafordíthatatlan
helyzetbe.

 



Első fejezet
 

Azt már sokan, régóta tudják, hogy az élet nem habos torta, de még csak nincs is minden kerítés
kolbászból, az ember életútjának kanyargós aszfaltját övezendő. Az egyetlen lehetőséget, melyet
Isten a nyakunkba varrt, akaratunkon kívül, úgy célszerű leélni, hogy utólag visszanézve emelt fővel
szembesülhessünk  a  múltunk  darabkáival.  Vagy  legalábbis  ne  nagyon  sírjunk,  hanem  inkább
röhögjünk pár pillanatig, ha más nem. Tehát, az Élet, a nagybetűs élet, egy fontos „valami”, ami
bizony nem szódavíz, hogy csak úgy egyszerűen elfröccsözze az ember az unalmas hétköznapok
alatt. Erre én is csak a húszas éveim vége felé jöttem rá. Mondhatnám, hogy én legalább rájöttem,
ellenben  sok  ezer,  százezer  honfitársammal,  ám  akkor  hazudnék.  Ugyanis  nem  egészen
önszántamból tettem izgalmassá a közelmúltamat. Engem is noszogattak, és nem is minden esetben
kellemes, lágy utalásokkal, hanem célirányos ökölcsapásokkal, hogy őszinte legyek.

Akkor most idézek egy kicsit korábbról, az előző könyv végéből, csak hogy ne szakadjon meg a
történeti szál:

„– Nem készülsz mostanában Xanitro szigetére? Ott leszek végig. Csak azért kérdezem, mert Peti
szerint nagy világjáró kalandor vagy, aki a pillanat hevében gondolkodás nélkül, bátran vág neki az
ismeretlennek. Mi pedig tök jól kijövünk egymással, és jól jönne kint egy ismerős, akivel el lehet
lenni a szabadidőmben… meg ilyesmi.

Ajjaj! Petikém, Petikém! Mit hordtál te össze itt nekem, drága barátom! Igazából nem tudtam
eldönteni, hogy valóban elhiszi a lány, amit mond, vagy csak barátom élcelődő szavait ismétli.

– Konkrétan ezt hallottad rólam? – kérdeztem gyanakodva.

– Igen. Van pénzed is, mert örököltél, és nem ijedsz meg a saját árnyékodtól. Végül is emiatt
egyeztem bele, hogy hazafuvarozlak. Általában nem szoktam taxizást vállalni. Apropó! Nem megy a
taxióra, de ugye elhiszed nekem, hogy nem foglak becsapni?

– Hogyne – válaszoltam gyanakodva, mert nem láttam a poén végét, és közben elhatároztam,
hogy a legközelebbi találkozás alkalmával jól fenékbe rúgom Petit.

– Akkor eddig húszezernél vagyunk, pajtás!

Vigyorogva gázt adott, és kilőttünk a forgalomba. A pénzről pedig eszembe jutott a bankkártyám,
és forgatni kezdtem az ujjaim között. Forgattam, forgattam… Aztán kimondtam egy mondatot, amit
nem kellett volna, mert ott döntöttem romokba az eltervezett csendes, nyugalmas életemre szőtt
terveimet, és akkora zűrbe kerültem nemsokára, amely mellett eltörpültek a mexikói emlékek:

– Végül is melyik szigeten leszel?”

Hát tessék, kérem szépen! Itt dőlt el, hogy ismét szanaszét csapatom magam a sors által. Ismét,
és ki tudja, hogy utoljára-e. Bármi lehetséges és bármi megtörténhet. Most éppen az, hogy az én
Júliám, akinek csak eme rómeós nevét tudtam, vidáman ismételte önmagát:

– Xanitro.

– Tehát egy sziget, amit víz vesz körül? Sok-sok víz?

Érdeklődésem heves bólogatást váltott ki belőle, ahogy az utat figyelve reagált:



– Igen, helyes a meglátásod.

– Sós víz?

– Igen.

– Ne adj’ isten nemcsak a szárazföldön, hanem a vízen is történhetnek dolgok?

– Esélyes.

– Netalán a víz alatt is megfordulhatunk? – néztem rá rémülten, visszagondolván korábbi nedves
kalandjaimra Acapulcóban. Aki nincs képben az előzményekkel, az most ne gondoljon semmi pajzán
dologra a „nedves” szó olvasásakor.  Itt  konkrétan a levegőnél valamivel  sűrűbb, oldott  oxigént
tartalmazó  közegben  való  alámerülésről  van  szó,  olyan  mélységig,  ahonnan  még  bőven  az
elhalálozása előtt visszaevickélhet a vakmerő búvár. Vagy éppen a félelemtől csontmereven, például.

– Ó! Jaj de szuper! – lelkesült fel Júlia, majd még izgatottabban folytatta: – Tudtam, hogy te is
búvár vagy! Ilyen finoman célozgatni csak egy vízi ember tud.

– Á… Igen, persze hogy az vagyok. Életem a tenger. Otthon a kádban is fél kiló nátrium-kloriddal
turbózom fel a fürdővizemet, mert nehogy már a sós helyett a satnya édesvízzel kelljen érintkeznie
ennek a szentélynek – mutattam végig magamon –, mely földi porhüvelyemként összefogja lelkem
minden egyes izgő-mozgó, nyughatatlan, kalandra vágyó darabkáját.

– Nem tudlak pontosan követni, de biztosan igazad van. Legalábbis ha jól hámoztam ki a lényeget
ebből a szótengerből.

Jól  és  céltudatosan  pörgő  agyam itt  már  tisztában  is  lett  azzal,  hogy  bizony  első  adandó
alkalommal meg kell tanulnom rendesen magamra cuppantani a gumiruh… izé, neoprén ruhát, és
békaemberré kell avanzsálnom magam mielőbb. Vagy hagyom az egészet a fenébe, és maradok a
fenekemen,  kihagyva egy újabb kalandot.  Vagyis  inkább pihenést,  mert  itt  elvileg se  énelőlem
menekülő csajszi, se pedig alvilági figura nem lesz képben.

– Mikor is kellene indulnunk? – kérdeztem lazán, nemtörődöm hangon. De most ki a fenének és
mi a fenéért játszom meg magam?! Egyszerűen nem voltam képes abbahagyni a világ túlsó felén rám
ragadt, mindent bevállaló, kemény csávó szerepét, akit semmi nem tud meglepni.

– Két hét múlva – felelte.

 

*

 

Hazavitt, ahogyan ígérte. Egyben, egészségesen és… egyre jobban ficánkoló kisördögöt ültetve
agyam szürkeállományába. Xanitro – béna egy név, de valamiért nem sikerült elfelejtenem. Erről
persze nemcsak maga a sziget tehetett, hanem az én új keletű Júliám is, azzal a mindent feledtető
mosolyával  és  azokkal  a  pompás  kis  domborulataival.  Férfi  lényem ennyi  erősen  pozitív  inger
hatására  nem  is  tehetett  mást,  mint  hogy  verbális  formában  támadásba  lendülve  elkérte  a
telefonszámát, és miután megegyeztünk a további kapcsolattartásban, ő már el is viharzott.

Első  gondolatom,  még  mielőtt  felcaplattam  volna  a  lakásomba,  az  öreg  bérház  negyedik



emeletére, az volt, hogy hogyan a fészkes fenébe fogok én megtanulni búvárkodni alig két hét alatt?
Mivel biztos voltam benne, hogy nem fogom hagyni elsuhanni életem kiégett izzójú kandelábere
mellett  eme  csodás  égi  tüneményt,  sürgősen  a  tettek  mezejére  kellett  lépnem  a  víz  alatti
közlekedésben való jártasságom tökéletesítése végett. Ám először haza akartam érni, lehuppanni a
vén, nyikorgó fotelba, és valami ennivalót rendelni. Nem! Nem pizzát! Még csak az kéne!

Sokat látott, megtört tekintetű, kilométerek ezreinek ólomsúlyát a vállán hordozó vándorként
baktattam felfelé az ég, vagyis a legfelső emelet felé. A kellemesen piszkos falak és a sok helyütt
rozsdás vaskorlát megnyugtatóan éreztette velem, hogy végre biztonságban érezhetem magam a
megszokott díszletek között. Ami, emlékezzen csak a kedves olvasó, rám is fért. Hiszen nemrég
caplattam  végig  a  fél  világot,  kiraboltak,  megvertek,  elraboltak,  meglőttek…  végül  pedig
kikosaraztak.  Vagy  legalábbis  valami  olyasmi.

Gyrost rendeltem, bár nagy volt a kísértés, hogy inkább a már korábban említett lapos, sajtos
ételkorong javára döntsek. Na, jó! Csak vicceltem. Eszem ágában sem volt újrakezdeni a korábbi
kalandokat, amihez még az esélyt sem akartam megadni egy esetleges félresikerült kajarendeléssel.
Valljuk be, ez eléggé józan felfogásra utalt szerény személyemtől, tekintve az egészségemre oly
ártalmas ételféleség esetleges további kellemetlen élményeket felsorakoztatható mivoltát. Korábban
is egy banális, egyszerű, hétköznapi dologból lettek bonyodalmak és kalandok. Efféle ismétlődésre
nem vágytam, viszont ez a most kialakuló könnyed kis utazás mindenképpen megérdemel némi
figyelmet a részemről, állapítottam meg. Egyfajta levezetése lehetne az elmúlt hetek izgalmainak.
Igen! Pont jó lesz!

Ezekkel  a  megnyugtató  gondolatokkal  rendeltem kaját  és  végeztem egy  gyors  takarítást  a
lakásban. Mindeközben persze már a búvárkodás rejtelmeibe történő elmerülésem további lépésein
agyaltam ezerrel. Hiába, no! A közhiedelemmel ellentétben, nem csak a nők tudnak egyszerre több
mindenre is figyelni és több dolgot észben tartani. Nekem is simán ment. Eltekintve attól, hogy az ős
öreg,  szovjet  csúcstermék,  a  Raketa  porszívó  rossz  végére  csatlakoztattam a  csövet,  melynek
egyenes  következménye  lett  a  nagyszoba  totális  befúvása  porral.  A  fiatalabb  olvasók  kedvéért
elmagyarázom gyorsan,  hogy miként is  lehetséges ez.  Szóval,  a masina az egyik végén szív,  a
másikon pedig fúj. Ez még nem lenne baj, hiszen a mai, korszerű gépek is hátul küldik ki a levegőt,
ámde ezen ruszki  mérnöki  csoda esetében megfelelő csatlakozási  lehetőséget is  kialakítottak a
csőnek. Úgy biza! Ráadásul én még a porzsákkal is  elcsesztem valamit.  Ha tehát,  amint az az
esetemben is történt, nem figyel az emberfia, akkor fúj és nem szív, ami ugye, mondanom se kell,
nagy szívás.

Mindezek tetejében,  még mindig  elmerülve  a  gondolataim tengerében,  a  mosást  is  sikerült
megfelelő,  férfias  módon  elintéznem,  a  mosószernek  látszó,  ámde  fehérítőt  tartalmazó  cucc
segítségével. Mivel szerencsére csak pár apróbb ruhát akartam kitisztítani, túl nagy kár nem ért.
Végül is fehér alsónadrágra és fehér zoknira amúgy is szüksége van minden egyes férfiembernek,
nem? A rózsaszínes póló viszont már némileg más kategóriába tartozott,  és bevillant egy kissé
csúnyácska ötlet, hogy elküldöm Miguelnek, annak a mexikóvárosi szálloda alkalmazottjának, aki
nyíltan felvállalva másságát, oly mély benyomást szeretett volna tenni rám. Nagyon mélyet…

Estefelé,  komolyabb sérülések nélkül  túlélve önmagamat,  végre ott  ültem a laptop előtt,  és
eszeveszett billentyűnyomkodás közepette kezdtem el nyomozni. Ha búvárkodni szeretnék, akkor
ahhoz víz kell. Ha vízről van szó, akkor nagy víz kell. Ha nagy víz kell, akkor csakis az ország
legnagyobb vize jöhet szóba, konkrétan a Balaton. Pompás! Haladok! Gondolatban koccintottam
önmagammal, nem elfeledkezve a hátba veregetésről sem.

Az internetes keresőbe begépelvén a megfelelő kulcsszavakat, már jött is a szinte végeláthatatlan
információáradat, tucatnyi búvárklub és búváregyesület kínálta magát. Roppant mód nem értvén a



dologhoz, találomra rákattintottam egyre, és böngészni kezdtem a honlapot.

Gyorsan  ment  minden.  Két  telefon  után,  másnap  már  úton  is  voltam  Veszprémbe  egy
kölcsönautóval.  Igen,  tudom, Pesten is  kontaktolhattam volna a helyi  békaemberekkel,  ám nem
vagyok kispályás, és ha vízről van szó, akkor a pesti ember ugyan mit tudhat a balatoni tenger
mellett oktató profikhoz képest? Nem? De igen!

A város plázájába beszéltünk meg találkozót Attilával. Egy étterem asztala mellett ülve elkezdtük
felvázolni a lehetséges jövőképet számomra mint képzett, tanult búvár. Leendő mentorom negyven
fölött járhatott, vékony, izmos teste nem éppen az elkényelmesedett életről árulkodott. Ez konkrétan
ki is derült, amikor megemlítette, hogy tíz éve merülget, és pár ezer – anyám borogass! – pár ezer víz
alá bukás van már mögötte. Akkor még el sem tudtam képzelni, mi a fenét eszik valaki ebben a
sportban, hogy szinte állandóan a víz alatt legyen. Azután persze ráéreztem én is az ízére, de erről
majd később mesélek. Haladjunk csak sorjában!

Itt jegyezném meg, hogy nem fogok mindent részletesen leírni, mert nem a vízi lénnyé válásom a
fő téma e remek könyvben, hanem ami később következett, ami ennek folyamodványként szétrúgta
újfent az életem szépen domborodó hátsó felét.

Tehát eme roppant nagy tudású és barátságos úriemberrel megbeszéltük a továbbiakat: egy hét
múlva elkezdjük a személyes elméleti oktatást, aztán pedig rögtön utána a medencés, gyakorlati
képzés  jön.  Persze  ez  nem megy  ilyen  gyorsan,  de  miután  némi  pluszpénzt  kínáltam fel  egy
egyszemélyes kurzus mielőbbi lebonyolítására, már nem is volt akadály. Ott előttem telefonált a
medencebérlés miatt is, ami azt jelentette, hogy egy közeli, valami Balatonfűzfő nevű helyen, egy
egész uszodai sávot lefoglal a számomra. Hurrá! Világéletemben arra vágytam, hogy egyszer ne
kelljen kerülgetnem senkit a medencében. Már megérte ez az egész búvárosdi!

Átadta a tananyagcsomagot, ami könyveket, DVD-ket tartalmazott, és remélte, egy hét elegendő
lesz elolvasnom és elsajátítanom az elméletet. Persze hogy elég lesz, nyugtattam meg. Elbúcsúztunk,
és már indultam is vissza a big city-be.

Komolyan  vettem  a  dolgot,  ezért  alig  mozdultam  ki  a  lakásból.  Csak  tanultam,  tanultam,
tanultam. Amikor aztán ismét elindultam a Balatonhoz, elméletben már legalább Cousteau kapitány
tudását mondhattam magaménak. Önbizalmam az egekben! Majd szétvetett a büszkeség, hogy lám,
ilyen  rövid  idő  alatt  ennyire  magas  szintű  tudást  tettem  a  magamévá.  Amikor  aztán  később
megtudtam, hogy egy átlagos elméleti tanfolyam rendszerint egy hétvége alatt lezajlik, már kevésbé
tekintettem fenemód nagy tettként a dologra. Na de addigra már annyi minden történt velem és
annyi kaland cizellálgatta az idegeimet rongyosra, hogy nem érdekelt. Pedig a mexikói buli után
keménynek hittem magam, akár az égett süti széle.

 

*

 

A vártnál jobban sikerült a tesztlapok kitöltése és maga a szóbeli vizsga is. Elégedett mosolyt
láttam Attila arcán, és nekem ennyi elég is volt, hogy önbizalmam a lehető legmagasabb tetőfokára
hágjon. A papírok aláírása és egy utolsó vállveregetés után már semmi sem választhatott el a vizes
folytatástól, következhetett Balatonfűzfőn az uszoda.

A kellemesen melengető nyári nap, a teázó teraszán töltött jó másfél óra elmúltával, már jócskán
felkúszott az égbolt legtetejére, és kezdett elviselhetetlen lenni a meleg. Oktatóm telefonált még egy



utolsót,  aztán  jelezte,  mehetünk  csobbanni.  Nem  mondhatnám,  hogy  nagyon  feldobódtam  az
információ eme egyszerűen, tömören való közlésétől.  A lelkem legmélyén abban reménykedtem,
átverve önmagamat, vagy inkább áltatva, hogy talán elfelejtődik az oktatás ezen része. Ám ez nem
jött össze, mert ha valaki búvár akar lenni, bizony elkerülhetetlen, hogy összevizezze magát. Nagyon
durva, ugye?

Akartam,  hogy  rendes  búvár  legyek,  ám  ugyanakkor  ennek  az  ellenkezője,  a  pánikszerű
menekülés is dolgozott bennem. Szépnek szép volt ott Mexikóban az óceán, meg minden, de jobb a
szárazon, két lábbal állni a talajon, mint a vízben két békalábbal lebegni a semmi közepén, végtelen
mélységgel a seggem alatt.

Azért  amikor  odaértünk,  majd  elkezdtük  Attila  autójának  a  csomagtartójából  behordani  a
felszerelést, látva a medence többi sávjában úszók kíváncsi és elragadtatott tekintetét, már sikerült
kihúznom magam, és büszkén lépkedtem lefelé a lépcsőkön. Elvégre nem egy hétköznapi sportolási
módról van szó mégiscsak. Büszke voltam magamra, na. Ez van!

Összeszedve korábbi tapasztalataimat,  a beöltözés viszonylag gyorsan ment.  Persze előtte jó
félórás oktatás következett a felszerelésről, a biztonságról. Ezt most nem is igazán akarnám bő lére
ereszteni, a lényeg, hogy jó két órát gyakoroltam a kellemesen klóros vízben, és a végén ismét
kaptam egy elégedett mosolyt a profitól.

– Azt hiszem, nem lesz itt gond. Van érzéked hozzá – bólogatott elismerően. Ezek után én annyira
belelkesedtem, főleg mivel alig egy hetem volt hátra a nagy útig, hogy valami rendes merülés után
érdeklődtem nála. A válasz kissé lehangolt, mert szerveződött ugyan egy horvátországi túra, de majd
csak körülbelül egy hónap múlva. Nekem viszont annyi időm nem lévén, rögtönöznöm kellett, és
egyszerűen csak ennyit kérdeztem:

–  Mennyibe  fájna,  ha  levinnél  engem  az  Adriára  pár  napra?  Állok  minden  költséget
természetesen.

Itt, ezen a ponton már tényleg nem volt semmi értelme a spórolásnak, a bankkártyámon még
jócskán pihent  pénz,  ezért  úgy  döntöttem,  egyetlen  nagy nyári  kalandba ölöm minden örökölt
vagyonomat. Betti néni biztosan megérti, ha eljut hozzá az infó az égi birodalomba. Mexikó után
következzen hát Horvátország, aztán pedig Xanitro, bárhol is legyen az a bizonyos sziget. Tényleg!
Még utána se néztem, hova is invitáltak. Nem baj, nem fontos, legalább meglepi lesz belőle.

– Mivel már elkezdődött a szezon, kissé felmentek a szállásárak, de szerintem kétszázötvenben
megáll a dolog. Útiköltség, apartman, felszerelésbérlés, hatmerüléses csomag és a kajálás, meg ugye
az én bérem és a költségeim.

– Nem vészes. Csapassunk! – nyújtottam a kezem nagyon menő, vagány módon. Az üzlet tehát
megköttetett, és újabb két nap múlva már robogtunk is lefelé a tengerhez.

Az utazás hat órája alatt, míg leértünk, sokat beszélgettünk, megismertük kicsit egymást. Maga a
négy nap,  természetesen nem csak hat merüléssel  telt,  mert  én annyira belejöttem, hogy még
hármat megcsináltam. A végére már szinte meg is… na, jó, be kell ismernem, konkrétan megtetszett
a búvárkodás, mint olyan. Ha az ember megismer valami újat és már nem fél tőle, képes elengedni
magát, akkor meglátja az igazi szépséget is benne. Bennem ez akkor konkretizálódott, amikor egyik
alkalommal, lent huszonvalahány méteren, egy függőleges sziklafalnál, szembejött velem egy kis
polip. Elcsálézott mellettem, és annyira rá koncentráltam, hogy totálisan ösztönösen kezeltem az
inflátort, ami a mellénybe juttatott levegő segítségével lebegteti a búvárt. Nem görcsöltem, nem
remegtem, egyszerűen csak élveztem a műsort. Király!



Gyorsan elment az a bizonyos négy nap, a fáradtság és a megtapasztalt izgalmak kivettek belőlem
minden erőt.  Ha nem a  sós  elegyben bűvészkedtünk,  akkor  pihentem,  jó  sokat  ettem egy kis
hangulatos parti étteremben, aztán megint csak pihentem. Esténként kiültünk a teraszra, és Attila
bőven telepumpálta a kobakomat mindenféle búvártörténetekkel. Tanulságosak és szórakoztatóak is
voltak. Nem tudtam, fogunk-e még találkozni az életben, ha hazaérünk, de az biztos, hogy azok a
csendes, esti mesélések is mindinkább terelgettek, még ha akkor csak tudat alatt is, a víz alatti világ
ölelő karjai felé.

A városka nevét soha nem fogom elfelejteni:  Karlobag. Ott kezdődött az a nagy szerelem a
végtelen kékség iránt, ami máig is tart, immáron sok-sok merüléssel a hátam mögött.

 

*

 

Hamarosan, egy gyűrött, álmos, paplan alá visszabújós és felkelni nem akarós reggelen, csengett
a telefonom. Ő volt az, a Lány. Nagyon szűkszavúan csak annyit kérdezett, hogy akkor tényleg
komolyan elkísérném-e. Heves bólogatásomat ugyan nem láthatta, ám félkómás, alig ébren lévő
hangom  minden  bizonnyal  átjutott  hozzá  az  éter  hullámain,  mert  beleegyező  válaszom  után
megnevezett egy teázót a belvárosban, ahol találkozhatnánk délután.

– Aha. Ott leszek.

Ismét megcsillogtatván verbális Don Juan-i képességeimet és lehengerelvén őnagyságát, végtelen
kínok között tettem le a mobilt a kilométeres távolságban álló kisasztalra, és újabb végtelennek tűnő
pillanatokkal később már a fürdőszobában csobogtattam a csobogtatni valót, a vécécsésze fölött
egyensúlyozva.

Pár karika sonkás felvágott és két szelet kenyér után, narancslét hörpölgetve, laza citromsárga
bermudanadrágban libbentem ki az erkélyre, hogy napfényt szívjak magamba a hüllőkhöz hasonlatos
lelassulás megszüntetése okán. Néztem a lent sétáló embereket, a fejemet vakartam, és ismét belém
robbant  a  kérdés,  hogy  ugyan  már,  tényleg  kell  ez  nekem?  Megint  egy  szoknya  után  fogok
szaladgálni, akár egy kiskutya. Gondolatban le is pofoztam magam azon nyomban, de nem tudtam
eltántorítani kíváncsi és talán kissé mára már megőrült lényemet a folytatástól. Legyintettem egyet,
a  műanyag pohár  pedig elkezdte rövid,  ám annál  izgalmasabb útját  lefelé  az  aszfalt  irányába.
Utánakaptam, de hiába… a gravitáció legyőzött. Mi a fenének kellett feltalálnia Newton bácsinak?
Ha nem ül le az alá a bizonyos almafa alá, akkor még most is boldog tulajdonosa lehetnék annak a
hetvenes évekből származó, iskolai menzás pohárcsodának. Így viszont ismét lepattant egy darab a
múltam fényes ékkövéről,  hogy egyre fokozódó ütemben teljesen szétporladjon, és az eljövendő
kalandok,  észvesztő  veszélyek  préselése,  nyomása  alatt  egy  új,  ragyogóbb  kinccsé  váljon.  Így
született a gyémánt is. Forróság és erő kellett hozzá. Hű az anyját! Miket tudok én írni, ha fényezni
kell magamat!


