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KILENCEDIK LEVÉL, ÚTILAPI.
KEDVES, SZERELMETES RÓZSI NÉNÉM!

Az van, hogy a miaúnap a szultántól 
levelet kaptam, s amennyire a cirkál-
mányból kiderült, azt hiszem, nekem itt 
kifelé áll a szekerem rúdja, vagy a far-
kam iránya, vagy akármi.

Törökül ugyan továbbra sem tudok, 
de Hádzsi macskával és Szula effendi-
vel megpróbáltuk megfejteni, megle-
hetősen udvarias levélnek tűnik, csu-
pán kétszer szerepel benne a „rühös”, 
meg „girhes”, meg „kóbor” szó, és csu-
pán egyetlenegyszer a „qrva”, itt nem 
tudom, mire gondolhatott, de macs-
kaösztöneim azt sugallják, ez nem egy 
dicséretes név.

Azért küldött mellé még egy fél hor-
dó marinírozott szárdíniát, az is jó 
lesz egy ideig.

Viszont. Meghívót kaptam a minap a 
szaúdi sejktől, állítólag ott jó dolga van 
a magamfajta ügyes, okos, becsületes, 
szép macskáknak, pláne, ha nem per-
zsa, szóval felajánlották az ottani szám-
űzetés baklavás heringjét.

Ezzel csak egy baj van, hogy ott köte-
lező lenne burkában, avagy csadorban 
járnom, s ezt azért mégsem tehetem 
meg, ezzel a névvel. A cirmos fene sem 
tudja, honnan szereztek tudomást ar-
ról, hogy tulajdonképpen leány lennék, 
de engem olyan régóta miskároltak, 
már én sem tudom, kivel, mikor, ho-
gyan, hova.

Attól tartok, van valamiféle besú-
góm otthonról, Rózsi néném, ha ki-
derül, Te vagy az, már csak azért is 
hazamegyek, hogy szétkarmolhassam 
azt a szeretett és rendkívül randa po-
fázmányodat.

Most itt eszem a szardíniát, nézem 
a szultán kalligráfi ás levelét, s erősen 
gondolkodom a jövendőn, de addig is, 
amíg sokat gondolkodnék, inkább egyet 
alszok előtte.

Köszönt Téged, s nagy dorombolás-
sal szeret a messzi távolból Timur.

(P.S.: a Szultán levelében volt még egy 
kedves ajándék, egy zsinór, selyemből.
Ugye, milyen szép, hogy azért mégis 
csak megbecsülnek?)

TIZEDIK LEVÉL, ÚTILAPI.
KEDVES VÉREIM, RAJONGÓIM, KITARTÓ HÍVEIM!

Ismét levelet kaptam Rózsi, imádott 
macskanénémtől.

„Rózsimacska levele szeretett húgá-
nak, Timurnak, a messzi Anatóliába.

Timurrrrr, első pár soraimban is tuda-
tom, én itt nagyon jól elvagyok, amely-
nek hasonló párrrrját kívánom Neked is, 
de egyelőre jobb, ha ott maradsz, s meg-
nyomod a valagadot, mert a szolgánk, 
izé, gazdánk csak tizedikén kap fi zetést, 
s erősen kevés már a whiszkasz.

Azért sokat gondolok rád, az esti ver-
nyákolásodra, s azt is tudatom veled, 
most itt béköszöntött az ősz, az egerek 
elbújtak, itt fagyhalál van és agyhalál, 

szóval maradj ott, ahol vagy, jobb lesz 
ott Neked.

A közelbe, még kimondani is borzal-
mas, egy kutyafajta költözött, szóval, itt 
a mindennapokért is meg kell küzdeni, 
de hát csak ilyen vérzivataros időket 
élünk.

Én már alig bírom ezt a pamlagot, 
kénytelen vagyok egész nap a szúnyog-
hálót kaparászni, meg a szekrényt, s 
ilyenkor szolgánk, izé, gazdánk még 
meg is hajít a papucsával.

Tehát te csak ne panaszkodj, örvendj, 
hogy lyuk van a hátsó feleden, becsüld 
meg sorsodat, jönni fog majd egy jó em-
ber, s jól eljátszadozik veled amaz sely-
mes zsinórral.

Én közben itthon sírva eszem a für-
jeket, mert szomorú a macska sorsa, 
itt csak porlunk, s minden, jön ez a ví-
russssssss, azt is kezdték ránk fogni, 
holott mi immunisak vagyunk rá, ször-
nyű ez a vádaskodás…

Jaj, ha még egyszer jól megtépázhat-
nám azt a sunyi fejedet…

Újabban azt is mondták, nekünk, 
macskáknak is csak maszkban szabad 
kijárni, mi vagyok én, Zorró, vagyt hel-
lokitty?!

Ki sem megyek többet. Eddig sem vol-
tam, bezzeg te eltekeregtél, világot lát-
tál, na, majd elmeséled egy macskagyö-
kér mellett, ha egyszer hazatérsz.

Most mennem kell, mert a Nagyasz-
szonyunk éppen tálalt.

Köszöntelek, és szeretettel harap-
dállak:

Rózsi nénéd.

(Kelt Csíxeredában, a Nap az égen, a 
Hold az unitárius kalendáriumban)”

TIZENEGYEDIK LEVÉL, ÚTILAPI.
KEDVES RÓZSI NÉNÉM!

Kezdem azt hinni, a szultán barátsága az 
én irányomban már nem is annyira őszinte.

Például, amióta megkaptam azt a 
szép, bojtos végű selyemzsinór aján-
dékát, azóta minden hajnalban jön 
egy nagy lapátkezű szerecseny, és 
minden áron fel akarja ékesíteni vele 
a nyakamot, de én szerény vagyok, 
az ilyen megtiszteltetés sok nekem, 
száműzöttnek, ilyenkor elbújok a ko-
mód alá. 

Valami azt súgja, nékem innen is el 
kell mennem.

Egyelőre haza még nem mehetek, hal-
pénzem sincs reá, az emírek nem vála-
szolnak leveleimre, egyedül Libanonból 
kaptam egy állásajánlatot.

Tudod, Rózsi néném, Libanon az a 
hely, ahol cédrusok vannak, kicsit a 
fenyőkre emlékeztetnek, kár, hogy ma 
már csak egy van belőle, s az is csak 
a zászlójukon, de ott legalább a macs-
kák fele keresztény még, inshallah.

Hát, kicsire nem adunk, egyszer egy 
Csontvárrrrrry nevű rokonunk meg is 
festette azt a cédrust, pont úgy tépáz-
za a szél, mint engem ez a keservetes 
száműzetés.

Ha odamegyek, akkor bizonyos 
Bejrrrrrút nevezetű városának kikö-
tőjében kellene élnem, ahol egy am-
móniuuuum-nitrrrrát nevezetű raktá-
rat kellene őriznem, főként az ottani 
Macskák Ottani Szövetségének Álla-
mi D… izé, nem jut eszembe (de a rövi-
dítése Mossad), megbízásából, továb-
bá a Hős, Erős, Zord, Bátor, Oroszlán, 
Lángoló Lelkű Angyali Hősök ellen 
(röviden: Hezbollah).

Hát, nem is tudom.
Az a cédrus azért erősen vonz, jó 

lenne felmászni rá, hátha onnan még 
egyszer megláthatom a Hargitát, 
mert a föld ugye, lapos, és ez elég ma-
gosan van.

Most muszáj letennem levelem, mert 
hallom, már jön a szerecsenyem, s 
megint ki akar tüntetni azzal a hülye 
bojtos selyemzsinórral.

Szerető híved, Timur, hajdani kapi-
tány, bej, alig eff endi.
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szürke az ég, inkább a friss avart
nézegetem. megindul fejem fölött egy 
zizegés, levél hull bizonytalanul, lassan, 
mintha emelkedni kívánna, szikrát vet,
amikor ágakat érint, acélból lehet, a
legnemesebből, surrog a levegőben,
hulltában arcomhoz ér. megsebesít, vérem
serken, szememből vörös cseppek hullanak
markomba. erőt veszek magamon, a szürke
égre nézek, hátha üzenet érkezik, de csak a
felhők lakóinak bánata szitál szüntelen.
vonat robog át magányomon, vészjóslóan
füttyent, szilánkokra zúzza nehezen
kimunkált nyugalmam. tenyeremben
eszeveszetten dobog hiányod, szét akarom
tépni az univerzumot, szálanként újra
fonnék minden történetet, átterveznék
egykori utazásokat. szép a falevelek halála,
gyönyörű látni színpompás pusztulásukat,
gombákat táplálnak majd vagy a föld
férgeit, szívhez szóló és megrendítő, olyan,
mint amikor megölelném az árnyékod, ha
téged nem tudlak. olyankor körbe
zsonganak illatok, elkényeztetnek ízek,
megtalálom pihéid a párnán, rád lelek a
szemremegős álomban. a vágy vörös
könnyei hullanak markomba.
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szemedbe nézek, és máris álmodozom,
hogyan bújtunk össze egy nem létezett
fi atalságban úgy, ahogyan senki más nem
volt képes, hogyan táncoltalak ki száz vagy
ezer férfi  kéjsóvárságából, hogy mentettél
ki száz vagy ezer nő ölbevonásából.
combunkkal belépve kígyóként vonagolva
örültünk egymásnak, nem tartottunk
távolságot mellkasunk, arcunk, ajkunk
között. this is a fi lm about a man and a
fi sh.1 hogy melyikünk volt az ember és
melyikünk a hal, hát, this is a fi lm about
dramatic relationship between man and
fi sh.2 most mindketten emberek vagyunk és
mindketten halak, téridőt és alakot
váltottunk, hol van már az, ami úgy volt,
hogy nincs. én megtanultam a gombák
természetét, te fűszerek varázslója lettél,
bájitalokat és mérgeket keverni tudnánk.
megnéztem a holdat, pompásan tele van. a
mellette lévő fényes csillaggal együtt nem
tudtam megörökíteni – vagy-vagy. a fókusz,
tudod. de nekem minden kell, és a minden
te vagy. körbevesznek mások gondolatai.
ám a hal… the fi sh doesn’t think because
the fi sh knows everything.3 legyünk halak,
és mindenki legyen más. nézz a szemembe. 
a szemembe nézz. a szemembe. nézz.

1 Ez a fi lm egy emberről meg egy halról szól.
2 Ez a film az ember és a hal drámai kapcsolatáról szól.
3 A hal nem gondolkodik, mert a hal mindent tud.




