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Tirrén tenger, egy sziget Fondinál 

 

Medici nem tudta eldönteni, hogy sírjon vagy nevessen-e azon, amit 

láttak. 

Követte a kövér papot. A férfi állandóan hátranézett, ujját az ajkához 

emelte, és csendre intette.  

– A Kobra nem hallhat normális emberi hangot. Semmi olyasmit nem 

hallhat vagy láthat, ami a valósághoz kötődik – figyelmeztette a Róka. Ő pedig 

tőle telhetően hangtalanul mozgott, leszámítva a derekán lévő kard csörgését. 

De ez lényegtelen volt, hiszen az ablakmélyedéseken, ajtókon, ablakokon át 

fütyülő állandó szél baljós zaja elnyomott minden más hangot.   

A Róka váratlanul megállt. Leakasztott egy lámpást a falról és 

meggyújtotta. A félhomályos folyosón egyszeriben kékes fény áradt szét a 

lámpásnak köszönhetően. Aztán Fabio még egy lámpást meggyújtott. Ennek 

üvege is kékre volt festve.  

– Nagyon erős elixírt adok neki – suttogta.  

– Elixírt? 

A pap a derekáról lelógó zsákba dugta a kezét. Megfeketedett morzsákat 

húzott elő belőle, és megmutatta Medicinek. – Mi ez?  

– Koka levelek. Egy varázs növény, amelyet Cortez generális emberei 

hoztak az Újvilágból.  

Amikor látta, hogy Medici milyen értetlenül néz rá, legszívesebben azt 

mondta volna neki, hogy „ostoba fickó”, mégis rávigyorgott. – Megfőzöm a 

koka leveleket és a főzetet megitatom Kobrával.  

– És ez mire jó?  
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– A felhők közé repíti. Kiragadja ebből a világból. Látomásai támadnak. 

Egy másik világban jár. Az álmairól azt gondolja, hogy valóság, a valóságról 

pedig azt, hogy álom.  

A pap más lámpásokat és fáklyákat is meggyújtott. A folyosón most a két 

halovány kék fénynyalábon kívül más nem látszódott. Medici csodálkozva vette 

észre, hogy a sötétségbe vesző kékségben a Róka próbál elmozdítani egy követ 

a falból. A férfi csendben kihúzta a követ, és az egyik kék lámpást odarakta. 

Aztán fogta a másik kék mécsest, majd gyors, hangtalan lépésekkel eltűnt a 

sötétségben. Medici akaratlanul is követte a fényt. A férfi elmozdított egy másik 

követ is, és a második lámpást oda helyezte.  

Medicit a kezénél fogva húzta a sötétben. Bizonyára minden lépést 

kívülről tudott. Medici egy lépésnyi távolságra sem látott. 

A pap hirtelen megtorpant. 

Medici ugyan nem látta, de a hangokból arra következtetett, hogy a férfi 

megint a fal köveivel csinál valamit. – Gyere! – vakkantott a Róka. – Gyere és 

nézd meg! 

Homlokát ahhoz a réshez támasztotta, amelyet a pap nyitott a falon a kő 

elmozdításával.   

Először semmit sem látott a sötétségen kívül.  

Aztán épp szemben észrevette a kék fényt. Majd felfedezte a másik kék 

fényt is. Ez az előbbitől távolabb és magasabban volt. A sötétben két kék 

fénynyaláb irányult lefelé, egy bizonyos helyre.  

Mint a templomi képeken a szent fényoszlopok, mondta magában.  

Aztán egyszeriben mozgást észlelt odalent.  

A pap a fülébe súgta, hogy: -- A Kobra.  

Aztán az ujjait a szája elé téve ismét csendre intette társát. A sötétben 

Róka szeme őrült gyorsan forgott.  
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– Maradj itt, és figyelj! De csak nézd! 

És ő így is tett.  

Az alanti árnyalak azon a helyen feküdt, ahol a két kék fénynyaláb 

keresztezte egymást. – Alszik? – kérdezte, és választ várt a suttogására, de egy 

pisszenés sem hallatszott.  

Szemét elvette a falon lévő lyuktól és oldalra nézett. A sötétségen kívül 

semmi sem volt ott. A pap felszívódott. Ismét lenézett, a kék fények 

metszéspontjában heverő Kobrára.  

Az árnyék egyáltalán nem moccant. Te jó ég, lehet, hogy meghalt?, futott 

át az ijesztő kérdés az agyán. Csak nehogy megölje az embert az a méreg, amit 

ez az őrült pap elixírnek nevez! 

Ez mindennek a végét jelentené. A Kobrának élnie kell. Addig, amíg el 

nem végzi a feladatát.  

Reszkess, te undorító féreg! Ha Kobrával bármi történik, elvágom a 

torkodat! 

Gondolatmenetét egy félelmetes hang megszakította.  

– Kelj fel! 

A hang olyan ijesztő volt, hogy Medici ereiben megfagyott a vér. A kiáltás 

visszhangzott a várfalain.  

– Kelj fel! 

A kék fénynyalábok metszéspontján heverő árnyalak megmoccant.  

– Kelj fel!  

A hang ezúttal teljesen máshonnan jött. Medici akár meg is esküdött 

volna erre. Épp ellenkező irányból.  

Aztán mintha fölötte ismétlődött volna meg.  

– Kelj fel! 
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Medici szívverése felgyorsult a váratlan pillanatban felhangzó kiáltás 

hatására, de szemét nem vette el a lyuktól. Biztos volt benne, hogy Kobra 

megmozdult.  

– Ébredj, Isten kiválasztottja! 

A hang ezúttal végtelenül szeretetteljes, gyengéd volt. Aztán ez a mondat 

is egymás után több pontról is megismétlődött.  

– Ébredj, Isten kiválasztottja! Ébredj! Ébredj! 

És ebben a pillanatban felismerte a hangot. Ez az a hülye pap!, gondolta. 

A hol vonyítva kiabáló, hol rókaként vakkantó pap beszélt.  

És a Kobra felegyenesedett. Medici nem látta az arcát, de észrevette, 

hogy felült.  

– Ébredj, és mondd meg nekem, ki vagy! 

Az árnyalak ismét megmoccant. Karja az egyik kék fénynyaláb felé nyúlt, 

mintha valamit keresne, amit megragadhatna. Valami motyogás hallatszott, de 

Medici nem értette. Az a félelmetes hang megint felhangzott dörgedelmesen.  

– Ki vagy? 

Úgy látszik, a pap sem értette. Medici kinyitotta a szemét és a fülét.  

– Ki vagy? 

Mélyen lentről suttogás hallatszott. Hogy jobban hallja, a lyukra 

tapasztotta a fülét.  

– Ki vagy gyermekem? 

Nem hallotta.  

– Hangosabban! Ki vagy? 

Ezt sem hallotta.  

– Még hangosabban! Ki vagy? 

Ezúttal odalentről félelmetes kiáltás tört fel.  

– Alejandro! 
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Medici a szája elé tapasztotta a kezét, nehogy örömében felkiáltson. Hát 

sikerült. Végül átmosták Kobra agyát. Megtörték.  

– Nem hallottam. Mondd még egyszer! Ki vagy? 

A pap megint üvöltött valahonnan a falból.  

Kobra már térdelt. 

A Róka olyan, mint az ellenségét megfojtani készülő kígyó, gondolta 

Medici.  

Lent Kobra a magasba emelte két karját, mintha imádkozna. Medicit egy 

Istenhez imádkozó szentre emlékeztette ebben a pózban.  

– Sevillai Alejandro – kiáltotta Kobra. 

A hang, amit Medici hallott, nem evilági volt. Nem tudta hová tenni. 

Fájdalmas, haragos, gyengéd, könyörgő, lázadó tónusok keveredtek ebben a 

hangban. Ha nem tudná, hogy férfi, még a nemét sem tudná meghatározni. 

Mert nem volt ez sem férfihang, sem női. Egy másik világból, talán a pokolból 

származó sikoly. Medici érezte, hogy feláll a szőr a hátán. Beleborzongott a 

félelembe.  

Lentről újabb zokogás és sikoly közötti hang hallatszott.  

– Isten kiválasztottja vagyok.  

– Isten megáldott téged, Alejandro! 

Hogy ráleljen a hang forrására, Kobra egyfolytában forgolódott, ahogy ott 

térdelt. Még egy fényoszlop rávetült. Aztán még egy, és még egy. A Kobra kék 

fényben fürdött.  

Ahogy a férfit elnyelő sötétség kicsit ritkult, előbukkant a fekete szakállal 

keretezett meggyötört, beteg arc, melyet kékre festett a fény, a beesett arcot 

rejtő hosszú haj és a melléig érő szakáll, és a parázsként izzó fekete szemek. 

Istenem! Ezek az ördög szemei!, kiáltott fel magában Medici.  
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És történt még egy hihetetlen dolog. A kék fény által megvilágított 

sötétségben hófehér angyalok kezdtek röpködni a levegőben. Hosszú hajuk és 

meztelen testüket fedő hosszú fehér fátyluk repkedett. A levegőt érthetetlen, 

titokzatos suttogások és meghatározhatatlan, finom illatok lengték be.  

Medici sosem látott még ilyesmit korábban. Elbűvölten figyelte a 

sötétségből felbukkanó angyalok táncát, ahogy odahajoltak Kobrához, hogy 

súgjanak neki valamit, majd ahogyan gyorsan felrebbentek, amikor az kitárta a 

karját, hogy megölelje őket.  

Kuncogott. Micsoda előadás!, gondolta. Félelmetes fickó ez a Róka! Két 

év alatt kitartásával és mérgekkel, füstölőkkel a Kobrát kísértetekkel teli 

álmokba vezette, és soha véget nem érő sugallatokkal megfosztotta a 

személyiségétől és a múltjától. Kobra nem tudja, hogy valóban létezik-e az 

világ, melyet Róka teremtett neki, de megesküdne rá, hogy látta. Róka egy 

olyan világot teremtett neki, amelyről úgy vélte, hogyha kinyújtaná a kezét, 

megérinthetné. Még a legerősebb elme sem tudott volna ellenállni annak, hogy 

minden nap számtalanszor elismétlik neki ezt a színjátékot. És Kobra is képtelen 

volt ellenállni. Valószínűleg hibáztam, amikor olyan félvállról vettem ezt a 

fickót, gondolta Medici. 

Odalent még egy ideig folytatódott ez a színjáték. Az angyalok táncoltak, 

Kobra pedig próbálta megölelni őket.  

Aztán hirtelen megváltozott a jelenet. A sötétség egy másik pontján 

mintha felkelt volna a nap. A fénysugárban egy hosszú hajú szakállas férfi alakja 

rajzolódott ki, aki fején töviskoronát viselt, és homlokáról vér csordogált le. A 

nehezen járó ember meggörnyedt a vállán cipelt kereszt súlya alatt. 

Medici érezte, hogy ismét megborzong.  
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A Megváltó elhaladt a Kobra előtt. Jézus megállt egy pillanatra, 

megfordult, és megáldotta Kobrát. – Készülj, gyermekem! – suttogta a 

sötétben. – Készülj a szent feladatodra! 

Kobra a földre vetette magát, mire a kék fényoszlopok kezdtek 

szertefoszlani. Odalent a koromsötét elnyelte a férfit.  

– Jaj, szerencsétlen! – Medici csak ennyit tudott mondani.  

A Szentatya azt várta Rókától, hogy egy emberből, egy teljesen másik 

embert teremtsen. És ő meg is teremtette.  

Medici keresztet vetett, ahogy a lépcsők felé haladt.  

* 

 


