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 Ezen a délut{non arról vitatkoztunk, vajon mi lehet a leghatalmasabb erő ebben az 

elcseszett vil{gegyetemben? Megtehettük, elvégre hosszú felderítő út ut{n végre visszatértünk 

törzskocsm{nkba, a Kis Lófej-galaxis peremére. Éppen két éve múlt, hogy ugyanann{l az asztaln{l 

ücsörögtünk kellemesen hűvös sört kortyolgatva. Az elmúlt két év sor{n sajnos egyébről sem esett 

szó köztünk, csup{n hajónk műszaki {llapot{ról, kütyükről és sugarakról, valamint arról, hogy 

miképpen lépjünk meg a taoriak börtönéből. Mert az a meztelen igazs{g, hogy a taoriak 

bekaszliztak bennünket. Hogy miért? Nos, csempészettel gyanúsítottak mindh{rmunkat - egészen 

pontosan azzal, hogy quirosi egerek szőrét sz{llítottuk Qur{ra, ami a  taori hatós{gok szerint 

szigorúan tilos. Hosszasan értekezhetnék róla, hogyan volt merszük a taoriaknak megtiltani a 

transzfert, és főleg, honnan volt joguk hozz{, {m a magyar{zatoktól szíves engedelmükkel 

eltekintek. Mindenesetre az a dolog lényege, hogy a taoriak erősek voltak, Qura és Quiros pedig 

gyenge. M{rpedig Bud szerint a vil{gegyetem legősibb törvénye az, hogy ha az erősebb letolja a 

nadr{gj{t, a gyengébb köteles kinyalni a fenekét. A Bajuszos Hom{r-galaxisban ez a törvény tal{n 

még fokozottabban érvényesült, mint m{shol. 

Azt kérdezik, miért tiltotta meg a taori hatós{g a quirosi egerek szőrének {tsz{llít{s{t 

Qur{ra? Nos, azért, mert az a bizonyos egérszőr kiv{ló hőszigetelő, és a quari gy{rt{sban 

alapanyagnak sz{mít.  Többet én sem tudok róla, elvégre az én dolgom csak a sz{llít{s, azzal 

nemigen törődöm, ki mit csin{l azzal, amit a megadott címre eljuttatok. Sajn{latos módon a taoriak 

ezt nem így értelmezték, így azt{n sittre v{gtak minket. 

A taoriak sittjéről nincs mit mondanom: olyan, mint a galaktik{k legtöbb sittje - ha van egy 

kis dugipénzed, kikerülsz belőle, ha nincs, akkor benn maradsz. Nekünk, szerencsére, volt. – Igaz,  

hogy menekülés közben az őrök „felfedeztek” bennünket, és jó kis színj{tékot rendeztek a mit sem 



sejtő taoriaknak.  Szerencsére ez is benne volt a meg{llapod{sunkban, így azt{n annyi kamu 

lövöldözést még nem l{tott a vil{g, mint azon az estén. 

Ennek ellenére a sitten töltött napok kissé megviselték az idegeinket; arról nem is beszélve, 

hogy az egérszőr is kellemetlenül hatott r{nk. Állítólag olyan anyagokat tartalmaz, hogy ha nem 

vigy{zunk, kipurcan tőle a szürke{llom{nyunk. Előbb csak vizion{lunk, azt{n elfogadjuk a 

víziókat valós{gnak. 

H{la a Nagy Gubunak, ekkor m{r túl voltunk mindezeken, és ott ültünk a galaxis szélén a 

sörünket kortyolgatva. Közben azon j{rtattuk az agyunkat, vajon mi lehet a leghatalmasabb erő a 

vil{gegyetemben. Hogy miért éppen erről esett szó? Abszolút a véletlen műve. Történt ugyanis, 

hogy Bud kezéből véletlenül kiesett a söröskorsó - az ötödik körben -, és ahelyett, hogy mag{ban 

kereste volna a hib{t, a gravit{cióra fogta. 

- Merthogy a gravit{... ci... ó... a leghatalmasabb erő a vil{gmindenségben - szögezte le 

szomorúan, a korsó cserepeire b{mulva. - Én mondom nektek... a gravit{cióhoz nincs semmi 

hasonlatos. 

- Na és a fekete lyukak? - érdeklődött Kent, aki im{dott ellentmondani. - Az szerinted mi a 

franc? Egy fekete lyuk még a gravit{ciót is beszívja. 

- Hogy szívhatn{ be, amikor az maga a gravit{ció! 

Na, ezen azt{n elcs{mcsogtunk egy darabig. Az volt a legszebb benne, hogy én sem 

értettem az asztrofizik{hoz, és a két haverom sem. Persze ez nem volt olyan nagy baj; komoly 

dolgokról, sör mellett, az amatőrök tudnak a legr{menősebben vitatkozni. 

- Szerintem pedig a legerősebb - ütötte a vasat Kent. 

- Na és a fekete energia? - kérdeztem én.  

- Az a fekete anyag nyom{ba sem érhet. 

- Igaz{n? - mordultam r{. – Úgy tudom, hogy a vil{gegyetem t{gul{sa m{r rég meg{llt 

volna, ha a fekete energia nem hajtan{ egész miskulanci{t ellenkező ir{nyba. 

- Mi az, hogy ellenkező ir{nyba? – kérdezte  Bud. - Mihez képest ellenkező ir{nyba? 

- A vil{gegyetem öt sz{zalék{t teszi ki csup{n az, amit l{tunk és érzékelünk, a maradék 

fekete energia és fekete anyag. Nos, ez a sz{zalék repül szerteszét különböző ir{nyokba. Az a 

kérdés, hogy mi a franctól? Ahelyett hogy meg{llna, csak t{gul... t{gul... 

- Bocs{nat, uraim! - szólalt meg ekkor egy ismeretlen, illedelmes hang a közelünkben. - 

Nem akarok beleszólni a beszélgetésükbe, elvégre én is ut{lom, ha vitatkozom valakivel, és m{sok 

beleütik a csőrüket, de amint hallottam, önök olyasmiről cserélnek véleményt, amivel 

kapcsolatban vannak bizonyos tapasztalataim. B{r kor{ntsem szeretném az urakra erőltetni a 

t{rsas{gomat... 

Nem mondhatn{m, hogy tetszett a fickó, aki az asztalunk mellett {llt. Kis termetű volt, 

horgas orrú, esküdni mertem volna r{, hogy berkobiai üvegből van az egyik szeme, ami a galaxis 

jó néh{ny bolygój{n tilos azóta, amióta egy tudóscsoport meg{llapította, hogy a berkobiai üveg 

képes megzavarni a gondolkod{st, és kataliz{tor lehet bizonyos gondolat{tvitellel kapcsolatos, 

meg nem engedett tevékenységben. A ruh{j{ra pedig egyenesen k{r szót vesztegetni. Buri 

sündisznóbőrből készült, annak is a sil{nyabbj{ból. Csak futólag említem meg, hogy a buri 

sündisznó bőre közvetlenül vedlés előtt a legrosszabb minőségű, úgyhogy ilyenkor a  

sündisznóvad{szok jobban teszik, ha zsebre v{gj{k a késeiket, és megv{rj{k, amíg kinő a sünök új 

bőre. Akkor azt{n nyom{s! - le lehet nyisz{lni róluk. 

Nekem ugyan nem berkobiai üvegből volt a szemem, mégis azonnal r{éreztem a dolgok 

lényegére: ez a fickó olyan szomjas, mint a kaktuszlények a buri sivatagban. Önkéntelenül is 

összer{zkódtam. Azok a lények a buri sivatagban, te szentséges Nagy Gubu! Mivel csak 

cammogva képesek mozogni, hi{ba igyekeznek, soha nem érik el a v{ndorló héliumforr{sokat. 

Érzik a szag{t, az illat{t, tudj{k, hogy ott vonulnak el előttük a forr{sok, s mégsem tudnak inni 

belőlük. Ezért azt{n éjszak{nként im{kat énekelnek egym{snak és feltehetően valamelyik kaktusz 



istenségnek is, b{r ez utóbbit még nem tudt{k pontosan meghat{rozni a néprajzosok. Aki hallotta 

m{r im{dkozni a buri sivatag mozgó kaktuszlényeit, az tudja csak, hogy mi az igazi b{nat. Mintha 

a szirének énekét hallan{d: oda akarsz rohanni hozz{juk, és sz{jukba tölteni néh{ny 

héliumcseppet. Szerencsére mindenki tudja, hogy a l{gyszívű bolond ezzel öngyilkoss{got 

követne el, mivel a kaktuszlények első rémületükben kilőnék r{ mérgezett tüskéiket. A mi 

emberünk is olyan szomjas lehetett, mint a kaktuszlények, b{r aligha folyékony hélium ut{n 

v{gyakozott. Amint megütötte az orr{t a korsóinkból felsz{lló sörillat, úgy elkezdett mozogni az 

orrcimp{ja, mint a kluni nyúlé. Ha marad idő, majd róla is be¬szélek egy kicsit. 

Nos, lényeg a lényeg: emberünk ott {llt az asztalunk mellett, és majd megdöglött a v{gytól, 

hogy leengedjen néh{ny kortyot a tork{n. Budra, majd Kentre néztem. Mindketten bólintottak. 

L{tszott rajtuk, hogy tetszik nekik a fickó, és szívesen fizetnek neki egy-két sört, ha jó történetet 

hallanak érte cserébe. 

Vettem a lapot, és egy éppen szabad székre mutattam. 

- Van kedve csatlakozni hozz{nk, uram? - kérdeztem. - Ha akarja, idehozhatja a sörét is... 

Ez utóbbit csak azért tettem hozz{, hogy kiugrasszam a nyulat a bokorból. 

A görhes pasas szétt{rta a karj{t, és megcsóv{lta a fejét. 

- Sajnos, uraim, egy végtelenül szerencsétlen férfi {ll itt önök előtt! 

- Nocsak! - hökkent meg Bud. - Ezt hogy értsük? 

- Úgy -  felelte a fickó - hogy ha sört rendelnek, nem tudn{m kifizetni az {r{t. 

- Ez annyit jelent, hogy a templom egeréhez van szerencsénk? - kérdezte Kent. 

- Egy{ltal{n nem annyit jelent – r{zta meg a fejét a jövevény. - Csup{n annyit jelent, hogy 

nincs a közelben a vagyonom. Pedig elég tetemes, nekem elhihetik. 

- Hm - morogta Bud. - Pénz nélkül j{rja a galaxisokat? Nagy könnyelműség. 

- Dehogy j{rom pénz nélkül – legyintett a fickó, le nem véve a szemét a sörünkről. - Csak 

néh{ny hónapja... némi kellemetlenség ért. 

- Csak nem lopt{k el? - tudakolta rosszm{júan Bud. 

- Majdnem - bólintott az emberünk. - Tulajdonképpen igen. B{r m{s szempontból - nem. 

- Ez meg mit jelentsen? - tudakolta Kent. 

- Nos, uraim, nem tudom, kedvelik-e a g{l{ns kalandokat? Ha kedvelik, akkor elmesélem 

önöknek, mi történt... ha viszont nem akkor... 

Kív{ncsi lettem volna r{, mi lenne akkor, {m Bud nem tudott féket tenni a nyelvére. 

- Nan{, hogy kedveljük őket! - rikkantotta. - Üljön m{r le, no! 

Az idegen lerogyott a székre. Bud tüstént a v{ll{ra vert. 

- Ak{r jöhet is a g{l{ns kaland! 

- Azonnal, uraim, csak éppen... engedjék meg, hogy bemutatkozzam... Frank vagyok. Frank 

Tobin. És szomjas. Rohadtul az. 

Imm{r majdnem olyan v{gyódva szólt a hangja, mint a buri kaktuszlények éneke. Ha 

elképzelhető lett volna a dolog, ak{r azt is hihettem volna, hogy egy buri kaktuszlény v{ltozott 

Frank Tobinn{. 

Bud legyintett, és rendelt neki egy sört. Frank Tobin nagyot nyelt, és feltehetően azt 

tal{lgatta mag{ban, hogy vajon kibírja-e addig, amíg a csapos legyűri az asztalunkig tartó négy-öt 

méter t{vols{got. Szerencsére kibírta valahogy. Csak akkor kezdett bele a történetébe, amikor fél 

korsónyi sör egyetlen nyeletre lecsúszott a tork{n. 

Ezut{n akkor{t böffentett, hogy majd lerepültünk tőle a székeinkről. 

- Elnézést, uraim! - nyögte szégyenkezve.  - Annyira szomjas voltam m{r... 

- A lényegre, ember! - biztatta Kent.  

- Hol is hagytam abba? - kérdezte a vendégünk, s úgy tett, mintha nem tal{ln{ a kor{bban 

elejtett fonal végét. Tiszt{ban voltam vele, hogy csak a kív{ncsis{gunkat akarja felcsig{zni tov{bbi 

sörök reményében. Én Budra néztem, ő Kentre, majd mindh{rman egyszerre bólintottunk. Hadd 



igyon a fickó a költségünkre, amennyi csak belefér! Jó üzletet csin{ltunk, rendesen 

megtollasodtunk az elmúlt két év sor{n. 

- Nos... uraim... - kezdte -, az a helyzet, hogy be vallanom önöknek valamit...  

- M{r bevallotta, hogy egy fityingje sincs - legyintett Kent. 

- Ó, nem azzal kapcsolatban. B{r azért összefügg vele. Nos, uraim, engem egyszerűen 

im{dnak a nők! 

V{ratlanul ért bennünket a kijelentése, ezért egyszerre robbant ki belőlünk a röhögés. Bud 

az asztalt csapkodta, Kent pedig olyannyira kiakadt a pasas dum{j{tól, hogy a padló helyett a 

l{bamat taposta. Egészen addig, amíg sípcsonton nem rúgtam. 

- Nem hiszik? - kérdezte Frank szomorú hangon. Csod{lkozva l{ttam, hogy még két 

könnycsepp is kibuggyant a szeméből. Ettől azt{n hirtelen vége szakadt a vigass{gnak. Mintha 

fekete drapéri{t terítettek volna az asztalunkra. Olyan szomorúak lettünk, hogy legszívesebben 

egym{s v{ll{ra borulva sírdog{ltunk volna. Gyanítottam, hogy ebben némi szerepet j{tszhat a 

berkobiai üvegszem is, de mielőtt még megbizonyosodhattam volna róla, m{r el is múlt a 

rosszkedvűnk. 

- Készséggel elhisszük - revide{ltam gyorsan mindh{rmunk {ll{spontj{t. 

- Akkor tal{n... iszom egyet, és elmondom, miről van szó. 

Ivott, azt{n nekiugrott a történetének. 

- Szóval, azt kérdezik tőlem, hogy van-e elég pénzem ahhoz, hogy a galaxist j{rjam...? Azt 

nem kérdezik meg, hogy miért j{rom a galaxisokat? 

- Éppen most akartam megkérdezni – mosolygott r{ Bud. 

- Nos, uraim, az a helyzet, hogy v{ndorprédik{tor vagyok... 

Meg{llt a sz{nkban a sör. Te kedves, öreg Ubu! Ilyennel sem tal{lkoztunk még a Kis 

Lófejen innen és túl! 

- V{ndor... micsoda? – t{totta a sz{j{t Kent. 

- Prédik{tor - ismételte a fickó. 

- És< mit prédik{l? – vigyorgott Bud. 

- A jó erkölcsöt – felelte a prédik{tor. – A helyes viselkedést. A csillagközi etik{t. 

- Ez azt jelenti, hogy< a Nagy Fehér Gubu hitét terjeszti?  Misszion{rius, vagy mi  szösz? 

- Legkevésbé sem - tiltakozott a fickó. - Én nem egy bizonyos Isten tanait rekl{mozom. Én 

valamennyiét! Tudj{k, mi az? 

Szótlanul meredtünk r{. 

- A jó erkölcs - mondta. - Mert erre mindenkinek szüksége van. Ak{rcsak a sörre... 

Értettünk a szóból. Pillanatokon belül ott {llt előtte a m{sodik korsó. 

- Szóval, az a helyzet - sóhajtotta -, hogy egyrészről im{dnak a nők, m{srészről viszont a jó 

erkölcs terjesztése a feladatom. E kettő pedig néha nehezen fér meg egym{s mellett. 

- Ebben lehet valami - motyogta Bud. 

- B{r relatív, hogy mi a jó erkölcs. Ami az egyik bolygón erkölcsös, az a m{sikon nem, és 

megfordítva. No, de nem szeretném elterelni a figyelmet a vagyonomról. B{r - mint említettem - 

jelenleg t{vol van tőlem... sajnos. Ha nem így lenne, természetesen mindh{rman a vendégeim 

lennének. De ha megkaparintom... 

- Előre is köszönjük - udvariaskodott Bud. 

- Tulajdonképpen most hol van? - kérdeztem akaratlanul is. 

- Egy szmötyitart{lyban - mondta. - De menjünk sorj{ban! M{r említettem, hogy im{dnak a 

nők... 

- Ha nem említette volna, akkor is tiszt{ban lennénk vele - kuncogott Bud. 

- Pedig így van. Nos, legutolj{ra éppen a Stenox bolygón alapítottam meg a jó erkölcs 

egyh{z{t. Nem akarok dicsekedni, uraim, de rövid idő alatt negyvenmillió stenoxi lakos 

csatlakozott hozz{m, illetve az egyh{zamhoz. 



 

 



- Nem semmi - biccentett Kent. 

- Volt templomunk, és megszerkesztettem az egyh{zam szent könyvet is, amelyben 

lefektettem a jó erkölcs alapjait. Ám voltak, akiknek nem tetszett a tevékenységem< 

Megr{galmaztak, hogy pénzt követeltem a híveimtől, a pénzből megvettem a rendőrfőnököt, aki a 

templomba kényszerítette a népeket, stb. Pedig én csak aranykupol{ra és a templom torny{n 

csics{san villogó, a jó erkölcsöt jelképező, gyém{ntokkal kirakott kab{tzsebre gyűjtöttem néh{ny 

aranyat. Két év elmúlt{val úgy ítéltem meg, hogy az {ltalam alapított egyh{z m{r képes meg{llni a 

saj{t l{b{n is - azaz nélkülem -, ezért elhagytam a bolygót. Mivel volt egy kis megtakarított 

pénzem, első oszt{lyú Krokodil típusú űrhajón utaztam. 

- Nem semmi - csettintett elismerőn Kent. Ehhez tudni kell, hogy Krokodil típusú űrhajót 

kiz{rólag galaktikus milli{rdosok szokt{k igénybe venni, ők is legink{bb csak flancból. 

- No, és hogy tetszett? - tudakolta Bud. 

- Azt mondj{k, minden aranyból van rajta, még a WC-lehúzója is. Igaz? 

- Ugyan, dehogy! - legyintett Frank. - Ann{l sokkal dr{g{bb fémekből. És minden 

ellophatatlan. 

- Igaz{n? - csod{lkozott Kent. 

- Az a helyzet, hogy a rögzítésekhez sikloniai ragasztót haszn{lnak. Minden azzal van a 

megfelelő helyre ragasztva. Még a fürdőszoba platina csapjai is leszerelhetetlenek. A sikloniai 

ragasztón{l nincs jobb a galaxisokban. Sok helyütt kompozitnak haszn{lj{k az űrhajók 

alkatrészeinek összeragaszt{sakor. Nos, minden szépen ment volna, kiélveztem volna az utaz{s 

minden percét, ha nincs a hajón a kapit{ny felesége. De ott volt. És tudj{k, kicsoda? 

Mindh{rman elt{tottuk a sz{nkat. Meglepetést sejtetett a hangja. 

- Egy platti tündér! 

H{rom p{r üres tekintet b{mult egym{sra. Meg egyikünk sem hallott ilyesmiről. 

- Az... micsoda? - kérdezte Kent. 

- Egy hölgy a Platt bolygóról... Ne mondj{k, hogy meg sose l{ttak olyat! 

Szégyenkezve leszegeztük a tekintetünket. 

- A Platt bolygón élnek a vil{gegyetem leggyönyörűbb nőnemű teremtései – magyar{zta. - 

Kész csoda valamennyi. Gyönyörűek, mint a nyíló, buxusi rózsa. És< sajnos feltűnően 

csapod{rok. Szépségüknél csup{n a csapod{rs{guk nagyobb. 

- Na, erről részletesebben is beszéljen! - nyalta meg a sz{ja szélét Bud. 

- Először tal{n azt kellene tiszt{znunk, hogy mitől olyan gyönyörűek ezek a tündérek, ha 

valóban olyanok, amilyeneknek sejteti őket - ellenkezett Kent. 

Frank elvigyorodott. 

- Jól van, uraim, ha óhajtj{k, ak{r természetrajzi leír{st is adhatok róluk. Nem véletlenül 

említettem velük kapcsolatban a mesebeli tündéreket; csak hozz{juk tudn{m hasonlítani őket. 

- Igaz{n? - kérdeztem gúnyosan. - Ismereteim szerint a tündéreknek sz{rnyuk is van. 

- A platti nőknek is van! 

Ez azért v{ratlanul ért bennünket. 

- Sz{rnyuk van? - t{totta a sz{j{t Bud. - És mire haszn{lj{k? Repülnek vele? 

- M{r nem - sóhajtotta Frank. 

- Mit jelent az, hogy m{r? 

- Valaha - {llítólag - valóban repültek vele. Azt{n valahogy... úgy alakult az evolúciójuk, 

hogy elcsökevényesedtek. Ma m{r ink{bb csak verdesnek és simogatnak a sz{rnyukkal. 

- Az se semmi! - morogta Bud. 

- De még mennyire nem - sóhajtotta Tobin. - Nem akarok frivol lenni, uraim, közönséges 

még kevésbé, de el tudj{k képzelni, milyen érzés, amikor... hogy is mondjam csak... bizonyos 

helyzetben tündér sz{rnyak simogatj{k az ember meztelen h{t{t? 

- A francba! - nyögte Bud. 



- Hűha! - csod{lkozott Kent. 

Én nem szóltam semmit, csup{n az aszta szélébe kapaszkodtam. 

- Nos, mint említettem, a kapit{ny felesége is platti tündér volt, és amilyen peches vagyok, 

m{r az első napon kiszúrt mag{nak. 

- Na, ez érdekes - dörzsölte össze a tenyerét Bud. - Hogyan szúrta ki? 

- Szemérmetlenül r{m kacsintgatott. 

- Mag{ra? 

- Képzelje, r{m! Nem tudom, említettem-e, hogy a platti tündéreknek akkora szemük van, 

mint... a... nem is tudom hirtelenjében mihez hasonlítani. Feltételezem, uraim, hogy ismerik a földi 

vil{g legnagyobb költőjének, bizonyos Homérosznak a trójai h{borúról írott eposz{t? 

Bud szívott egyet az orr{n, és félrenézett. 

Kent úgyszintén. 

Én nem néztem sehova, csup{n sokat sejtetőn megdörzsöltem az {llamat. 

- Na, mindegy - legyintett a vendégünk. 

- Az a lényeg, hogy ebben a költeményben a szerző egy Héra nevű istennőt tehénszeműnek 

nevez. Nos, hozz{ hasonlatos volt a kapit{ny felesége is. Gyönyörű, nagy, kifejező szemei voltak.  

R{ad{sul valami vetítőgép is lehetett az agy{ban, vagy mi, mert amikor r{m nézett, 

magamat l{ttam bennük. 

- Egyszerű fényvisszaverődés - vont v{llat Bud. 

- Nincs ebben semmi csoda - csatlakozott hozz{ Kent. 

- Igaz lenne, ha így lett volna - mondta i elmerengve Frank. - Csakhogy én nemcsak úgy 

egyszerűen l{ttam magam benne. Én kettőnket l{ttam benne. És nem a jelenben, hanem a jövőben. 

- Ezt hogy érti? 

- Hogy magyar{zzam el? A jövő ígéretét l{ttam benne. Konkrétan őt és magamat. 

Kital{lhatja, hogyan. 

- A h{t{t simogatta a sz{rnyaival? - hajolt előre Bud. 

- Valahogy úgy. Nem csak úgy képzeltem, l{ttam is, hogy a szemében lepereg, mi történik 

majd, ha engedek a hív{s{nak. 

- Hívta mag{t? 

- Hiszen erről beszélek! Hívott, b{r nem szavakkal. Ann{l sokkal hat{sosabban. Ha a 

szemébe néztem, vizu{lisan is l{ttam a jövőt. A jövőnket - mondhatn{m így is. 

- Na és maga? - kérdezte Kent. 

- Természetesen ellen{lltam neki. 

- Mit szólt mindehhez a kapit{ny? - kérdeztem én. 

- Úgy tett, mintha nem vette volna észre. Engem azonban figyelmeztetett. Négyszemközt a 

folyosón.  

- Az ő szemében is megl{tta a jövőjét? 

- A francot! - legyintett Frank. - Az ő szeme norm{lis emberi szem volt, ak{rcsak a sz{ja. 

Elmondta vele, hogy szétrúgja a seggem, ha a felesége körül sündörgök. Elkapta a galléromat, és 

elmagyar{zta, hogy nagyon jól ismeri a feleségét, pontosan tudja, hogy minden ilyesfajta 

kezdeményezés tőle indul ki, és nem tehet róla, mivel platti vér csordog{l az ereiben, az pedig 

kétes kalandokba sodorn{. Tiszt{ban van vele, hogyha b{rmivel is prób{lkoznék, nem a saj{t 

jósz{ntamból tenném, hanem a felesége ellen{llhatatlan vonz{s{nak következményeképpen, {m 

mégis az én seggem rúgn{ szét érte, mivel a gyönyörű tündér-hitvesét mégsem büntetheti meg, de 

nem is lenne ereje hozz{. Ezért marh{ra vigy{zzak, hogy mit teszek. 

- Na, és maga vigy{zott? 

- Igyekeztem - vigyorgott Frank. - Pedig földöntúli erő kellett hozz{, hogy ellen{lljak neki. 

Főleg, hogy a szemében tükröződő jelenetek egyre vadabbak lettek. És ekkor ... mégiscsak 

elkapott. 



- Részletesebben! - mordult r{ Kent. 

- Éppen a folyosón mentem... tulajdonképpen nem is voltam tiszt{ban vele, hogy hol j{rok, 

csak mentem a folyosón. Arra emlékeztem csak, hogy éppen ebédeltem, ettem valamit, ittam egy 

sört, azt{n... egyszer csak mentem a folyosón. Csakis az ő vonz{sa tehette velem. Merthogy éppen 

az ajtaja előtt mentem el. 

- Csak nem kopogott be hozz{? 

- Nem kellett, mert hirtelen kiv{gódott a kabinajtó. 

- Csak úgy? 

- Nem csak úgy. Az ő akarata nyitotta ki. Mert nem {llt senki az ajtóban. 

- Nem nagy dolog - legyintett Kent. - Fotocella vagy valami hasonló. Szóval, mi történt 

mag{val? 

- Tov{bb akartam menni. De nem tudtam. Elkapott. 

- A vonz{s{val? - nyelt néh{nyat Bud. Csak úgy ugr{lt az {d{mcsutk{ja a nagy 

nyeldekléstől. 

- A francot. A cs{pja kapott el. Pontosabban szólva, a tapadókorongja. 

Mindh{rman egyszerre t{tottuk a sz{nkat. Mintha valaki vezényelte volna. 

- A cs{pja...? - nyögte Kent. – Milyen cs{pja? 

- Volt neki egy cs{pja, nem mondtam még? Olyan ruganyos volt... 

- V{rjon, v{rjon! - csillapította Bud. - Csak ne siessük el a dolgot! Mindent részletesen 

szeretnék tudni. Hol volt a cs{pja? 

- H{t... a h{ta közepén - mondta Frank. 

- És... milyen volt? 

- Mint a polipé. Tapadókorong volt a végén. Ha valamire r{tapadt, annak annyi volt. 

- Megölte a szerencsétlent? – hökkentem meg jómagam is. 

- Dehogy ölte meg! - legyintett Frank. - Csup{n elkapta, és nem engedte el. Mint péld{ul 

engem. 

- Végül is... milyen hosszú volt ez a cs{p? 

- Nyugalmi {llapotban tal{n húsz centiméter lehetett, és ott lapult a két sz{rnya között. És 

képzeljék: teleszkópos volt! Majd tízméternyire képes volt kinyúlni. Nos, így történt az én 

esetemben is. Egyszer csak a hasamnak v{gódott a tapadókorong, és attól kezdve a hatalm{ban 

voltam. Úgy ber{ntott a cs{pj{val az ajtón, hogy a l{bam sem érte a padlót. Odabent azt{n 

form{lisan megzsarolt. 

- A francba! Mit mondott mag{nak? 

- Hogy ha nem engedelmeskedem az akarat{nak... bemószerol a kapit{nyn{l. Azt mondja 

majd, hogy erőszakot követtem el rajta. S tudom-e, mi lesz érte a büntetésem? Na, mit gondolnak? 

- Ink{bb nem tal{lgatnék - mondta kedvetlenül Kent. - A hajóskapit{nyok {ltal{ban telis-

tele vannak brili{ns ötletekkel. 

- Ez m{r igaz - biccentett Frank. - Nos, az én esetemben az lesz a büntetésem... hogy 

kikötnek az űrhajó oldal{hoz, amikor a Kaiser-övezetbe érünk. Persze védőruh{ban, nehogy idő 

előtt kipurcanjak. 

- Ezt... miért? Mit jelent az, hogy idő előtt? 

- Amíg még nem jelennek meg a Kaiser-övezetbeli férgek, amiket csak úgy egyszerűen 

Kaiser-férgeknek szok{s nevezni. Nem hallottak még róla? 

Be kellett vallanunk, hogy még nem hallottunk róla. 

- Jobb is – legyintett Frank. – Miért idegesítse mag{t olyannal az ember, ami ellen úgysem 

védekezhet. Nos, a Kaiser-féle repülő férgek ott röpdösnek az említett övezetben, amelyen a 

hajónknak is {t kell haladnia, és mindent felzab{lnak, ami csak az útjukba kerül. Elmondjam, hogy 

néznek ki? 

- Ink{bb ne! – v{gott egy grimaszt Kent. 



 

 

 



- Oké róluk akkor nem beszélek. Csak annyit, hogy kegyetlenül éles metszőfogaik vannak, 

és napokig képesek csócs{lgatni a szerencsétlent, akit elkaptak, mintha csak sz{ndékosan 

kínozn{k. Lehet, hogy valóban úgy is teszik; tal{n a haldokló rettegése és f{jdalma valamilyen 

biológiai v{ltoz{st hoz létre a szervezetében, amitől még finomabb{ v{lik a húsa. Mint amikor a 

macska j{tszik az egérrel. Az pedig azért teszi, mert... 

- Jól van, ezt tudjuk - szakította félbe Kent, aki bizonyos esetekben túls{gosan is szívére 

tudta venni a dolgokat. - Ink{bb a következményekről beszéljen! 

- Éppen azokról beszélek - sóhajtotta Frank. - Szóval, Liula tapadókorongja a hasamnak 

v{gódott, és pillanatokon belül bent tal{ltam magam a kabinj{ban. 

- Liula? - húzta fel a szemöldökét Bud. 

- Így hívt{k. Szóval, odabent voltam, és még rajtam volt a ruh{m. Cirka fél m{sodperc 

múlva pedig m{r nem volt rajtam semmi. 

- Olyan gyorsan levetkőztette? Hiszi a piszi. 

- Pedig elhihetik. Fél perc semmi egy szorgalmas tapadókorongnak. A többit viszont nem 

mesélem el, valószínűleg el tudj{k képzelni maguknak. 

Nem tudtuk elképzelni, legal{bbis én nem, de azért nem szólaltam meg. Ak{rmi is történt, 

mag{nügy. Nem szeretem, ha valaki nyíltan kiteregeti a m{sikhoz fűződő kapcsolat{t. csak ezért, 

hogy a haverok jókat röhöghessenek rajta. 

- Simogatta a h{t{t a sz{rny{val? - kérdezte tőle mégiscsak a bunkó Ken. 

- Simogatta - bólintott a vendég. – Több napon {t. 

- És a kapit{ny? Nem tudta meg? 

- Az a helyzet, hogy megbetegedett, és {polni kellett. 

- Csak nem a maga tündére csin{lt vele valamit? - gyanakodott Bud. 

- Erről nem beszélt, nem kötötte az orromra. De valószínűleg így történhetett. 

Érdeklődésemre csak annyit mondott, hogy futó rosszullét az egész, h{rom nap múlva kutya baja 

sem lesz. Az a furcsa, hogy éppen h{rom nap múlva ki kellett sz{llnom a hajóból. Hi{ba, azért 

akadnak véletlenek a vil{gmindenségben... 

- Szóval... minden különösebb következmény nélkül lett vége a pajz{n kalandnak? - 

kérdezte Bud. 

- Na, nem egészen - tiltakozott Frank. - Valahogy... rohadtul kellemetlen helyzetbe 

kerültem. És nem a kapit{ny miatt. Ő, mint említettem, betegen feküdt a kabinj{ban. Egy 

alkalommal, amikor Liula a h{tamat simogatta, megkérdezte tőlem, hogy nincs-e szükségem 

valamire, vagy nincs-e valamilyen kív{ns{gom, amit teljesíthetne, őszintén szólva kissé belém 

bolondult; úgy gondolja, megérdemlem, hogy megjutalmazzon valamivel. Nagy a hatalma, és 

olyan kív{ns{gokat j is teljesíteni tud, amilyenekről a földi emberek még {lmodni sem mernek. 

Nos, lehet-e egy ilyen aj{nlatnak ellen{llni? 

Mély csend ülte meg az asztalunk környékét. Közben úgy kattogott az agyunk, mint egy 

precíziós szerkezet. 

- És maga... mit kért tőle? - kérdezte remegő hangon Bud. - Remélem, egy kocsiderék 

aranyat vagy gyém{ntot. 

- Egyiket sem. Ilyeneket ugyanis nem adott volna. 

- Miért nem? Épp az imént említette... 

- Elfelejtettem hozz{tenni, hogy előre figyelmeztetett: csak olyan aj{ndékot kaphatok tőle, 

ami nem ellenkezik az erkölcsi elveivel. M{rpedig a gazdags{g ellenkezik. Pontosabban szólva az 

a gazdags{g, amelyért nem dolgozott meg valaki. M{rpedig a mi kapcsolatunk nem a munk{ról, 

hanem az élvezetekről szólt. De péld{ul elintézheti, hogy nőjön nekem is egy cs{p a h{tam 

közepére, vagy az én szememben is időről időre megjelenjék a jövő egyik lehetséges v{ltozata. 

Melyiket szeretném? 



- Na... melyiket? - kérdezte elfúló hangon Bud, és szeme Frank h{t{t kutatta. - Csak nem 

kapott tőle cs{pot és tapadókorongot? 

- Szerencsére nem. Ha kaptam volna, nehéz helyzetbe sodortam volna magam. A Földön 

nem szeretik a mut{nsokat, és sok m{s bolygón sem kedvelik őket. Egy mut{ns hittérítő? Még 

r{gondolni is rossz. 

- Akkor mi a szart kapott tőle? - mordult r{ türelmét vesztve Kent. 

- H{t... riolinsavat. Egy kis kann{csk{val. 

Ismét sz{jt{t{s következett. 

- Riolin... savat? - nyögtem. - Az meg mi a franc? 

- A legjobb oldószer - mondta. - Csak éppen be van tiltva a haszn{lata. Stratégiai {rucikk. 

Az a tulajdons{ga, hogy oldja még a sikloniai ragasztót is. A terrorist{k mit nem adn{nak érte, ha 

egy kann{csk{val a kezükbe kaparinthatn{nak. 

Kent erre úgy felh{borodott, hogy még az öklét is a p{rtfogoltunk orra al{ dugta. 

- Maga képes lett volna... terrorist{kkal t{rgyalni? 

- Dehogy akartam én t{rgyalni velük! 

- Akkor mit akart azzal az izé, savval? 

- Eladni a Flexi{n! Ott működik ugyanis az egyetlen kaberit gy{r. A kaberit gy{rt{s{hoz 

pedig köztudottan riolinsav szükségeltetik. A kaberit kiv{ló gyógyszer, súlyos betegségeket lehet 

meggyógyítani vele. Kérésem teh{t semmilyen módon nem ütközött semmiféle törvénybe... 

mor{lis törvényre gondolok elsősorban. 

- Na, és... hogy volt ezut{n? 

- Kiprób{ltam a riolinsavat. R{ad{sul teljesen véletlenül. Amint megkaptam a kancsót 

Liul{tól, helyet kerestem neki, hogy hova rejthetném. Néztem ide, néztem oda, de sehol sem 

tal{ltam megfelelő rejtekhelyet. Attól tartottam ugyanis, hogy a szobaasszony megtal{lja, és 

leleplez a kapit{ny előtt. Akkor azt{n jöhetnek a Kaiser-övezetbeli férgek! Nos, amint a 

fürdők{dam körül tébl{boltam, véletlenül egy cseppecske kicseppent a kancsóból, és r{pottyant a 

franc se tudja, h{ny ritka fémből ötvözött, méregdr{ga csaptelepre, amelyet sikloniai ragasztóval 

erősítettek a helyére. És a csaptelep hirtelen... belezuhant a k{dba. A riolinsav ugyanis feloldotta a 

feloldhatatlannak hitt sikloniai ragasztót. 

- A francba! - nyögte Bud. - A francos francba! 

- Ezut{n... mit csin{lt? - kérdeztem. 

- Először is szörnyen megijedtem. Azt{n... ellenőriztem, hogy nem véletlen, egyedi esettel 

{llok-e szemben. A m{sik csaptelepre is r{cseppentettem egy csepp riolint... 

- Az is beleesett a k{dba? 

- Bele - bólintott szomorúan Frank bar{tunk. - És még néh{ny egyéb t{rgy is, amiket 

szintén ezzel a ragasztóval... Képzelhetik, mit éreztem. Biztos voltam benne, hogy meg fognak 

gyanúsítani: sz{ndékosan szereltem le az egyenként is vagyont érő csapokat. - És ha eltüntetném 

őket? - gondoltam. Nekem nem kellenek ezek az el{tkozott csapok, b{rmennyire is vagyonokat 

érnek, elvégre van még mor{lis tart{som, jobban mondva csak az van, mert pénzem akkor m{r 

nem volt sok. Bevallani nem mertem a történteket senkinek, a kapit{ny úgyis beteg volt, Liul{tól 

pedig féltem, hogyha megtudja, mi történt, mégiscsak tapadókorongot var{zsol a h{tamra, és 

akkor nekem végem. Így azt{n első rémületemben belehajig{ltam őket egy szmötyitart{lyba. 

- Az péld{ul micsoda? - kérdezte Bud. 

- A Krokodil oszt{lyú hajókon így hívj{k a fek{liatart{lyokat, amelyeket naponta 

kihajítanak. Van egy gomb a WC-csésze mellett, amit meg kell nyomni, és a kis tart{ly kirepül az 

űrbe. Ezért néz ki néh{ny űrhajó úgy, mintha kozmikus óri{sok kak{lt{k volna le őket, mivel jó 

p{r övezet m{r dugig van szmötyitart{llyal. Nos, az én tart{lyom is kirepült a hajóból. R{ad{sul, 

amilyen botkezű vagyok, véletlenül beleejtettem a Stenox bolygóról hozott cuccaimat is. 

- Péld{ul az imakönyveit? - kérdezte rosszm{júan Kent. 



- H{t ami azt illeti, valóban volt egy gyém{ntokkal kivert énekeskönyvem is, amellyel a 

Stenox bolygó lakói aj{ndékoztak meg a születésnapomon. Tov{bbi az a kab{tzsebet form{zó, 

platin{ból és egyéb ritka fémekből ötvözött tetődísz, amely templomunk csúcs{t ékesítette, s 

amelyet búcsúz{somkor nagyvonalúan, a régi szép időkre emlékezve nekem aj{ndékoztak. 

Mondanom sem kell, uraim, hogy sok{ szabódtam, mielőtt elfogadtam volna, de végül is kérésük 

majdhogynem követeléssé v{lt, így nem szegülhettem ellen az akaratuknak. 

- Na és a perselypénz? - érdeklődött tov{bb Kent. 

- Sajnos az is beleesett a szmötyitart{lyba - sajn{lkozott Frank bar{tunk. - Pedig jó néh{ny 

ezer arany volt a búcsúpénzem, természetesen a galaxis minden bolygój{n bev{ltható 

certifik{tokban. 

- Azt is a hívei erőltették mag{ra? - kötözködött tov{bb Kent. 

- Ragaszkodtak hozz{, hogy kifejezhessék a h{l{jukat - bólintott Frank. 

- Teh{t mi a helyzet? - kérdezte Bud.  

Frank keserveset sóhajtott. 

- Benne van minden vagyonom a tart{lyban. 

- Akkor annak annyi - legyintett Bud. - Jön az űrkuk{s, összeszedi a tart{lyokat, és a maga 

vagyonk{ja m{ris úton lesz a feldolgozó felé. Keresztet vethet r{, nem vit{s. Maga még mindig 

abban reménykedik, hogy valaha is visszaszerezheti a kincseit? Nevetséges elképzelés. 

- De nem reménytelen - sóhajtotta Frank. - Ha az lenne, nem folyamodnék önökhöz egy 

kis... hm... kölcsönért. 

- Na, erről azért nem volt szó - avatkoztam sietősen közbe. 

- Most m{r szó van róla.  

Összenéztünk mind a h{rman. Ott bujk{lt aröhögés a szemünkben. Azt hiszi ez a hülye, 

hogy pancserok vagyunk, és ilyen könnyen megetethet bennünket. 

- Meghívtuk néh{ny sörre – mondta Bud alig tudv{n visszatartani a nevetését. – De ez 

minden. Csak nem gondolja, hogy kölcsönt adunk egy szmötyitart{lyra?  Amelyik r{ad{sul a Kis 

Lófej-galaxison túl bolyong? 

- M{r elmondtam, hogy mi minden van benne. 

- Éppen ez az - mondta Kent. - Szar. 

- Na és a vagyonom? Az semmi? 

Kénytelen voltam békítőén közbelépni. 

- Az a vagyon, amely valahol a csillagközi térben csalink{zik, és senki sem tudja, hogy 

pontosan hol, nem ér semmit. 

- Az olyan, amelyikről senki nem tudja, hogy hol j{r, valóban - helyeselt Frank. 

Éreztem valamit a hangj{ban, ami óvatoss{gra intett. 

- Az öné... nem ilyen? 

- Nem - mondta a vendégünk. 

- Mi a franc? - hökkent meg Kent. - Ezt hogy érti? 

- Úgy, hogy mielőtt kilőttem volna a tart{lyt az űrbe, az oldal{ra ragasztottam egy 

nyomjelzőt. 

Szó szerint belénk ragadt a lélegzet. Mintha azzal a bizonyos sikloniai ragasztóval 

ragasztott{k volna a légcsövünkhöz. 

- Maga... pontosan tudja, hol röpül a szmötyitart{lya? 

- Tudom - bólintott Frank. 

- Akkor h{t... 

- H{t ez az! - mondta Frank szétt{rva a karj{t. - Erre kellene egy kis pénz. Nem akarom 

felértékelni a tart{ly tartalm{t, uraim, de h{rom-négyszerese lehet annak, amennyibe egy Sir{ly 

oszt{lyú űrhajó kerülhet. M{sképpen szólva, vagy kölcsönt kérek, vagy részvényt{rsas{got 

alapítok a tart{ly megkeresésére. Pillanatnyi anyagi helyzetemben sajnos nem v{llalkozhatok r{ 



egyedül. Pedig szívem szerint ezt tenném. A sors szeszélye azonban arra kényszerít, hogy 

megosszam m{sokkal a vagyonomat. De nem panaszkodom: marad még úgy is éppen elég. 

- Ha megtal{lja a tart{lyt - emelte fel a mutatóujjat jelentőségteljesen Bud. 

- Ja, ha megtal{lom. 

Jót húzott a söréből, és hallgatott. Mintha m{r lélekben lemondott volna rólunk. 

Éreztem, hogy mindh{rmunk fejében úgy kattognak a gondolatok, mint réges-rég a Földön 

a vonatok kerekei. Még abban az időben, amikor nem hegesztették a síneket. 

L{ttam Bud szemén, hogy szívesen beugrana a kalandba. Volt pénzünk bőven, miért ne 

kock{ztassunk? Elvégre nagyon is hihetőnek tűnik a történet. 

Kent m{r valamivel óvatosabb volt. Nem akart egyből igent mondani, b{r az ő szemében is 

ott l{ttam az izgalmat. 

- Ott hagytuk abba, hogy kilőtte a szmötyitart{lyt, és az most ott lebeg az űrben. Oldal{n a 

nyomjelzővel - mondta Kent. 

-Ja. 

- És mi a helyzet a csajjal? A platti tündérrel? 

Kissé gúnyosra sikeredett a kérdése, és ez nem tetszett nekem. Ut{lom, ha kigúnyolj{k 

m{sok mag{néleti problém{it. 

Frank bar{tunk megvakarta a feje búbj{t. 

- Olyannyira belém esett, hogy csak nehezen tudtam megszabadulni tőle. Mindegyre azt 

sugdosta a fülembe, hogy otthagyja a kapit{nyt, és velem jön, ahova csak akarom. Hi{ba 

magyar{ztam neki, hogy m{r van eljegyzett menyasszonyom, nem érdekelte. Azt mondta, hogy 

vannak bolygók, ahol nyolc-tíz felesége is lehet egy férfinek, és megfordítva. Egy asszonynak is 

lehet több férje. Nekem melyik tetszik jobban? Őszinte legyek, uraim? Egyik megold{s sem 

tetszett. Arról szó sem lehetett, hogy jövendő feleségem mellé egy m{sik feleséget is vigyek a 

szüleim h{z{ba, és az a lehetőség sem dobta fel igaz{n a hangulatomat, hogy így rokons{gba 

kerülhetnék a kapit{nnyal. Ezért azt{n búcsú nélkül leléptem. Utólag hallottam csak róla, hogy 

valami körözést is kibocs{tottak ellenem, azzal az indokkal, hogy eltulajdonítottam egy Krokodil 

oszt{lyú űrhajó fürdőszoba csapjait és egy kancsó riolinsavat - ami jelenleg ugyancsak a 

szmötyitart{lyban utazik -, sajnos mindeddig még nem {llt módomban megc{folni a v{dakat. 

Mindezekből az is l{tszik, uraim, hogy veszélyes hely a Kis Lófej-galaxison túli tér: a j{mbor utazó 

elindul benne, hogy az élőlények jav{ra tegyen, és mi a h{la érte? Néh{ny igaztalan feljelentés. 

Ismét hosszasan és durc{san hallgatott. Mint a kisgyerek, akire r{fogt{k, hogy megette a 

kistestvére krémes lepényét. Pedig azt a kutya ette meg. Hogy a kutya nem is szereti a krémes 

lepényt? Úgy l{tszik, az utóbbi időben megszerette valahogy... 

- Amikor ideültem az asztalukhoz, jobban mondva önök meghívtak néh{ny sörre, és 

lehetséges, hogy részvényt{rsas{got is alapítunk... 

- No, az még messze van - prób{lta meg lehűteni vendégünk reményeit Kent. 

- Szóval, akkor mintha arról vitatkoztak volna az urak, hogy mi a leghatalmasabb erő a 

vil{gegyetemben. Nos, én azt mondom, hogy a predesztin{ció, uraim. Az eleve elrendelés. 

Összefutottak homlokunkon a r{ncok. Az meg mi a fene? 

- Nem a fekete lyuk? - kérdezte Búd. 

- Vagy a fekete anyag? - tudakolta Kent. 

- Esetleg a gravit{ció - mondtam én. 

- Aligha - sóhajtotta Frank. - Az eleve elrendelés mindegyiknél erősebb. 

- Ezt hogy érti konkrétan? - tudakolta Bud. 

Vendégünk megkapirg{lta a feje búbj{t. 

- Úgy értem, hogy léteznie kell egy szupererőnek vagy szuperintelligenci{nak, amely 

kiterjed az egész vil{gmindenségre. Amikor megszületik valaki - vagy lehet, hogy még előbb is - 

elkészíti élete forgatókönyvét. Meghat{rozza, hogy mi lesz a sorsa az illetőnek. És az is lesz. Ettől a 



forgatókönyvtől nem lehet eltérni. A predesztin{ció nem engedi. Ami előre meg van írva, az meg 

is kell, hogy történjék. 

- Maga valóban egy igazi könyvre gondol, amelybe előre beleírt{k mindenki sors{t? 

- Lehet, hogy nem konkrét könyvről van szó, ki tudja? Valószínűleg egy program. 

Mindenkinek van egy programja, és kész. Nincs apell{ta ellene. 

- És kire vonatkozik mindez? 

- Mindenkire. R{m is és magukra is. Valamennyi élőlényre. 

- Úgy érti, a vil{gegyetem valamennyi élőlényére? 

- Ja. 

- Az intelligenci{val nem rendelkezőkre is?  

- Valószínű. 

- Na és a f{k, a füvek, a krist{lylények, a baktérium-nonórium keverékek, a hibridek< 

- Minden élőlényre vonatkozik, azt hiszem. 

- És maga szerint mi ez az erő? Isten? 

- Tök mindegy, hogy minek nevezzük. B{r annak is nevezhetjük. 

- És mi a célja az illetőnek mindezzel? 

- Csak úgy működhet a rendszer, ha mindenki teszi a maga dolg{t. Képzeljenek el, uraim, 

egy bonyolult szerkezetet, amely csak úgy működőképes, ha valamennyi alkatrésze megbízhatóan 

végzi a munk{j{t! Azt a munk{t, amelyet a gép tervezője sz{nt neki. Csakis azt, és csakis úgy, 

ahogy a tervező meg{lmodta. Mert mi lenne, ha az egyik fogaskerék - mondjuk - egyszer csak 

meggondoln{ mag{t, és elkezdene visszafelé forogni. Az egész szerkezet összeomlana, sőt akkor 

is, ha csak egy ici-pici csavar is elveszítené a fejét. Kiesne a helyéről, és akkor reccs! - a gépezetnek 

annyi. Ezért mire van szükség a jó működéshez? 

T{tottuk a sz{nkat, és gőzünk sem volt róla, mit kellene v{laszolnunk. 

- Kell valaki, aki szüntelenül szemléli a szerkezetet. Szemmel tartja valamennyi kis 

alkatrészét. És még mielőtt az engedetlen kerék elkezdene visszafelé forogni, tesz róla, hogy ne 

sikerüljön neki. Így van ez velünk, értelmes lényekkel is. Azt kell csin{lnunk, amit előírtak nekünk. 

- Ön szerint teh{t az intelligens lényeknek nincs szabad akaratuk? 

- Nincs - mondta Frank. - Azt hisszük, hogy v{laszt{saink, amelyek lehet, hogy hosszú 

töprengés ut{n születnek meg, e töprengés eredményei, pedig m{r jó előre elhat{roztatott, hogy 

mi fog történni velünk, azaz melyik lehetőséget kell v{lasztanunk. V{laszt{sunk, ismétlem, nem  

szabad döntésünk eredménye.  

- És ha én mos! rendelek egy kör sört, akkor az is a predesztin{ció eredménye lesz? 

- Nem vit{s. 

- És ha nem rendelek? 

- Az is, b{r valamennyiünk sz{m{ra az első lehetőség volna a kedvezőbb. Lehet, hogy a 

predesztin{ció azt is meghat{rozta, hogy velem fognak részvényt{rsas{got alapítani a 

szmötyitart{ly megkeresésére. 

- Ezt azért kétlem - r{zta meg a fejét Bud. 

- H{tha mégis. Szóval, uraim, hogy mit értek predesztin{ción, azzal kapcsolatban elmesélek 

önöknek egy történetet... 

Kent felemelte két ujj{t, és a csapos felé intett. 

- Kérünk egy kör predesztin{ciós sört! 

A csapos - centuriai fickó - felénk fordította óri{si elef{ntfülét. 

- Mit, uram? 

- Predesztin{ciós sört - ismételte a bunkó Kent. 

- Az mit jelent? - kérdezte bamb{n a csapos. 

- Azt, hogyha nem hozod gyorsan, a vil{gegyetem leghatalmasabb ereje arra késztet 

engem, hogy rúgjalak fenéken. 



A csapos morgott valamit, és komor képpel az asztalunkhoz hozta a sört. L{tszott rajta, 

hogy képtelen az elmélyültebb, filozofikus gondolkod{sra. 

- Nos, uraim, azzal kell kezdenem, hogy gyerekkoromban egy kis faluban nőttem fel a 

Sepira bolygón. 

- Szép hely - mondta Bud. - J{rtam m{r ott. 

- Szerény körülmények között élő, földműves csal{d volt a miénk, szüleim szorgos 

munk{val keresték a kenyerünket. Nem fertőzött meg bennünket az értelmiségi lét, ezért mindig 

volt mit ennünk és innunk. Szerényen éltünk és tisztességesen. Szüleim alapfokú iskol{ba j{rattak, 

majd elvégeztem az űrhajóstiszti tanfolyamot, és egy Csóka oszt{lyú űrhajóra kerültem. 

- Te jó ég! - foh{szkodott Kent. - Hiszen abba alig fér bele tíz ember! 

- Arra éppen jó, hogy mezőgazdas{gi munk{t végezzenek vele. Az én dolgom az eső 

permeteztetése volt. Unalmas meló, de hasznos, és jól megfizették. Akkoriban nagy  sz{razs{g 

uralkodott a bolygón, ezért szinte nem is volt mag{néletem. Permetezés közben jgyorsan szaladt 

az idő, szüleim kezdtek megöregedni, amit én észre sem vettem. Egyszer azt{n az any{m komoly 

beszélgetést kezdeményezett velem. 

Felemelte korsój{t, és nagyot ivott belőle. Szeme a levegőbe meredt, mintha csak maga előtt 

l{tn{ az anyj{t, amint r{villantja a szemüvegét. 

- Nos, az any{m először is panaszkodni kezdett. Hogy nézzek csak az ap{mra, menynyire 

megöregedett, és nézzek csak r{, ő sem fiatal menyecske m{r! Alig bírj{k a munk{t - az öregem a 

földeken küszködik, ő pedig a h{ztart{sban. Jól jönne nekik két segítő kéz, de nem valami kisegítő 

alkalmazottra gondol, hanem igazi csal{dtagra. Olyanra, akivel megoszthatja a csal{d kisebb-

nagyobb titkait... 

Amikor itt tartott, m{r tudtam, hogy miről van szó. Any{m meg akar nősíteni. Volt ugyanis 

a faluban egy csinos, fiatal l{ny, az egyik nagygazda l{nya, aki - ezt biztos forr{sból tudja - 

többször is kijelentette, hogy szívesen feleségül jönne hozz{m. Nos, any{m megnézte a l{nyt, és 

azonnal megtetszett neki. Igazi, egészséges, sokat ígérő parasztl{ny; erős, izmos; akkora dud{i 

vannak, hogy ha a legények csak messziről is megpillantj{k, egyből felgerjed bennük az indulat. 

- Na, és feleségül vette? - türelmetlenkedett Kent. 

Frank megvonta a v{ll{t. 

- Nem vettem feleségül. 

- Miért nem? 

- Mert nem tetszett nekem. Pedig szép volt meg minden. Kív{natos is, mégsem kellett. 

- A francba! Valami magyar{zata csak van r{? 

- Nyilv{n a predesztin{ció nem őt jelölte ki sz{momra. 

- És azut{n? 

- Addig szek{lt az any{m, amíg el nem hagytam a falut. Elvégeztem néh{ny tanfolyamot, 

és komolyabb űrhajókat is vezethettem m{r. Azt{n kereskedésbe fogtam, majd... 

megvil{gosodtam. 

- És ez... hol történt? 

- Nem is merem kimondani, uraim. 

Szégyenlősen lehajtotta a fejét, mint aki valóban nagyon restell valamit. 

- Csak mondja b{tran! - biztatta felizzó szemekkel Kent, a bunkó. 

- H{t... egy tarosi nyilv{nosh{zban. 

- Egy... kupler{jban? - akadt el a szavam. 

- Egy kemény éjszaka ut{n... megvil{gosodtam. Megjelent előttem - röviddel ébredésem 

ut{n - egy furcsa lény, olyan gilisztaféle, azóta sem l{ttam olyat, és azt mondta nekem, méghozz{ 

norm{lis emberi nyelven, hogy förtelem, amit csin{lok, szörnyű erkölcsi fertőben dagony{zok, és 

ha nem akarok végérvényesen elzülleni, abba kell hagynom. Sőt, ha abbahagytam, az lenne a 

legjobb, ha térítőnek mennék. S én - uraim - b{rmilyen hihetetlennek is tűnik, megfogadtam a 



tan{cs{t. Gyökeresen szakítottam addigi életmódommal, és téríteni kezdtem. Nem egy 

meghat{rozott vall{s hitelveit, hanem a jó erkölcsöt hirdettem. 

- Ezt m{r tudjuk - türelmetlenkedett Bud. 

- Néh{ny évig térítettem, és közben... hm... nos, uraim, majdnem megnősültem. 

- Nafene - morogta Bud. - Mégiscsak beleszeretett a nagydud{jú l{nyba? 

- Egy immaxi l{nyba habarodtam bele - mondta Frank. - L{ttak m{r immaxi l{nyt? 

Sokféle l{nyt l{ttam m{r, de az Immax bolygóról valót még nem. Bud sem l{tott. Kent 

viszont, aki soha be nem vallotta volna, hogy nem l{tott és nem tapasztalt olyat, amiről éppen szó 

esett, azonnal r{v{gta az igent. 

- Akkor tudja, miről beszélek - mondta Frank bar{tunk. 

- H{t... persze - morogta bizonytalanul Kent. 

Biztos voltam benne, hogy Frank {tl{t a szit{n. Ennek ellenére óvakodott tőle, hogy 

meghazudtolja Kentet. Ha az ő helyében lettem volna, magam is így teszek. Ha valakinek pénzre 

van szüksége, nem bölcs dolog mag{ra haragítania reménybeli kölcsönadój{t. 

- Szóval – sóhajtotta Frank – az immaxi l{nyoknak, mint köztudott, h{rom karjuk van. És 

minden karjukon két-két kezük. Különben nagyon hasonlítanak hozz{nk, emberi lényekhez. Csak 

a reflexeik v{gnak haza bennünket. 

- Ezt... hogy érti? - kérdezte kív{ncsian Bud. 

- Úgy, hogy pokolian gyorsak. Ha még nem l{tott immaxi nőt, el sem tudja képzelni. Olyan 

gyorsan mozog a karjuk és a kezük, hogy az emberi szem képtelen követni a mozg{s{t. És a testük 

is hasonló sebességgel mozog. Igaz, kissé lassabban, mint a kezük, de ez is túl gyors a mi 

szemünknek. 

- Azanny{t! - t{totta a sz{j{t Bud, és alighanem én is elt{tottam az enyémet, b{r nem vettem 

észre. 

- Szóval belehabarodtam abba a l{nyba, b{r... végül is sosem voltam egészen tiszt{ban vele, 

hogy melyikükbe habarodtam bele. 

- Hogyhogy melyikükbe? - képedt el Kent. 

- Úgy, hogy a l{nynak - Gugunak hívt{k - volt két l{nytestvére. Olyannyira hasonlítottak 

egym{sra, mint a toj{sok. És nemcsak ők, hanem a többi immaxi l{ny is. Az immaxiak ugyanis 

nagyj{ból egyform{k, ők persze képesek egyetlen pillanat alatt felismerni egym{st, az emberi 

szemnek azonban hozz{ kell szoknia. Az az igazs{g, hogy sosem voltam biztos benne, melyik van 

éppen velem. Gugu, vagy... a fene se tudja, kicsoda. Képtelen voltam tiszt{ba jönni vele, hogy 

végül is egyetlen toj{sba vagyok-e szerelmes vagy egy egész toj{srakt{rba. Mindenesetre fogtam 

Gugut, és hazavittem a falunkba. Úgy gondoltam, bemutatom a szüleimnek, otthon leszek egy 

kicsit vele, megprób{lom közelebb hozni a csal{dhoz, és a többi. Sejtettem persze, hogy nem lesz 

könnyű dolgom... 

- Nem is lett, mi? - kérdezte Bud. 

- Enyhén szólva. Mivel előre értesítettem ap{mat, any{mat az érkezésünkről, volt idejük 

hozz{szokni a gondolathoz, hogy egy idegennel akarom összekötni a sorsomat. Csak akarom, mert 

akkor még nem h{zasodtunk össze. Mindenféle hatós{gtól mindenféle iratokra v{rtunk, hogy 

megtörténhessék a mindkét faj igényeinek megfelelő szertart{s. Nos, a fogadtat{s elég szörnyű 

volt. Ap{m a bajusz{t pödörgette, és egyre csak Gugu négy mellén legeltette a szemet - nem 

emlékszem, hogy a melleivel kapcsolatban felvil{gositottam-e m{r önöket, azaz fűztem-e 

magyar{zatot hozz{juk -, mindenesetre az volt a lényeg, hogy any{m is, és ap{m is megprób{ltak 

alkalmazkodni a helyzethez, jó kepét v{gni a v{laszt{somhoz. Ami ideig-ór{ig sikerült is... 

- Képzelem - morogta Bud. 

- Az első probléma ott mutatkozott, hogy szüleim a helyi erkölcsi felfog{snak megfelelően - 

mivel nem voltunk még összeh{zasodva - nem engedték, hogy egy szob{ban aludjak Guguval. B{r 



egyikünknek sem tetszett a döntésük, mivel akkor m{r prédik{tor voltam, meg kellett hajolnom az 

akaratuk előtt. A m{sodik probléma maga Gugu volt. Pontosabban szólva Gugu természete. 

- Ez mit jelentsen? - dőltem előre kív{ncsian. 

- Az a helyzet - mondta Frank -, hogy any{m kedvenc foglalatoss{gai közé tartozott a kötés. 

Gyapjúfonalból zoknikat és alsóruh{kat kötött ap{mnak, sőt később m{r a fél falunak is. Igen 

szépen dolgozott, mindenki dicsérte a munk{j{t. Nos, any{m, hogy kimutassa, mennyire 

belenyugodott a v{laszt{somba - később persze kiderült, hogy egy{ltal{n nem nyugodott bele 

elhat{rozta, hogy megtanítja Gugut kötni. És meg is tanította... sajnos. 

- Miért sajnos? - tudakolta Kent. 

- Mert Gugu megtanulta. Mielőtt folytatn{m, tudniuk kell, hogy a kötés, b{r 

idegnyugtatónak valóban megfelelő, és az eredménye sem kutya, lassú, szöszmötölős dolog. 

Any{m napokig bíbelődött egy-egy kisebb darabbal; hol letette, hol felvette a kötést, méricskélte, 

nézegette, ahogy kell. Gugu azonban képtelen volt erre. Elkezdett kötni - eleinte ő is lassan l{tszott 

rajta, hogy igyekszik automatiz{lni a mozdulatait. Ám, ezut{n következik, azért történhetett meg, 

mert any{m, ap{m és jómagam néh{ny percre {tugrottunk a szomszédhoz, megbeszélni vele 

valamit. Hangsúlyozom: csak néh{ny percre. Tal{n még öt perc sem múlhatott el azóta, hogy 

{tmentünk, oda-futott hozz{nk a m{sik szomszéd gyereke, hogy menjünk gyorsan, mert Gugu 

néni csin{l valamit, ami... nem egészen megszokott dolog. Valami furcs{t csin{l. Rosszat sejtve 

futottunk haza, és nem akartunk hinni a szemünknek: h{zunk nagyszob{j{ból kiindulva 

szőnyegszerűen széles, kötött út vezetett a falu vége felé. Ap{mnak azon nyomban görcs {llt a 

l{b{ba, any{m feje pedig idegesen r{ngatódzott, így kénytelen voltam jómagam Gugu ut{n eredni. 

A csordakútn{l értem utol. A kút k{v{j{n {thajolva a vizet nézte, és m{r nem kötött. Amikor 

odaértem hozz{, szemreh{nyóan felém mutatta a két kötőtűt. 

- Elfogyott - panaszolta. - Elfogyott a fonal. Holnapra hozz új fonalat! Sok-sok fonalat! 

Így történt, hogy Gugu néh{ny nap alatt felhaszn{lta a falu összes fonal{t; kötött zoknit, 

gaty{t, pulóvert - nagyipari mennyiségben. Azt{n egyszer csak elfogyott a gyapjú. És m{r nem is 

kellettek senkinek gyapjúcuccok. Akkor Gugu {t{llt az egyéb munk{kra. 

- Affenébe! - nyögte Kent. 

- Mivel épen arat{si idő volt, Gugu öt perc alatt megtanult kasz{lni. Egyetlen nap alatt 

learatta a falu valamennyi gabonat{bl{j{t, kicsépelte a kal{szt, zs{kokba rakta a termést, és 

felhordta a padl{sokra. A szomszédos falvak népe még az arat{s kezdeténél tartott, amikor a mi 

falunkban az emberek m{r a l{bukat lógatt{k. Az őrléssel sem volt gond, mert Gugu ezt is 

elintézte. Olyan gyorsan dolgozott, hogy csak a körvonalait l{ttuk. Hordta a gabon{s zs{kokat a 

malomba, és liszttel telikkel tért vissza. A falu népe meg csak {mult-b{mult, és nem tal{lta a 

helyét. 

És éppen itt kezdődtek a bajok. A semmittevéstől. Mivel nem volt mit csin{lniuk - Gugu 

mindent elvégzett helyettük -, a férfinép naphosszat a kocsm{ban ücsörgött, itta a söröket, és 

nézte, ahogy Gugu dolgozik, b{r sokat azért nem l{ttak belőle. Estére m{r mindenki olyan részeg 

volt, mint a csap. R{ad{sul elkezdték az asszonyokat kajtatni, és nemcsak a legények, hanem a 

h{zasemberek is. Persze nem a saj{t asszonyaikat, hanem m{sokét. Az erkölcsök meglazultak, az 

egész falu Babilonn{ v{ltozott. Remélem, tudj{k mi az? 

- Ja - bólintott a tud{lékos Kent. 

- Na, akkor az any{m fell{zadt. Kerek-perec kijelentette, hogy ez így nem mehet tov{bb. 

Hittérítő létemre a pokol tüzére juttatom a falut. Megszakad ugyan a szíve, de azt kell, hogy 

mondja: húzzak el innen Guguval együtt, különben tragédia történik. Még egy-két nap, és ölni 

kezdik egym{st az emberek. M{r az a l{ny is kezdi elveszíteni a tart{s{t, akit annak idején kinézett 

nekem, pedig annak azt{n mindezid{ig olyan szil{rdak voltak az erkölcsei, mint a bazaltszikl{k. 

Szedjük a s{torf{nkat, és tűnjünk el innen! Természetesen arról sem feledkezett meg, hogy 

szemreh{ny{st tegyen, amiért nem hallgattam a szav{ra. Ha a nagydud{jú l{nyt vettem volna el, 



nem ezt az izét hozom ide, akkor rendben mennének a dolgok. Megtéríthetném az egész falut, és 

boldogan élhetnénk valamennyien. 

Így történt, hogy kénytelenek voltunk elt{vozni a szülői h{ztól. Éjszaka mentünk el - 

jobban mondva ink{bb szöktünk, mint mentünk -, hogy ne bolygassuk tov{bb a kedélyeket. A 

h{zak ablakai sötétek voltak, csup{n a kocsm{ból hallatszott vad dorbézol{s hangja. Aki nem a 

kocsm{ban volt, odahaza hortyogott részegen. 

Bevallom, még egy könnycseppet is ejtettem, amikor elhagytuk az utolsó h{zat. Any{m és 

ap{m alakja m{r rég a sötétségbe veszett. Csak egyetlen {rnyalakot tudtam kivenni a bolyhos 

éjszak{ból: a nagydud{jú l{nyt, aki nem kellett nekem. Nem vagyok biztos benne, de mintha 

ut{nunk intett volna, majd a szeméhez emelte a kezét. 

Attól kezdve valahogy elment a kedvem Gugutól. 

Őszintén meg kell mondanom, hogy az övé is elment tőlem. Ez m{r abban a v{rosk{ban 

történt, ahol az ő szülei laktak. Gugut kezdte idegesiteni, hogy az ő szemével nézve mi, 

szerencsétlen fajankó vagyok. Képtelen vagyok megkülönböztetni az ottaniakat egym{stól; ha 

éppen intim kapcsolatra készülök vele, nem vagyok biztos benne, hogy valóban ő az – szóval, 

mintha beborult volna felettünk az ég. 

Mégis én voltam az, aki a v{l{st kezdeményezte. Persze nem hivatalos v{l{sról beszélek, 

hiszen még össze sem voltunk h{zasodva. Egyszer megemlítettem neki, hogy nem vagyok biztos 

benne, egym{shoz valók vagyunk-e, s nem kis meglepetésemre Gugu heves bólogat{sba fogott. 

- Én biztos vagyok benne, hogy nem - mondta. 

Meg is könnyebbültem, és el is keseredtem' egy kicsit. Gugu az életem részét jelentette, 

nehéz volt elhinnem, hogy ha elmegyek, tal{n nem is l{tom többé. 

- Nézd, szívem! - mondta Gugu, hat tenyerébe szorítva a kezem. - Ami szép volt, szép volt; 

ami jó volt, jó volt. Nem vagyunk egym{shoz valók, ezt neked is be kell l{tnod. Nem nekem 

rendelt téged a sors. 

- Miről beszélsz? - kérdeztem meghökkenve. - Mi az a sors? 

- A predesztin{ció - mondta. - Nem én vagyok neked megírva. És te se nekem. 

- Valamilyen könyvre gondolsz? 

- A sors könyvére - mondta. - Abban a könyvben, amelybe a te sorsodat is beleírt{k és az 

enyémet is, én csak egy l{bjegyzet vagyok a te oldalaidon. 

- H{t így történt - sóhajtotta Frank bar{tunk. - Gugu eltűnt az életemből. Most m{r bel{tom, 

hogy valóban nem ő volt megírva nekem. 

- És? - tudakolta Kent. 

- Ezut{n Ra jött. 

- Ő kicsoda volt? 

- A következő feleségjelöltem. A Dzuzek bolygó negyedik holdj{ról. 

- Ha azt meri mondani, hogy ő is kenterbe verte a sziv{rv{nyt< 

- Pedig így volt. Életemben nem l{ttam még olyan szép< lényt. 

- Lényt? 

- Ezt kell mondanom, mert csak részben hasonlított hozz{nk. Ra vir{gl{ny volt. Félig 

növény, félig ember. Vir{gl{ny. Én így hívtam. 

 - Vir{g... l{ny? - t{totta a sz{jat Kent. - Nem tudott mozogni? 

- Dehogynem - tiltakozott Frank. - Csak kissé lassabban, mint mi. Az illata egyenesen 

csod{latos volt. És a szirmai, te csod{latos Nagy Fehér Gubu! 

- Szirmai is voltak? 

- A fején. 

- Na és a... keze? 

- V{ltozó. Ha elhullajtott egyet, nőtt helyette m{sik, persze nem mindig ugyanannyi, mint 

amennyit elhullajtott. Éppen úgy, mint a vir{g a leveleit. 



- A... l{ba? 

- Kissé... gyökérszerű volt, alig-alig érintette velük a talajt. Ink{bb csak lebegett a föld felett, 

s a kezével ir{nyította a mozg{s{t. 

- Na és... egyebe? 

- H{t... az egészen emberi volt... majdnem. 

- Még szerencse - sóhajtott a bunkó Kent. 

- Erről azért bővebben is szeretnék hallani! 

- Eleget hallottunk m{r így is róla - prób{ltam megakad{lyozni, hogy ízléstelen kérdéseket 

tegyen fel Franknek. Nem vagyok kifejezetten prűd, de nem kedvelem az ilyesmit. 

- Egy{ltal{n... hogy bukkant r{? 

- Azon a bolygón térítettem. Kissé bonyolult módon jutottam oda, de ez nem is érdekes. Az 

a lényeg, hogy megismerkedtem vele, és... egyszerűen beléhabarodtam. Az illata, a szépsége, a 

kedvessége rabul ejtett. Természetesen őt is hazavittem a falumba. 

- Gondoltam - morogta Bud. 

- Úgy éreztem, hogy kötelességem. Any{mnak és ap{mnak meg kell ismernie a 

jövendőbelimet. S b{r az utaz{s nem volt egyszerű, mégiscsak hazajutottunk valahogy. 

- Mi volt a baj az úttal? 

- Az volt a helyzet - magyar{zta Frank -, hogy Ra a vir{gokhoz hasonlóan rendkívül 

érzékeny volt. Vigy{znom kellett, hogy meg ne süsse túls{gosan a Nap, de azért még kapjon eleget 

a sugaraiból. Szerencsére a mi Napunk és az ő Napjuk hasonlatos egym{shoz, így különösebb baj 

nem történt. De nemcsak a Napra kellett vigy{znom, hanem a szélre is. Ra rendkívül érzékeny volt 

a huzatra, sokat kellett innia, tov{bb{ naponta többször is be kellett fújnom melagittal. 

- Az... mi? - kérdeztem. 

- Rovarirtó. Elsősorban levéltetvek ellen haszn{lj{k. Mert az az igazs{g, hogy Ra 

egyszerűen vonzotta a rovarokat. Ha egy-egy megt{madta, csak sikoltozott szegénykém, 

megprób{lt megszabadulni tőle, csakhogy nem volt elég erő levélkezecskéiben. Ezért azt{n h{rom 

ór{nként befújtam a testét. 

- Te Nagy Fehér Gubu! - foh{szkodott Kent. - Nem volt túl macer{s a dolog? 

- A szerelem mindent legyőz - mondta Frank. 

- És mi volt otthon? 

Frank szomorúan legyintett. 

- H{t... ez sem volt egyszerű. Any{m ismét csak az orr{t húzogatta, és ap{mnak sem 

tetszett valami nagyon a v{laszt{som. R{nak ugyanis nem voltak nagy mellei... sőt majdnem hogy 

semmilyenek sem voltak. És m{s egyebe is ink{bb csak jelképesen. De a szelídsége és az illata 

képes volt az őrületbe kergetni. Any{m csak egyben bízott: hogy legal{bb a h{zimunk{kat el tudja 

végezni. A falu férfijai pedig abban, hogy végre ismét visszaszokhatnak a kocsmaasztalhoz, 

amelytől röviddel Guguval történt t{voz{sunk ut{n kénytelenek voltak elv{lni. Ra azonban 

rettenetes csalód{st okozott mindenkinek. 

- Éspedig? - kérdezte Kent. 

- Nem végzett semmiféle munk{t. Ra nem arra való volt, hogy b{rmit is csin{ljon. 

- H{t akkor mi a fenére? - csúszott ki a sz{mon. 

- Arra, hogy legyen. Hogy csod{lj{k és szeressék. Az ő életének értelme maga a létezés volt. 

- Nem tanult meg kötni? 

- Egy{ltal{n nem. Levélkezeivel nehezen is ment volna neki. A legkisebb erőfeszítésre is 

hervadni kezdett, és lehullott, hogy m{sik nőjön ki helyette. 

- Nem érzett közben f{jdalmat? - aggódott Bud. 

- Egy{ltal{n nem. B{r néha azért megviselte egy kicsit. 

- Nem is mosogatott? 

- Nem. 



- No és az arat{s? 

- Elhervadt volna a tűző napon. 

- Azt akarja mondani, hogy semmire sem volt jó? 

- Csak arra, hogy szeressék. Any{m néh{ny nap múlva kezdett kiborulni. Nem elég, hogy a 

maga munk{j{t el kell végeznie - panaszkodott fűnek-f{nak -, még erre a levélkezű némberre is 

felügyelnie kell. Hol azért sikoltozik, mert szomjas, hol meg azért, mert r{sz{llt egy légy. 

Egyszóval Ra kezdte az őrületbe kergetni. A falu férfijai meg egyfolyt{ban engem izélgettek, hogy 

mikor l{t m{r Ra munk{hoz, elvégre le kellene aratnia a termést, csépelnie kellene, malomba vinni 

a gabon{t, és a kocsm{ros is dörzsölte a mark{t, némely l{nyok és asszonyok nemkülönben. De jó 

lenne m{r egy kis erkölcsi züllés! 

Éjszaka szöktünk el a faluból. Holdfényben fürdött a vil{g, jól be kellett bugyol{l nom R{t, 

hogy meg ne f{zzon, ne hullhasson r{ hideg éjszakai harmat, és az éji bogarak se zsongjanak 

körülötte. Ám még így sem tudtam elkerülni, hogy meg ne csipdessék. Lehet, hogy ez adta meg a 

végső lökést szegénykémnek. 

- Végső lökést? - húzta fel a szemöldökét Kent. - Mihez? 

- Ahhoz, hogy őszintén bevallja: m{r nem bízik bennem. 

- Ezt mondta? 

- Ezt. És tudja, mire jöttem r{ én is? 

- Hogy maga sem szereti őt - mondtam. 

Frank elismerőn villantotta r{m a szemét. 

- Fején tal{lta a szeget. Volt időm nekem is elgondolkodni rajta, hogy vajon mi tart még 

mindig mellette, illetve, hogy mi tartott id{ig. Azt{n r{jöttem. A sajn{lat. Csak és kifejezetten a 

sajn{lat, és tal{n... egy kicsit a csod{lat is. Mert nem túlzók, ha azt mondom, hogy földöntúli 

módon gyönyörű volt, amilyenek a vir{gok csak lehetnek. Tulajdonképpen ő is az volt. Az a 

gyanúm, hogy több vir{g-gén lapult benne, mint emberi. 

- Na és hogy volt tov{bb? – türelmetlenkedett Kent, aki nem túls{gosan szerette az elvont 

dum{t. 

- Mint említettem, bevallotta, hogy m{r nem érzi mag{t biztons{gban mellettem, azaz nem 

is szeret. Mert n{la a kettő szorosan összetartozik. Akit szeret, amellett biztons{gban kell, hogy 

érezze mag{t. Úgy belemelegedett a magyar{zatba, hogy egyszerre csak - ez m{r reggeli 

vil{goss{gn{l történt - elkezdte ledob{lni mag{ról a ruh{it. Nem tudtam mire vélni a dolgot - még 

az is {tfutott az agyamon, hogy nem valami búcsú-szerelmeskedésre v{gyakozik-e... 

- Na és? - csillant fel Kent szeme. 

- Csak azt akarta, hogy nézzek végig rajta. Nézzem meg a rovarcsípéseit. Összesen ötvenet 

sz{ml{lt meg mag{n. Valamennyi csípés olyan éjszakai rovarok szívók{j{nak a nyoma volt, 

amilyenek embert soha nem t{madnak meg. Őt azonban igen. Megkérdezte tőlem, hogy meg 

tudtam-e akad{lyozni, hogy megcsípjék? Mi a fenét felelhettem volna erre? Csak azt, hogy nem. 

Akkor meg hogy érezhetné mag{t biztons{gban mellettem? Hogy szerethetne engem? 

Igaz, ami igaz: nekem is elegem volt m{r belőle. Kezdtem magamban igazat adni a 

szüleimnek, amiért nem kedvelték. Kétségkívül gyönyörű volt, a leggyönyörűbb a vil{gon, 

egyúttal kényes, nyűgös, kibírhatatlan és semmire sem való. Így h{t békében elv{ltunk. 

Mindketten r{jöttünk, hogy abban a bizonyos könyvben, a predesztin{ció könyvében nem egym{s 

mellé írt{k a nevünket. Nem ő a végzetem, és én sem vagyok az öve. 

- Nem tudn{ megadni a címét? - kérdezte mintegy mellékesen a bunkó Kent. - Ha egyszer 

arrafelé j{rnék... csak úgy messziről megcsod{ln{m. 

- Sajnos nem tudom, hol élhet most – vonta meg a v{ll{t Frank bar{tunk. – Azóta csak 

egyszer hallottam róla. Állítólag egy t{voli bolygón – a nevét m{r elfelejtettem, vagy tal{n meg 

sem jegyeztem - ap{ca lett. Valamelyik helyi istenség papnője.  Naphosszat a templomban sét{lgat 

egy szúnyogh{ló alatt, és fogadja az emberek hódolat{t. Tal{n erre született, ki tudja? 



- Na és maga? - kérdezte Bud. - Megtal{lta a mag{nak rendeltet? 

- Mielőtt erre v{laszolnék, hadd folytassam ott, ahol abbahagytam! Miut{n elv{lt az utam 

R{étól, hosszú ideig nem tal{ltam a helyem. Jöttem-mentem galaxisról galaxisra, önkéntelenül is 

hozz{ hasonlót kerestem, de természetesen nem tal{ltam. Végül szüneteltettem egy kicsit a 

m{szk{l{st, valamint a prédik{tori tevékenységemet is, és visszatértem születésem helyére. 

Any{mnak is és ap{mnak is fülig szaladt a sz{ja, amikor l{tt{k, hogy egyedül jövök. Azért valami 

gyanakv{s csak volt a tekintetükben: nem voltak ezer sz{zalékig biztosak benne, hogy nem lapul-e 

egy újabb feleségjelölt a zsebemben. Merthogy sz{mos galaxisban laknak törpék, legal{bbis a mi 

méreteinkhez képest azok. 

- Na, erről én is tudnék mesélni! – v{gott közbe Kent. - Egyszer nekem is volt dolgom egy 

ilyen icipici nővel. 

Mutatta, hogy mekkora volt a nő. Alig a térdéig ért. M{r-m{r attól tartottam, hogy valami 

ízléstelen történetbe kezd, de Kent befogta a sz{j{t, amiből azt a következtetést vontam le, hogy 

nem végződhetett valami jól a kalandja. 

- Csak akkor nyugodtak meg, amikor kiforgattam előttük a zsebeimet, és meg is esküdtem 

a Nagy Fehér Gubura, hogy nem hoztam magammal senkit - egyelőre nem tal{ltam magamnak 

feleségnek valót. 

Any{m szeme felcsillant; felkapta a fejkendőjét, és kisomford{lt a h{zból. Ap{m lehajtotta a 

fejét, és csendben sunnyogott. Én persze tiszt{ban voltam vele, hogy mi történik; any{m elfutott a 

nagydud{jú csajhoz, akit különben Dolin{k hívtak, és közölte vele az örömhírt, hogy visszatértem, 

és ezúttal egyedül. 

Any{m nagy kerítő volt, be kell ismernem. Úgy rendezte a dolgot, mint egy első oszt{lyú 

szính{zi rendező. Apropó: tudj{k, mi az? 

- Persze – bólintottam. A többiek is bóIintottak. Elvégre voltunk m{r szính{zban a Tax 

bolygón, s ez örökké emlékezetes marad sz{munkra. Elsősorban azért, mert Kent előad{s előtt úgy 

berúgott a taxi bortól, hogy folyamatosan belepof{zott az előad{sba, és ki kellett vezetni; nekem és 

Budnak viszont némi afférunk t{madt néh{ny értetlen szí¬nésszel, akik nem akart{k felfogni, hogy 

a színésznők ir{nti érdeklődésünk kiz{rólag annak szól, hogy meg akartuk ismerni egy eddig még 

sosem l{tott vil{g furcsa szok{sait. Hogy a színésznők pucérra vetkőzve ültek az ölünkben? Ez 

csup{n érdeklődésünk őszinteségét és nem mellesleg az intenzit{s{t bizonyítja. 

- Nos, any{m addig-addig szervezte a dolgokat, amíg össze nem hozott a nagydud{jú... 

akarom mondani Dolival. Be kell vallanom, uraim, hogy b{rmilyen sok szót is ejtettem id{ig róla, 

közelebbről egy{ltal{n nem ismertem. Még azt is, hogy mekkora ütközői vannak, csup{n 

ismerőseim elbeszéléséből hallottam. H{t most közelről is meggyőződhettem róla. Any{m elhívta 

hozz{nk egy kis csevejre, majd magunkra hagyott bennünket. B{r azt azért sejtettük, hogy 

ap{mmal együtt a m{sik szob{ban kagylózik. Nos, nem is csin{ltunk mi semmi illetlen dolgot: 

csup{n beszélgettünk. Azt persze elég közelről. Így azt{n mégiscsak volt alkalmam 

megtapasztalni, hogy amit eddig hallottam róla, az mind igaz. És itt elsősorban nem a testi 

adotts{gaira gondolok - b{r azok sem voltak elhanyagolhatók, éppen ellenkezőleg! -, hanem úgy 

{ltal{ban. Egy-két napi beszélgetés ut{n úgy éreztem, arra vagyok predesztin{lva, hogy feleségül 

vegyem. Doli pirulva vallotta be, hogy fordítva is így {ll a dolog. Én pedig az ő végzete vagyok. 

Od{ig fajult a dolog, hogy aznap, ahogy erre r{jöttem, m{r el is vettem volna feleségül, 

szerencsére azonban a mi falunkban és a környékén él egy furcsa szok{s, amely megakad{lyozott 

benne. Nevezetesen, hogy évezredes hagyom{ny szerint h{zasodni csak télen lehet, mi pedig 

éppen ny{ron szerelmesedtünk egym{sba. A törvény szerint addig csak v{gyakozva 

nézegethettük... volna egym{st.  

- Volna? - nyalta meg a sz{j{t Kent. 

- Volna. Ám a nép olyan, hogy csin{l mag{nak egy törvényt, amit be kell tartania, azonban 

ha ez valamilyen okn{l fogva kellemetlenné v{lik, a kiskaput is megalkotja az elkerülésére. 



- Mint péld{ul? - tudakolta Bud. 

- Nos, h{t az a p{r, amelyiknek ny{ron t{mad kedve h{zasodni, s nem teheti, lévén, hogy a 

szok{sjog csak télen engedi a lakodalmat, ezek a p{rok a télig terjedő időszakban m{r úgy 

élhetnek, mint férj és feleség, hab{r hivatalosan még nem kötötték egym{shoz a sorsukat. 

- Melyik is a maga szülőbolygója? - kív{ncsiskodott Kent. 

- Így azt{n mi is összeköltöztünk. A falusiak az {ld{sukat adt{k r{; egy{ltal{n nem tartott{k 

erkölcstelenségnek, tekintettel arra, hogy m{r az elődeik is így tettek. Nagyon ritk{n fordult csak 

elő, hogy egy ilyen előh{zass{g nem v{lt igazi h{zass{gg{. Ha mégis, akkor a cs{bítónak - ez 

többnyire férfi volt - nem lehetett többé marad{sa a faluban. Persze akkor eszembe sem jutott, 

hogy ne v{ltsuk valóra az ígéretünket, amit a falu bírój{nak tettünk. 

- Nos, és milyen volt a Dolival kötött h{zass{ga? - tudakolta Bud. 

- Csod{latos - lelkesedett Frank. - Mondhatn{m, kész csoda. Doli minden tekintetben az 

volt, akire v{rtam. Azt hiszem, nem kell részleteznem a nappalainkat és éjszak{inkat... 

- Legal{bb ez utóbbiakat részletezze! - kérte Kent. 

Frank azonban csak legyintett egyet. 

- Boldogs{gunk tökéletes volt. És a szüléimé is. Saj{t győzelmükként értékelték a sikert, és 

mindketten h{l{sak voltunk ezért. Imm{r komolyan azon törtem a fejem, hogy ott maradok a 

faluban, én is mezőgazdas{gi munk{t végzek majd, mint a többiek, és csak pihenőnapokon 

prédik{lok. Doli is boldog volt; naphosszat dudor{szott, készült a lakodalomra, én pedig 

megprób{ltam r{jönni, hogy mi lenne az a munka, amit a leghatékonyabban végezhetnék a 

közösség jav{ra. Azt{n egyszer csak fekete felhő sz{llt a Nap elé. Ezt persze csak jelképesen 

mondom. 

- Miért, mi történt? - kérdeztem én is, imm{r alig leplezve kív{ncsis{gomat. 

- Az történt, hogy Doli kezdett megv{ltozni. Pedig addig tökéletes volt. Nem volt sem túl 

gyors, sem túl lassú. Szeretett dolgozni, szerette az életet, és éppen a megfelelő ütemben. Ahogy a 

falubeliek mind. Egyszer azt{n történt valami... - tétov{zott. 

- Mi a franc történt, mondja m{r! - förmedt r{ Bud. 

- Nos, ink{bb elmondom az első este történetét, amikor elkezdődtek a dolgok. Ágyba 

bújtunk, és történt, ami történt, éppen elaludni készültem, amikor Doli megbökte az oldalamat. 

Azt hittem... ismételten kív{ns{ggal fordul hozz{m... ami néha elő szokott fordulni vele. De nem 

ez történt. Doli csup{n kérdezgetni kezdett... Tudj{k, miről? 

- Mondja m{r! - idegeskedett Kent. 

- Gugu érdekelte. 

- Az ki? - kérdezte Bud, megfeledkezve róla, hogy ez volt a neve Frank vill{mgyors 

feleségjelöltjének. 

- Hogyhogy érdekelte? - kérdeztem én. - Mit akart megtudni róla? 

- H{t... hogy milyen volt. 

- Milyen értelemben? 

- Mindenféle értelemben. 

A mindenfélét erősen megnyomta. 

- Azt akarta tudni, hogy szerettem-e - folytatta. - Hogy mit szerettem egy{ltal{n rajta? 

Egyszóval mindent... vagyis majdnem mindent. Bizonyos dolgok ugyanis csak két nappal később 

kerültek terítékre. Ez az esténk kissé viharosabbra sikerült a többinél - ha értik, mire gondolok s 

tal{n ettől b{torodott fel annyira, hogy megkérdezze... nos, a fene vigye el az egészet...! 

- Csak nyugalom, nyugalom! - intette Kent. - Szedje össze mag{t, és ne hagyjon ki semmit! 

- Szóval... azt akarta tudni, hogy az milyen volt, amikor Guguval... szóval értik, mi? 

- Természetesen - v{gtam körbe. - De ennyi éppen elég is nekünk a magyar{zat{ból. 

- És maga mit mondott? - erőszakoskodott a bunkó Kent, figyelembe sem véve 

érzékenységemet. 



- H{t... azt mondtam, hogy ő a nyerő. És ez tulajdonképpen majdnem igaz is volt. 

- Majdnem?! 

- Arra gondolok, hogy az eltelt idő valahogy ködöt vont közém és az emlékeim közé. M{r 

nem is emlékeztem olyan jól Gugura. 

- Így a felesége végre megnyugodott, mi? 

- Én is azt hittem - sóhajtotta Frank. - De nem ez történt. M{snap újra kezdte. Hogy valljam 

be: vele, m{rmint Guguval sokkal jobb volt minden, jobban szerettem, mint őt, és csak azért 

akarom elvenni, mert a szüleim r{dum{ltak. Pedig akkor m{r őszintén szerettem. Ennek ellenére 

alaposan kiborultam. Úgy elkezdtem ordítani, hogy a m{sik szob{ban alvó őseim majd kiestek az 

{gyukból rémületükben. Erre szegény Doli is úgy megrémült, hogy rettenetének súlya alatt 

megesküdött r{; többé nem ejti ki a sz{j{n Gugu nevét, és nem prób{lja összehasonlítani mag{t 

vele. 

- Na, és megtartotta az ígéretét? - kérdezte Bud. 

- Igen - bólintott Frank. 

- Akkor teh{t helyre{llt a béke? 

- Nem {llt helyre - r{zta meg a fejét Frank. - Sajnos, nem. 

- Megszegte az ígéretét? 

- Nem szegte meg. 

- H{t akkor? 

- Elkezdett Ra ut{n kérdezősködni. És m{r nemcsak féltékenykedett, hanem olyanokat is 

mondott, hogy... csak nehezen tudtam lenyelni. Szememre h{nyta péld{ul, hogy disznó vagyok. 

Perverz disznó. Szó szerint. Mert az még csak megbocs{tható valahogy, hogy egy férfiember nagy 

mag{ny{ban vagy hirtelen belécsapó gerjedelmében egy h{romkarú, hatkezű nővel kezd ki, de 

hogy egy vir{ggal bújjon {gyba, az m{r minden képzeletet felülmúl. 

- És maga... mit tett erre? 

- Természetesen megprób{ltam megmagyar{zni, hogy mivel ő még ki se mozdult a 

faluj{ból id{ig, Gugun kívül nem l{tott m{s fajú élőlényeket, ezért mindent mag{hoz mér, és csak 

az ember form{jú életform{kat tartja norm{lisnak, pedig sokféle értelmes faj él még a vil{gon... 

Szóval védekezni kezdtem. Erre tov{bb folytatta, és olyanokat mondott, hogy elszörnyedtem tőle. 

A képembe v{gta, hogy csak nyugodtan meséljem el neki, milyen volt egy vir{ggal h{lni, h{tha 

tanul belőle valamit. Érzi, hogy olyankor, amikor intim kapcsolatban {llunk, nem tudok egészen r{ 

koncentr{lni. Biztos valami m{s j{r az eszemben. Vagy valaki m{s. Tal{n az hi{nyzik, hogy hat 

tenyér simogasson egyszerre, vagy hogy vir{gszirmot r{gcs{lhassak közben... Ha ez a 

kív{ns{gom, hoz ő nekem vir{got eleget, és ha mégiscsak r{ t{madna kedvem, r{ghatom közben a 

vir{gaimat. És csak mondta, mondta a mag{ét. Esküszöm, uraim, egészen kivetkőzött mag{ból. 

Hol volt m{r az a Doli, akit megszerettem? És akkor tudj{k, mire döbbentem r{? 

Tudtuk, de nem mondtuk ki. 

- Hogy ő sem az igazi. Nem engem jelölt ki neki a predesztin{ció, és nekem sem őt. Így 

történt, hogy egy éjszak{n lopva elhagytam a falut. Tiszt{ban voltam vele, hogy any{m és ap{m 

nem alszanak, és Doli sem alszik. Tudt{k, mire készülök, de nem mozdultak. Szüleim tal{n arra 

v{rtak, hogy Doli meggondolja mag{t, és majd ut{nam fut. Ha megtette volna, tal{n vissza tudott 

volna csalni a csal{di {gyba, de esze {g{ban sem volt. Később hallottam, hogy hozz{ment egy 

ottani legényhez, és boldogan él vele. Az ő emlékeivel nyilv{n nem kell megküzdenie, elvégre 

milyen emlékei lehetnek egy kond{snak? 

- Azóta sem akart feleségül venni senkit? 

- Senkit - r{zta meg a fejét. - Tal{n az van megírva a sors könyvében, hogy nekem nem is 

szabad megnősülnöm. 

- De azt csak tudja, hogy milyen feleséget szeretne? 



- H{t persze - mondta. - Legyen okos és ügyes, az sem baj, ha h{rom karja van, legyen szép 

és szelíd, mint egy nyíló vir{g, gyengéd és gyengédséget igénylő, ugyanakkor mértékletes, és ne 

legyen kív{ncsi arra, hogy mielőtt megismert volna, mivel töltöttem az időmet. 

Kent, a bunkó, nagyot röhögött. 

- Gondolja, hogy valaha is megtal{lja {lmai asszony{t? 

- H{tha - reménykedett Frank. 

- Aligha - ellenkezett Bud. - Olyan lény tíz galaxisban nincs, amilyet maga keres. 

- H{tha - ismételte meg Frank. Olyan {hítat csillogott a szemében, hogy irigyelni kezdtük 

érte. 

- Nos, uraim - folytatta ekkor Frank bar{tunk. - Az a helyzet, hogy ott lebeg a 

szmötyitart{ly a vil{gűrben, és pénzhi{ny miatt képtelen vagyok hozz{jutni. Ezért tisztességes 

üzletet aj{nlanék önöknek. 

- Éspedig? - tudakolta Kent. 

- Pontosan tudom, hogy hol van a tart{ly. Ha részvényt{rsas{got alapítan{nk, amelybe 

önök adn{k a pénzt, én a szellemi apportot, ami a megfelelő koordin{t{kat jelenti, sz{z sz{zalék, 

hogy sikerrel j{rn{nk. 

- Meggondolandó - mondta Bud, és úgy tett, mintha rohadtul törné a fejét. - Nekem tetszik 

az ötlet. 

- Nekem is - bólintott r{ Kent. 

- Úgyszintén - mondtam én. 

Az az igazs{g, hogy kiv{lóan szórakoztunk. Tiszt{ban voltunk ugyanis vele, hogy Frank 

bar{tunk szélh{mos, aki be akar ugratni bennünket. Ki akar csalni tőlünk egy zs{k pénzt. Hogy 

mit kapunk érte cserébe? Erre ak{r egyetlen rövid szóval is v{laszolhatnék, ha nem vigy{znék a 

stílusomra.  Ám én ösztönösen ódzkodom ezektől a bizonyos rövid szavaktól.  

Frank v{rakozva nézett r{nk. Jómagam legszívesebben elnevettem volna magam, és 

megmondtam volna neki, hogy ne nézzen hülyének bennünket, de nem akartam elrontani Bud és 

Kent szórakoz{s{t. És ha nagyon őszintén magamba nézek, akkor be kell vallanom, hogy icipicit 

azért én is élveztem a helyzetet. A hosszú utaz{sok unalmas napjai olyann{ teszik az ember agy{t, 

mint a szivacs; élmény-ut{npótl{s híj{n csontt{ sz{rad, s amikor lehetőség nyílik r{, úgy szívja 

mag{ba a szórakoz{st, mint az igazi, sz{raz szivacs az esővizet. Szóval, nem volt ellenemre nekem 

sem, hogy egy kicsit elj{tszadozzunk a fickóval. 

Kent volt végül is az, aki megadta a zenekarunk alaphangj{t. 

- Jól van – bólintott. – Részünkről okés a dolog. Igaz, fiúk? 

Bud is bólintott, és jómagam is bólintottam.  

- M{r csak az a kérdés, hogy mit kell tennünk?  

Frank bőrdzsekie zsebébe nyúlt, és kihúzott belőle egy összehajtogatott papírlapot. 

- Itt van a szerződésminta - mondta kiteregetve az asztalra a papírt. - Szerencsére mindig 

van n{lam egy péld{ny. B{rmikor szükség lehet r{. Olvass{k el az urak! 

Egym{s v{lla felett {tpislogva elolvastuk. Nem volt benne semmi megrendítő. Egy 

részvényt{rsas{g alapító okirata volt, amely nagy részben azt tartalmazta, amiben élőszóban m{r 

meg{llapodtunk, ő adja a szellemi apportot - a szmötyitart{ly koordin{t{it -, mi pedig az anyagi 

fedezetet biztosítjuk az expedícióhoz. Azt{n ilyen és ilyen ar{nyban osztozunk a nyereségen. 

Szép sorban al{kanyarítottuk a nevünket a szerződés, és egyúttal alapító okirat al{. 

Tanúnak ott volt az elef{ntfülű csapos, aki - b{r aligha értette, miről van szó - némi borravaló 

fejében, szó nélkül al{írta az egyezségünket. 

- Akkor ez rendben is lenne - mosolygott elégedetten Frank. - Nem messze innen van egy 

közjegyzői iroda, ak{r azonnal is hivataloss{ tehetjük a meg{llapod{sunkat. A pénzt viszont előre 

kérem. Be kell szereznem ezt-azt, lefizetni néh{ny túl kív{ncsi hajóskapit{nyt... 



Kent r{m nézett, én pedig Budra. Bud bólintott, hosszú kaft{nja zsebébe nyúlt, és kihúzott 

belőle néh{ny műanyag plakettet. Certifik{tok voltak, amelyeket mindenki elfogad a galaxisban. 

Tűnődve r{juk nézett, azt{n letette őket az asztalra. 

- H{t akkor, uraim, ezzel meg is tettük az első lépéseket jelentős anyagi gyarapod{sunk felé 

- Frank összedörzsölte a tenyeret. - Ha megengedik, uraim... - A certifik{tok fele nyúlt, hogy 

elvegye őket. – Azonnal {tadom a koordin{t{kat - mondta, egyik kezével maga felé söpörte a 

certifik{tokat,  a m{sikkal pedig egy újabb papírlapot tett elénk az asztalra. - Itt vannak, uraim. 

Ak{r azonnal is... 

Nem tudom, mit akart mondani; tal{n azt, hogy ak{r be is v{gódhatunk a j{rg{nyunkba, és 

a közjegyző ut{n el is indulhatunk a szmötyitart{ly keresésére, de sajnos nem tudta befejezni a 

mondat{t. Annyit l{ttam csup{n, hogy {tsuhan valami a termen, és Frank mellkas{nak v{gódik. 

Frank még ki{ltani sem tudott, csup{n nyögött egyet, majd a levegőbe emelkedett, {trepülte az 

asztalunkat az ajtótól elv{lasztó t{vols{got, és valakinek a karjai közé hullott. 

Őszintén megmondom, ritk{n l{ttam életemben olyan ronda nőszemélyt, mint amilyen az 

ajtóban {llt. Ha azt mondom, hogy igazi boszork{ny volt, nem mondtam vele semmit. Lapos, 

löttyedt arcú némber horgas orral, keskeny, ravasz szemekkel, s hogy legyen valami izgató is rajta, 

két elülső foga úgy {llt előre, mint a nyúlé. De csak egyetlen pillanatig. Azt{n egyszerre csak 

hull{mzani kezdett a levegőben, majd amikor t{gabbra nyitottam a szemem, m{r nem ő {llt a 

küszöbön, hanem egy gyönyörűségesen szép asszony. Éppen olyan, amilyennek Frank lefestette. 

Hatalmas, zöldesszürke szemei voltak, s amint beléjük néztem, magamat l{ttam bennük. És nem is 

ak{rhogyan. Egy {gyféle szélén ültünk, ő a sz{rnyacsk{ival a meztelen mellkasomat simogatta. 

Éreztem, hogy Kent megszorítja a kezem. 

- Ez egy... platti tündér - suttogta. 

- Ez az a platti tündér! - tette hozz{ Bud. 

- Vigy{zzatok... azt hiszem, alakv{ltó...!  

Pillanatokon belül az is kiderült, hogy miképpen szelte {t Frank a fél ivót, és hogyan 

landolt a szépség karjai között. A hölgy ugyanis cs{bos{n mosolygott, majd kacéran illegetni 

kezdte mag{t előttünk. Ekkor vettük csak észre a h{ta közepén fityegő, tapadókorongban 

végződő, teleszkópos polipkart és a mellette két oldalon elhelyezkedő sz{rnyaka t. Frank a 

küszöbön kuporgott, és réveteg tekintettel nézett fel r{nk. 

- Liula vagyok - fuvol{zta felénk negédes hangon a hölgy.  - Frank m{r bizony{ra beszélt 

rólam. Megengedik, hogy ideüljek az asztalukhoz? Te csak maradj ott, Frank! Nos, nem tudom, 

hogy Frank mit mesélt önöknek rólam, tal{n elmondta, hogy jegyesek vagyunk... 

Frank elvörösödött, l{ttam rajta, hogy tiltakozni akar, de egyszerűen nem jött ki hang a 

tork{n. Egyre vörösebb lett, s m{r attól tartottam, hogy megfullad. Mielőtt megtörténhetett volna a 

tragédia, Liula mosolyogva felé fordította imm{r b{jos kis fejét. 

- Valami problém{d van, szívem? 

Frank megr{zta a fejét, mire tüstént enyhülni l{tszott a sötétlila pír az arc{n. 

- Frank az én egyetlen igazi, nagy szerelmem - fuvol{zta Liula, miközben az asztalunkhoz 

telepedett Frank {rv{n hagyott helyére. - Rendelnek nekem egy sört, uraim? 

Amíg az elef{ntfülű a söröket hozta, le sem vettük róla a szemünket. Egyetlen pillanat alatt 

elfelejtettük, hogy milyennek l{ttuk az ajtóban: most így, közelről valódi tündérl{ny volt. Meg 

kellett zab{lni, ahogy ennivaló kis sz{rnyacsk{it mozgatta. Ha arra gondoltam, hogy mit művelhet 

velük bizonyos helyzetekben, kiütközött a veríték a homlokomon. 

És az alakja, te jós{gos Fehér Gubu! Selyem nadr{gkosztümje kiemelte csod{latos form{it. 

Keblei úgy hull{mzottak, mint a... itt azt{n meg is {llok, mert aligha tal{lnék hozz{juk méltó 

hasonlatot. A tökéletes szépséget nem lehet semmihez sem hasonlítani. 

És ami ezut{n következett... még elmondani is nehéz. Először is, úgy itta a söröket, mint 

egy bandaui szulészörpön edződött teherhajó-kapit{ny. Meg sem mozdult a torka, ahogy leöntötte 



az italt. Még meg is tanított bennünket r{, hogyan kell úgy inni, hogy közben ne mozogjon az 

{d{mcsutk{nk. 

Iv{s közben ő is kimelegedhetett, mert h{nyavetin szétvetette kezét-l{b{t. Fél fenékkel Kent 

ölében ült, egyik sz{rny{val Bud oldal{t simogatta, r{m pedig egyszerűen csak meresztette a 

szemét. Amit l{ttam benne, az volt a jövő ígérete. Közben még arra is maradt ideje, hogy 

beszélgessen velünk. 

- Frank a végzetem - nyöszörögte, és kicsit illegette-billegette a fenekét Kent ölében. 

- A predesztin{ció - suttogta, miközben végigsimított a sz{rny{val Bud arc{n. - Csakis a 

predesztin{ció! 

- Az... mit jelent? - kérdeztem, és csak nehezen tudtam elszakadni attól a képtől, amit a 

szemében l{ttam. 

- Azt, hogy... előre meg van írva... hogy ő lesz a férjem. 

- De hiszen mag{csk{nak m{r... van férje - morogta Bud. 

Liula legyintett egyet. 

- A kapit{ny? Ó, ő csak amolyan balkézről való. És különben is, azon a bolygón, ahol 

megkérte a kezem, megszokott dolog a többnejűség. Sőt a v{l{s is nagyon könnyű. Frank meg van 

írva nekem. Ez a predesztin{ció. B{rmit is tennék ellene... hasztalan lenne. Ez az édes-édes Frank, 

ez az én végzetem. 

Ezt mondta, miközben egyre csak mocorgott Kent ölében, sz{rnyacsk{j{val Budot 

simogatta, én pedig vad képeket l{ttam a szemében. 

Ittuk a söröket, és kezdett szakadozott{ v{lni a vil{g. Mint némely bolygón, ahol a 

nehézkedési erő a kitörő vulk{nok m{gneses hull{maival keveredve úgy hat az odaérkezőre, 

mintha a valós{g hull{mzana előtte, pedig csak az érzékszervei dobt{k be a törülközőt. 

Sűrű köd mögül, vattafalon {t hallottam a kérdéseit. Néha még a saj{t v{laszaimat is 

hallottam, pedig nem is én mondtam ki őket. 

- Szóval, mit mesélt nektek Frank, szívecskéim? - búgta ingerlőn. - Nem íratott véletlenül 

al{ valami papírt veletek? 

- De... al{íratott - nyögte Bud. 

- Igaz{n? És mit? 

- Részvényt{rsas{got... - hallottam Kent reszkető hangj{t - alapítottunk. 

- Nafene? És mire? 

- A szmötyi... tart{lyra. - Ezt m{r én nyögdécseltem. Anélkül, hogy akartam volna. 

- Frank ismeri a koordin{t{it? 

- Isme... ri. 

- Jól van... Kent, dr{g{m... hadd üljek még beljebb az öledbe! Szóval, hol van az a kicseszett 

tart{ly, szívem? 

- Miért nem Frankot kérdezed? 

- Mert blokkolja az agy{t a rohadék! 

Ezen kissé elcsod{lkoztam Ha annyira egym{snak sz{nta őket a predesztin{ció, és annyira 

Frank a végzete, akkor hogy beszélhet így róla? De azt{n valami kifújta a gyanut a fejemből. 

- Te is... tudod, szívem? 

- Csak egy papíron...  

- Hol az a papír? 

Zörgött valami, mintha valaki papírokat morzsolgatna a fülem mellett, de nem l{ttam 

semmit. Éppen a döglesztő képeket néztem a szemében. 

- Itt van... nézd meg...! 

- Te szemétl{da! - hallottam ismét a hangj{t. - Azt hitted, nem kaparintom meg a 

tart{lyunkat? Hi{ba blokkolod az agyad, m{r hozz{ is jutottam a koordin{t{khoz... 

- Jaj... m{r nem blokkolom! Valaki... kitörölte... valaki, m{r én sem tudom... 



- Nem is fontos, hogy tudd. A soha viszont nem l{t{sra, Frank! Úgy l{tszik, arra vagy 

predesztin{lva, hogy kicsesszek veled! 

Zümzüm! Zümzüm! 

Elfeketedett előttem minden. 

M{snap reggel ismét ott ültünk a kocsm{ban a megszokott asztalunkn{l. Amíg le nem 

gurítottuk az első sörünket, meglehetősen nyomott volt a hangulat. És csak úgy {radt belőlünk a 

nosztalgia. 

- Pedig szép volt - mondta mély sóhajt{sok közepette Bud. - És a sz{rnyai, te jós{gos Gubu! 

Még most is érzem a simogat{s{t. 

- Én is a fenekét - csatlakozott hozz{ Kent. Nem szóltam semmit, de az az igazs{g, hogy 

jómagam sem tudtam még megszabadulni azoktól a képektől, amelyeket a szeme mutatott nekem. 

Rohadtul sajn{ltam, hogy soha nem lesz belőlük valós{g. 

- Vajon hov{ tűnhetett Frank? – kérdezte a m{sodik kör ut{n Bud. 

- Ki tudja? - vontam meg a v{llam. - TaI{n a nő mag{val vitte. Elvégre ő a végzete, vagy 

nem? 

Ezen azt{n röhögtünk egy kicsit. 

- Szép kis végzet! – dünnyögte Kent. – Elég szarul működött n{la a predesztin{ció. 

- Az egy{ltal{n nem biztos – tiltakoztam. – Lehet, hogy nagyon is jól működött. Lehet, hogy 

Frank is m{snak rendeltetett, és Liula is. Lehet, hogy ez volt megírva a sors könyvében. 

 - Nem csod{lkoznék, Bud, ha eltűnt volna az összes certifik{tunk - nyerített fel hirtelen 

Kent. 

- Ja, az valóban eltűnt! - röhögött Bud is. 

- Jó vicc! - dühöngtem. - Mi röhögni való van azon, hogy a csaj a tapadókorongj{val 

megfújta az összes értékpapírunkat? 

- Csak az, hogy hamisak voltak, bar{tom. 

- Az összes? 

- Csup{n m{solatok voltak. Magam csin{ltattam őket. 

- És az eredetiek? 

- A szemközti bankban vannak. Tegnap reggel vittem be őket. Ismerem ezt a kocsm{t... 

sose lehet tudni. 

- No, de miért kellettek a fénym{solatok? 

- Tavaly kirabolt itt valaki - mondta Kent. - Szerettem volna megtréf{lni az illetőt. 

- De nem Liula volt az? 

- Valaki m{s. 

- És a koordin{t{k? - kérdezte Kent. 

- Azokat is elvitte Liula - mondtam én. 

- Elvitte a papírt? 

- El.  

- Akkor meg fogja tal{lni a tart{lyt! 

- Nem fogja megtal{lni - mondtam. 

- Hogyhogy nem fogja? - hökkent meg Kent, aki pedig h{rmunk közül a legokosabbnak 

tartotta mag{t. 

- Úgy, hogy a koordin{t{k is hamisak. 

- Hamisak? Ki hamisította őket? 

- H{t én - mondtam szerényen. - Amíg te Liul{val j{tszadozt{l, hamis adatokat írtam r{ a 

papírra. Azt lopta el tőlünk Liula. 

- Na és a jó adatok? 

- Lenyeltem a papírt. 

- Te Nagy Fehér Gubu! Akkor annak m{r lőttek! 



- Ne csin{lj be, m{r meg is van. És nem jöttek le róla útközben a sz{mok. 

- De ott vannak Frank agy{ban! Liula b{rmikor kilophatja belőle. 

- M{r nincsenek ott - mondtam 

- Hova a fenébe... lettek? - nyögte Bud. 

- Valaki kitörölte őket. 

- Te? Hiszen te erre képtelen lennél! 

- Nem is én. 

- Akkor, ismétlem, ki? 

-Ő! 

Az elef{ntfejű csapos mosolygott, és felénk bólintott. 

- Ő képes r{ - mondtam. - Letumiai. Az agyfürkészés specialist{ja. 

- Kis türelmet, bar{tom! - ki{ltottam oda neki. - Azonnal {tmegyek a bankba a 

certifik{todért. 

- Még egy kör sört? - vigyorgott r{nk a csapos. - A cég sz{ml{j{ra, uraim! 

Két év múlva bukkantunk csak a szmötyitart{lyra. Ott lebegett az űrben két galaxis között. 

És mindent megtal{ltunk benne, amiről Frank beszélt. Még a torony csúcs{ra való, tit{nból és m{s, 

ritka fémek ötvözetéből készült dr{gakövekkel kivert kab{tzsebet is. Ha tal{lkoztunk volna 

Frankkel, biztos, hogy megkapta volna belőle a részét, de soha többé nem hallottunk róla. És 

Liul{ról sem. Frank tal{n végre valóban megtal{lta benne az igazit, és boldogan élnek a 

szülőbolygój{n. 

M{r a harmadik körnél j{rtunk, amikor Kent ismét elkezdte fújni a régi nót{t. 

- Szerintetek mi a legnagyobb erő a vil{gegyetemben? Mert szerintem a fekete lyuk... ami 

lehet, hogy nem m{s, mint a fekete anyag maga. 

- Vagy a fekete energia - tette hozz{ Bud. 

- Szerintem pedig a predesztin{ció - mondtam. - Tal{lkoztatok m{r olyan fekete lyukkal, 

anyaggal vagy energi{val, amelyik teletömte volna pénzzel a zsebeteket? Ugye nem? A sors 

könyvében az volt megírva, hogy mi tal{ljuk meg a szmötyitart{lyt, és nem m{sok. Ez a 

legtiszt{bb predesztin{ció. A legnagyobb hatalom! 

Erre azt{n m{r nem tudtak mit v{laszolni. 

Csak ültünk szótlanul, és magunk elé b{multunk. Ak{r akartam, ak{r nem, Liul{ra kellett 

gondolnom. L{ttam a szemét és benne magamat. És a m{sik kettő is r{ gondolt - ebben egészen 

biztos vagyok. 


