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Előszó

Don Juannal és don Genaróval való utolsó találkozónkra egy lapos, kopár hegytetőn került sor Közép-Mexikóban, a Sierra 
Madre  nyugati  lejtői  között.  Rajtam kívül  még két  tanítványuk,  Pablito és Nestor  vett  részt  az  eseményen.  A történtek 
súlyossága és ünnepélyessége nem hagyott kétséget afelől, hogy tanítványságunk végéhez értünk, és hogy utoljára látom don 
Juant és don Genarót. Mikor mindnyájan búcsút vettünk egymástól, Pablitóval leugrottunk a hegytetőről a szakadékba.
Az ugrás előtt don Juan felvázolta mindannak a lényegét, ami történni fog velem. Eszerint azzal, hogy a szakadékba ugrom, 
puszta érzékeléssé változom, és ide-oda ugrálok majd a teremtés két világa, a tonál és a naguál között.
Az ugrás során észlelésem tizenhétszer ugrált a tonál és a naguál között. Ahogy a naguálba érkeztem, azt érzékeltem, hogy 
szétoszlik a testem. Nem tudtam azon az összefüggő és egységes módon gondolkodni és érezni, ahogy általában szoktam, 
valamiféleképpen azonban mégis gondolkodtam és éreztem. Amikor a  tonálba érkeztem, mindig egységessé váltam. Ismét 
egész voltam.  Összefüggő lett  az  érzékelésem. Látomások sorát  észleltem.  Annyira  valóságosak,  érzékletesek,  magukkal 
ragadóak  és  bonyolultak  voltak,  hogy  képtelen  voltam  megfelelő magyarázatot  találni  rájuk.  Nevezhetném  ezeket 
látomásoknak,  élénk  álmoknak,  vagy  akár  hallucinációknak,  mindezek  azonban  üres  szavak  csupán,  és  semmit  nem 
mondanak a jelenség valódi természetéről.
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Miután  nagyon  figyelmesen  és  alaposan  végigelemeztem  a  szakadékba  ugrással  kapcsolatos  érzéseimet,  érzeteimet  és 
értelmezéseimet, arra az ésszerű következtetésre jutottam, hogy mindez nem játszódhatott le valóságosan. Lényem másik fele 
azonban rendíthetetlenül ragaszkodott hozzá, hogy valóban megtörtént, azaz ténylegesen leugrottam.
Don Juan és don Genaro eltűnt  az életemből, és hiányuk ellenállhatatlan  vágyat ébresztett  bennem, hogy továbblépjek a 
látszólag megoldhatatlan ellentmondások közepette.
Visszatértem Mexikóba meglátogatni  Pablitót és Nestort,  hogy segítséget kérjek tőlük. De amit  aztán megtapasztaltam az 
utazásom során,  azt  csakis úgy jellemezhetem, mint  a józan eszem ellen indított végső támadást,  melyet maga don Juan 
készített  elő.  Tanítványainak  – a  távollevő don  Juan  irányításának  megfelelően  – pár  nap  alatt  sikerült  teljesen  romba 



dönteniük az ésszerűséghez ragaszkodó értelmem utolsó bástyáit is. Ez alatt a pár nap alatt bemutatták nekem varázslóságuk 
egyik gyakorlati megnyilvánulását, az álmodás művészetét, mely az itt következő oldalak központi témája.
Varázslóságuk másik  megnyilvánulását,  a  rejtőzködés művészetét,  don  Juan  és don  Genaro  tanításainak  zárókövét  több 
egymást követő látogatásom alkalmával fedték fel előttem; kétségkívül ez volt varázslói létük legösszetettebb és legteljesebb 
oldala.
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Dona Soledad színeváltozása

Hirtelen az az előérzetem támadt, hogy Pablito és Nestor nincs otthon. Annyira biztos voltam benne, hogy leállítottam az 
autót. Ott álltam meg, ahol véget ért az aszfalt. Újra át akartam gondolni, hogy folytassam-e a hosszú és fárasztó utazást a 
meredek, kavicsos úton, Közép-Mexikó hegyei között fekvő szülővárosukhoz.
Letekertem  az  ablakot.  Hűvös,  szeles  volt  az  idő.  Kiszálltam,  hogy  kinyújtóztassam  a  lábam.  A  hátam  és  nyakam 
megmerevedett az órákon át tartó vezetéstől. Elsétáltam az aszfaltút végéig. A talaj nedvesen csillogott a friss esőtől. Dél 
felé, nem messze onnan, ahol álltam, meg mindig sűrűn esett az eső a hegyek lejtőin. Ám előttem, kelet és észak felé tisztán 
kéklett az ég. A kanyargós út egyes szakaszairól láthattam a messzi hegyláncok kékes csúcsainak ragyogását.
Rövid töprengés után úgy döntöttem, hogy visszafordulok a városba, mert hirtelen az az érzésem támadt, hogy don Juant ott 
fogom találni  a piacon. Elvégre, amióta csak megismerkedtünk, mindig sikerült megtalálnom a piactéren. Rendszerint,  ha 
nem  találtam  Sonorában,  elhajtottam  Közép-Mexikóba,  és  don  Juan  előbb  vagy utóbb  megjelent  egy  bizonyos  város 
piacterén.  Mindeddig  két  nap  volt  a  leghosszabb  idő,  amit  várnom  kellett  a  felbukkanására.  Úgy  hozzászoktam 
találkozásunknak ehhez a formájához, hogy biztosra vettem, most is megtalálom.
Egész délután a piacon várakoztam. Fel-alá sétálgattam a standok között, mintha vásárolni szeretnék. Aztán
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a parkban várakoztam. Alkonyatkor már tudtam, hogy nem jön. Világosan éreztem, hogy korábban ott volt, de már elment. 
Leültem a  parkban  arra  a  padra,  amelyiken  vele szoktam  üldögélni,  és  megpróbáltam  elemezni  az  érzéseimet.  Ahogy 
beértem a városba fellelkesített a bizonyosság, hogy don Juan ott jár valahol az utcákon. Amit éreztem, több volt a puszta 
emléknél, hogy már számtalanszor rátaláltam; a testem tudta, hogy don Juan keres. De, aztán, ahogy ott ültem a padon egy 
másfajta különös bizonyosság támadt bennem. Tudtam, hogy már nincs ott. Elment, és én elszalasztottam.
Egy idő után felhagytam a töprengéssel. Úgy éreztem, kezdek a hely hatása alá kerülni. Kezdtem irracionálissá válni; mindig 
ez történt velem, ha néhány napot ott töltöttem.
Néhány órára lepihentem a hotelszobámban, aztán megint lementem, hogy bejárjam az utcákat. Már nem hajtott ugyanaz a 
várakozás,  mint  délután,  hogy sikerüljön megtalálnom don Juant.  Feladtam.  Visszatértem a szállodába,  hogy kialudjam 
magam.
Mielőtt reggel elindultam volna a hegyekbe, kocsival oda-vissza végighajtottam a jelentősebb utcákon, de tudtam, hogy csak 
az időt vesztegetem. Don Juan elment.
Az egész délelőttöm ráment arra,  hogy eljussak abba a kisvárosba, ahol Pablito és Nestor lakott. Déltájban érkeztem meg. 
Don  Juan  arra  tanított,  hogy sohase  hajtsak  be egyenesen  a  városba,  nehogy felkeltsem a  bámészkodók kíváncsiságát. 
Valahányszor ott jártam, még a város előtt letértem az útról egy mezőre, ahol gyerekek szoktak focizni. A talaj szilárd volt, 
amíg csak cl nem értem egy, az autónak is elég széles ösvényig, amely Pablito és Nestor házához vezetett, a hegyek lábához, 
a  várostól  délre.  Ahogy a  mező széléhez  értem,  rögtön  észrevettem,  hogy a  régi  gyalogösvény időközben  kavicsos úttá 
változott.
Azon  töprengtem,  Pablito  vagy Nestor  házához  menjek-e.  Még  mindig  az  volt  az  érzésem,  hogy nincsenek  ott.  Úgy 
döntöttem, hogy Pablitóhoz megyek; Nestor egye-
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dül él, míg Pablito az anyjával és négy leánytestvérével, úgyhogy ha ő maga nincs is otthon, a nőktől megtudhatom, merre 
jár. Ahogy közelebb értem, feltűnt, hogy kiszélesítették a házhoz vezető ösvényt. Elég szilárdnak tűnt a talaj, és minthogy 
elég  hely  volt  az  autónak,  majdnem  a  bejáratig  hajtottam.  Új,  cseréptetős  tornáccal  toldották  meg  a  vályogházat. 
Kutyaugatást nem hallottam, ám hatalmas kutya ült nyugodtan a kerítés mögött, és éberen figyelt. Tyúkok kotkodácsoltak a 
ház előtt, csipegették a kiszórt eledelt. Leállítottam a motort és nyújtózkodtam. Egészen elmerevedtem.
A ház elhagyatott benyomást keltett. Átfutott az agyamon. hogy Pablito és családja talán elköltözött, és már mások laknak 
itt.  Ekkor kicsapódott a bejárati ajtó és Pablito anyja lépett ki rajta, mintha kilökték volna odabentről. Szórakozottan rám 
pillantott. Amikor kiszálltam az autóból, láthatóan némi időbe telt, amíg felismert. Könnyű borzongás futott végig rajta, és 
elébem szaladt. Arra gondoltam, valószínűleg szundikált, és az autó hangja ébresztette fel, s amikor kijött megnézni, hogy 
mi történik, először nem tudta, ki vagyok. Mosolyra késztetett a felém szaladó idős asszony meghökkentő látványa. Ahogy 
közelebb ért, némileg el bizonytalanodtam. Olyan fürgén mozgott, hogy egyáltalán nem is emlékeztetett Pablito anyjára.
– Te jó ég, micsoda meglepetés! – kiáltott fel.
– Dona Soledad? – kérdeztem hitetlenkedve. 
– Hát nem ismersz meg? – válaszolt nevetve. 
Idétlen megjegyzést tettem meglepő mozgékonyságára. 
– Miért nézel rám mindig úgy, mint valami magatehetetlen öregasszonyra? – kérdezte gúnyos kihívással a szemében.
Aztán  nem  minden  támadó  él  nélkül  felemlegette,  hogy valamikor  Piramis  Asszonyságnak  neveztem.  Eszembe jutott, 
egyszer valóban azt mondtam Nestornak, hogy Pablito anyja piramisra emlékeztet. Nagy, terebélyes hátsója és kicsi, hegyes 



feje volt. Hosszú ruhái csak fokozták a hatást.
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– Nézz rám! – mondta dona Soledad. – Még mindig olyan vagyok, mint egy piramis?
Mosolygott, a pillantása azonban zavarba ejtett. Tréfával próbáltam elütni a kérdést, de félbeszakított, és rábírt  arra,  hogy 
bevalljam, engem terhel a felelősség a gúnynevéért. Biztosítottam róla, hogy egyáltalán nem szó szerint értettem, és ebben a 
pillanatban olyan sovány, hogy a legkevésbé sem hasonlít egy piramisra.
– Mi történt magával dona Soledad? – kérdeztem. – Teljesen megváltozott.
– Ahogy mondod, átváltoztam! – vágta rá.
Először  képletesen  értettem.  Közelebbről  megvizsgálva  a  dolgot  azonban  be  kellett  látnom,  hogy szó  sincs  semmiféle 
képletes értelmezésről: mintha tényleg kicserélték volna. Hirtelen száraz, fémes ízt éreztem a számban. Megijedtem.
Csípőre tette a kezét,  és a lábát  kissé szétterpesztve megállt  velem szemben.  Világoszöld húzott  szoknyát és fehér  blúzt 
viselt. A szoknya rövidebb volt, mint amiket régebben hordott. Nem láttam a haját, mert turbánszerű, vastag pánttal kötötte 
fel. Mezítláb volt, és nagy lábfejével ütemesen dobolt a földön, miközben egy fiatal lány nyíltságával mosolygott. Hihetetlen 
erő áradt  belőle. Különös, zavarba ejtő, de nem ijesztő ragyogást fedeztem fel a tekintetében. Arra gondoltam, talán soha 
nem figyeltem meg elég alaposan a megjelenését.  Egyebek között bűntudatot  éreztem amiatt,  hogy a don Juannal  töltött 
éveim  során  sok  ember  mellett  csak  úgy elmentem.  Személyiségének  ereje  mindenki  mást  fakóvá és  érdektelenné  tett 
számomra.  Azt  mondtam  dona  Soledadnak,  sohasem  gondoltam,  hogy  ilyen  fantasztikus  vitalitás  él  benne,  és  a 
figyelmetlenségem okolható azért, mert nem ismerem igazán, és kétségtelen, hogy mindenkivel újból találkoznom kellene.
Közelebb lépett. Mosolygott és jobb kezével finoman megragadta a bal karomat.
– Az már szentigaz! – suttogta a fülembe.
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Arcára fagyott a mosoly, és üvegessé vált a tekintete. Olyan közel állt hozzám, hogy éreztem, ahogy melle a bal vállamhoz 
dörzsölődik.  A  kényelmetlen  érzés  csak  fokozódott  bennem,  miközben  igyekeztem  meggyőzni  magam,  nincs  okom 
aggodalomra.  Egyre  azt  ismételgettem  magamban,  hogy  valójában  sohasem  ismertem  Pablito  anyját,  és  hogy  furcsa 
viselkedése ellenére bizonyára  most is éppen olyan,  mint  máskor.  Énem riadtabb fele ugyanakkor tudta,  hogy ezek csak 
önámító,  mindenféle  alapot  nélkülöző gondolatok,  mert  bármennyire  is  elsiklottam  mellette,  nemcsak  hogy nagyon  jól 
emlékeztem rá, de jól is ismertem. Az anyai  őstípust jelenítette meg számomra; hatvan felé járónak, vagy még idősebbnek 
véltem. Gyenge izmai borzasztó nehezen mozgatták terjedelmes testét. Hajába ősz szálak sokasága vegyült. Szomorú, komor, 
ám kellemes vonású asszonyként élt az emlékeimben; odaadó, szenvedő anya, aki egész életét a konyhában tölti, és örökösen 
fáradt. Úgy emlékeztem egy nagyon gyengéd és önzetlen asszonyra, aki oly annyira félénk, hogy alázatosan alárendeli magát 
bárkinek,  aki  csak körülötte van.  Ez a kép élt bennem róla,  amit  az évek során  csak megerősítettek bennem az alkalmi 
találkozások. Ám azon a napon elképesztően másmilyen volt. Az elöltem álló nő egyáltalán  nem illett  a Pablito anyjáról 
kialakított képembe – kétségkívül mégis ugyanaz az ember volt, csak karcsúbb, erősebb, húsz évvel fiatalabb, mint amikor 
legutoljára láttam. Borzongás futott végig rajtam. Pár lépést tett előttem, és felém fordult. 
– Hadd nézzelek meg – mondta. – A Naguál szerint valami ördögféle vagy.
Felrémlett, hogy mindannyian, Pablito, az anyja, a testvérei és Nestor láthatóan sohasem akarták kimondani Don Juan nevét, 
és csak a „Naguál”-ként emlegették; amikor velük beszélgettem, én is átvettem ezt a szóhasználatot.
Fesztelenül  a vállamra  tette a kezét, amit  sohasem tett volna azelőtt.  Megfeszült a testem. Fogalmam sem volt róla,  mit 
mondjak. Hosszú csend állt be, ami lehetővé
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tette, hogy magamhoz térjek. Megjelenése és viselkedése annyira megrémített, hogy majdnem elfelejtenem Pablito és Nestor 
után érdeklődni.
– Hol van Pablito? – kérdeztem, és rossz előérzet fogott el.
– Elment a hegyekbe – válaszolta közömbös hangon, és ellépett tőlem.
– És Nestor?
Körbeforgatta a szemét, mint aki érdektelenséget színlel.
– Együtt járják a hegyeket – mondta ugyanazon a hangon.
Őszintén megkönnyebbültem, és azt mondtam, a legkisebb kétségem sincs afelől, hogy jól vannak.
Futó  pillantást  vetett  rám,  és  elmosolyodott.  Boldogság  és  lelkesültség  hullámzott  át  rajtam,  és  megöleltem.  Bátran  
viszonozta az ölelésemet, és nem eresztett el. Olyan szokatlan volt ez az esemény, hogy elakadt a lélegzetem. A teste merev 
volt.  Rendkívüli  erőt  éreztem benne.  Dörömbölni  kezdeti  a szívem. Megpróbáltam finoman  eltolni  magamtól,  miközben 
megkérdeztem, hogy Nestor még mindig szokott-e találkozni don Genaróval és don Juannal.  Búcsútalálkozásunkkor don 
Juan kétségbe vonta, egyáltalán sikerül-e eljutnia addig Nestornak, hogy lezárhassa a tanoncidejét.
– Genaro örökre elment – mondta, mikor végül elengedett.
Idegesen húzogatta blúza szegélyét.
– És mi van don Juannal?
– A Naguál is elment– mondta az ajkát biggyesztve. 
– Hová mentek?
– Úgy érted, nem tudod?
Elmondtam  neki,  hogy két  évvel  ezelőtt  mindketten  búcsút  vettek  tőlem,  és  én  csak  annyit  tudtam,  hogy készülődnek 
valahová. Abba nem is mertem mélyen belegondolni, hova mennek. Azelőtt sohasem tájékoztattak a hollétükről, és végül 
elfogadtam, hogy ha teljesen el
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akarnak tűnni az életemből, mindössze annyit kell tenniük, hogy kitérnek a velem való találkozás elől. 
– Itt nincsenek, annyi biztos – mondta fenyegetően –, és az is biztos, hogy nem jönnek vissza!
Hangjában nyoma sem volt bármiféle érzelemnek. Kezdett idegesíteni. El akartam menni. 
– te viszont itt vagy – folytatta, és arcán mosollyá olvadt a fenyegetés. – Meg kell várnod Pablitót és Nestort. Borzasztóan 
szeretnének találkozni veled.
Megragadta a karomat, és elhúzott a kocsitól. Korábbi énjével összehasonlítva hihetetlen merészséget tanúsított. 
– De hadd mutassam meg előbb a barátomat – mondta, és határozott léptekkel a ház felé indult.
Kis karámszerű, elkerített  részhez vezetett. Hatalmas kan kutya ült benn. Figyelmemet egészségesen csillogó, sárgásbarna 
szőre ragadta  meg először.  Nem tűnt  alattomosnak,  nem is volt pórázon,  és a kerítés sem volt elég magas ahhoz,  hogy 
visszatartsa. Közeledésünket teljesen közömbösen fogadta, még a farkát sem csóválta. Dona Soledad jókora ketrecre mutatott 
a háttérben, melyben egy prérifarkas kucorgott.
– A barátom – jelentette ki. – A kutya a lányaimé. 
A kutya rám nézett, és ásított. Tetszett nekem. Valami furcsa testvériséget éreztem kettőnk között.
– Gyere, menjünk be a házba – mondta dona Soledad, és megfogta a karomat. 
Tétováztam. Lényem egyik fele szörnyen meg volt rémülve, és el akart  tűnni,  másik fele pedig a világért  sem állt  volna 
odébb.
– Ugye, nem félsz tőlem? – kérdezte vádló hangsúllyal. 
– Dehogyisnem! – kiáltottam fel.
Felkacagott, és vigasztaló hangon kijelentette, hogy ő csak esetlen, egyszerű asszony, aki nagyon ügyetlenül bánik a , és azt 
sem igen tudja, hogyan bánjon az emberekkel. Mélyen a szemembe nézett, és azt mondta, don Juan megbízta azzal, hogy 
vigyázzon rám, mert aggódott miattam.
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– Azt mondta, hogy komolytalan vagy, és ahol megfordulsz, sok bajt okozol ártatlan embereknek.
Eddigi kijelentései következetesnek tűntek, de azt elképzelni sem tudtam, hogy don Juan ilyeneket állított volna rólam.
Bementünk a házba. Le akartam ülni arra a padra, ahol Pablitóval szoktunk üldögélni. Megállított.
– Ez nem a kettőnk helye – mondta – menjünk az én szobámba.
– Én inkább itt maradnék – jelentettem ki határozottan – ezt a helyet ismerem, és itt jól érzem magam.
Rosszallóan elhúzta a száját, mint  egy durcás kisgyerek. Úgy összeszorította a felső ajkát, míg végül a kacsa lapos csőrét 
idézte.
– Valami retteneteset érzek a levegőben – mondtam. – Azt hiszem, elmegyek, ha nem mondja meg, mi folyik itt.
Nagyon  nyugtalan  lelt,  és  arra  hivatkozott,  hogy  az  a  baja,  nem  tudja,  hogyan  beszéljen  hozzám.  Szembesítettem 
félreérthetetlen átváltozásával, és követeltem, hogy mondja el, mi történt. Tudni akartam, hogyan lehetséges ilyen változás.
– Ha elmondom, itt maradsz? – kérdezte gyerekesen esdeklő hangon.
– Igen.
– Akkor mindent elmondok. De ahhoz be kell mennünk a szobámba.
Pánikba estem. Erőt kellett vennem magamon, hogy lehiggadjak annyira, hogy bemenjünk a szobájába. A ház hátsó részében 
lakott, ahova Pablito hálószobát épített neki. Voltam egyszer a szobában, még amikor épült, és még egyszer a felépítése után,  
mielőtt beköltözött. A szoba ugyanolyan üres volt, mint  amilyennek korábban láttam. Egy ágy volt csupán a szoba kellős 
közepén, és az ajtó mellett két egyszerű fiókos szekrény. A falon megnyugtató sárgásfehérre fakult a meszelés. A mennyezet 
fáján is meglátszott már az idő nyoma. A falak olyan simák és tiszták voltak, mintha minden áldott nap szivaccsal sikálták 
volna őket. Maga a szoba igénytelen és vég-
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letesen egyszerű volt, leginkább egy kolostori cellához hasonlított. Semmiféle díszítést nem láttam benne. Az ablakok vastag,  
kivehető, vaspántokkal megerősített fatáblákból készültek. Nem voltak székek, vagy más alkalmatosságok, amire le lehetett 
volna ülni.
Dona Soledad elvette a jegyzetfüzetemet, a kebléhez szorította, aztán leült a két vastag, rugó nélküli matracból összeállított 
ágyra.
– Mi ketten egyek vagyunk – jelentette ki, és visszaadta a jegyzetfüzetemet. 
– Tessék? 
– Mi ketten egyek vagyunk – ismételte anélkül, hogy rám nézett volna. 
El nem tudtam képzelni, mire gondol. Rám meredt, mintha válaszra várna.
– Hogy értsem ezt, dona Soledad? – kérdeztem. 
Kérdésem láthatóan zavarba ejtette. Nyilvánvaló volt, hogy szerinte tudnom kéne, mire gondolt. Először nevetett, de ahogy 
tovább erősködtem, hogy nem értem,  dühbe gurult.  Hátát  kiegyenesítette,  és azt  vágta  a  fejemhez,  hogy vagyok  őszinte 
hozzá. Szemében düh szikrázott; száját csúf, haragos kifejezéssel húzta össze, ami egészen megöregítette.
Őszintén zavarban voltam, és úgy gondoltam, bármit is mondanék, csak rontanék a helyzeten. Ami azt illeti,  ő is kínosan 
érezte magát.  A szája megmozdult, mintha mondani  akarna  valamit,  de csak remegett az ajka. Végül azt motyogta, hogy 
egyáltalán nem viselkedtem kifogástalanul ebben a komoly helyzetben. Hátat fordított. 
–  Nézzen  rám,  dona  Soledad!  –  mondtam  erélyesen.  –  Nem akarok  ködösíteni.  Bizonyára  tud  valamit,  amiről  nekem 
fogalmam sincsen.
– Túl sokat beszélsz – csattant fel mérgesen. – A Naguál megmondta, hogy soha ne hagyjalak beszélni. Mindent kiforgatsz.
Talpra  ugrott,  és toporzékolni  kezdett,  mint  valami  elkényeztetett  kisgyerek.  Abban  a  pillanatban  vettem észre,  hogy a 
szobának megváltozott a padlója. Úgy emlé-
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keztem, hogy döngöli padlója volt, amit a helyben található sötét földből szoktak készíteni. Az új padló vöröses rózsaszín 
volt. Egyelőre nem kívántam szóba hozni, előbb körbesétáltam a szobában. Nem tudtam elképzelni, hogy nem vettem észre a 
padlót  az első pillanatban.  Csodálatos volt.  Először azt  hittem,  hogy vörös agyag,  amit  úgy fektetnek le,  mint  a betont, 
amikor  még  lágy  és  nedves,  de  aztán  észrevettem,  hogy  nincsenek  benne  repedések.  Az  agyag,  amikor  megszárad, 
összezsugorodik és megrepedezik,  és nem lenne ilyen egyenletes. Lehajoltam,  és finoman végigsimítottam.  Kemény volt, 
mint a tégla. Akkor vettem észre, hogy a padló hatalmas kiégetett agyagtáblákból áll, melyeket puha agyagba ágyaztak. A 
táblák  nagyon  bonyolult  és  lenyűgöző mintázatot  alkottak,  ami  azonban  egyáltalán  nem  volt  feltűnő,  hacsak  nem 
szándékosan  figyelt  rá  az  ember.  A szakértelem,  amellyel  a  helyükre  illesztették a  táblákat,  nagyon jól átgondolt  tervet 
sejtetett.  Tudni  akartam,  hogyan  lehetett  ilyen  óriási  agyagtáblákat  kiégetni,  anélkül,  hogy  megvetemedtek  volna. 
Megfordultam,  hogy megkérdezzem dona Soledadot.  Aztán  gyorsan  meggondoltam magam.  Nem tudná,  miről  beszélek. 
Újból körbesétáltam a padlón. Az agyag kissé érdes volt, majdnem mint  a homokkő. Tökéletesen csúszásmentes felületet 
alkotott.
– Pablito fektette le ezt a padlót? – kérdeztem. Nem válaszolt.
– Remek munka – mondtam. – Büszke lehet a fiára.
Biztos voltam benne,  hogy Pablito csinálta.  Senki  másnak  nincs ekkora képzelőereje és fantáziája,  hogy ilyet tervezzen. 
Gondoltam, az alatt az idő alatt csinálta, amíg távol voltam. De amikor utánagondoltam, rájöttem, hogy be se tettem a lábam 
dona Soledad szobájába, mióta hat-hét évvel ezelőtt megépült.
– Pablito! Pablito! Istenem! – kiáltott fel mérgesen, rekedt hangon. – Miből gondolod, hogy ő az egyetlen, aki képes bármit 
is megcsinálni?
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Hosszú ideig farkasszemet néztünk, és egyszer csak rájöttem, hogy maga készítette a padlót, don Juan útmutatása alapján. 
Csendben álltunk, és egy ideig néztük egymást. Ügy éreztem, teljesen felesleges lenne megkérdeznem, igazam van-e. 
– Én magam csináltam – mondta végül szárazon. – A Naguál mutatta meg, hogyan kell. 
Kijelentése boldogsággal töltött el. Egyetlen öleléssel szinte felemeltem. Körülforgattam. Csak arra  tudtam gondolni, hogy 
kérdésekkel bombázzam. Tudni akartam, hogyan csinálta a táblákat, mit ábrázolnak a minták, honnan szerezte az agyagot. 
Ő azonban nem osztozott lelkesedésemben. Csendes és szenvtelen maradt, és időről időre gyanakvóan rám pillantott. 
Ismét  körbesétáltam a padlón.  Az ágy pontosan  bizonyos összetartó  vonalak  metszéspontján  állt.  Az agyagtáblákat  éles 
szögben vágták el, így összetartó mintázatot alkottak, mely azt a benyomást keltette, mintha az ágy alól sugározna szét.
– Nem találok szavakat, hogy elmondjam, mennyire meg vagyok hatódva – mondtam. 
– Szavak!   Ki  kíváncsi  a szavakra? – szakított félbe élesen. 
Különös felismerés villant belém. Cserbenhagyott a józan eszem . Egyetlen lehetséges magyarázat  volt csak dona Soledad 
hihetetlen átváltozására:  don Juan bizonyosan a tanítványává fogadta! Hogyan változhatott volna különben egy olyan idős 
nő,  mint  dona  Soledad,  ilyen  természetfeletti,  erőteljes lénnyé?  Ennek  már  az  első pillanatban  világosnak  kellett  volna 
lennie, amikor megpillantottam, de fel sem merült bennem a lehetőség.
Arra következtettem, hogy bármit tett is vele don Juan, annak az alatt a két év alatt kellett, megtörténnie, amíg nem láttam,  
bár két év aligha lehet elegendő ilyen döbbenetes átváltozásra.
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– Azt  hiszem,  tudom,  mi  történt  magával  –  mondtam  könnyed  és vidám hangon.  –  Valami  most  megvilágosodott  az 
agyamban.
– Tényleg? – kérdezte közönyösen.
– Varázslónak tanítja a Naguál, nem igaz?
Kihívó pillantást vetett rám. Úgy éreztem, a lehető legrosszabbat mondtam. Őszinte megvetés ült ki az arcára
– Micsoda tökfej vagy! – kiáltott fel hirtelen, és reszketett a dühtől.
Indokolatlannak találtam a haragját. Leültem az ágy sarkára, míg ő idegesen topogott sarkával a padlón. Aztán leült az ágy 
másik sarkára, anélkül, hogy rám nézett volna.
– Mit vár tőlem? – kérdeztem erélyes és vészjósló hangon.
– Már megmondtam! – kiáltotta. – Te meg én egyek vagyunk!
Megkértem, magyarázza  meg, hogy ez nála mit jelent,  és ne tételezze fel, hogy egyik pillanatról  a másikra már  mindent 
értek. Ettől csak még mérgesebb lett. Hirtelen felállt, és földre dobta a szoknyáját.
– Ez az. amire gondolok! – kiáltotta a szeméremtájékát simogatva.
Leesett az állam. Úgy bámultam rá, mint valami idióta.
– Mi ketten itt egyek vagyunk! – ismételte. Elhűltem. Dona Soledad, az idős indián asszony, Pablito barátom anyja, ott állt 
félmeztelenül  pár  lépésnyire  tőlem,  és  a  nemi  szervét  mutogatta.  Csak  meredtem  rá,  képtelenül  arra,  hogy bármit  is 
gondoljak. Arról azonban nem tudtam nem tudomást venni, hogy a teste egyáltalán nem egy öregasszony teste. Gyönyörűen 
feszült izmos combja. Széles csípőjén egyetlen csepp hájat sem fedezhettem fel.
Bizonyára észrevette vizsgálódásomat, és az ágyra vetette magát.
– Tudod, mit kell tenned – mondta szeméremtestére mutatva. – Mi itt egyek vagyunk.
Felfedte hatalmas kebleit.
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– Dona Soledad,  könyörgök!  – kiáltottam fel. – Mi ütött magába? Maga Pablito édesanyja! 
– Nem, nem vagyok! – csattant fel. – Senkinek nem vagyok az anyja!
Felült, és dühödt tekintettel nézett rám. 
– Én is olyan vagyok, mint te, egy rész a Naguálból – mondta. – Azért vagyunk, hogy egymásba vegyüljünk. 



Széttárta a lábát, mire elugrottam.
– Várjon egy percet, dona Soledad – mondtam. – Beszélgessünk kicsit.
Iszonyatos félelem szállt meg egy pillanatra, és hirtelen őrült ötletem támadt. Lehetséges lenne, kérdeztem magamtól, hogy 
don Juan itt rejtőzködik valahol, és hülyére röhögi magát rajtam? 
– Don Juan! – ordítottam. 
Kiáltásom olyan hangos és átható volt, hogy dona Soledad leugrott  az ágyról,  és sietve betakarta  magát  a szoknyájával.  
Láttam, hogy fel is vette, amint még egyet kiáltottam. 
– Don Juan! 
Körbe-körbe rohangáltam a házban don Juan nevét ordítva, míg bele nem fájdult a torkom. Dona Soledad ezalatt kiszaladt a 
házból, megállt a kocsim mellett, és zavartan nézett. 
Odasétáltam hozzá,  és megkérdeztem, don Juan utasítására  tette-e az egészet. Igenlően bólintott.  Megkérdeztem, hogy itt 
van-e valahol don Juan. Nincs, felelte.
– Mondjon el mindent! – kértem.
Kijelentette,  hogy csupán  don  Juan  utasításait  követte,  aki  megparancsolta,  hogy változtassa  harcossá  lényét,  hogy a 
segítségemre lehessen. Azt mondta, évekig várt, hogy teljesíthesse ígéretét.
– Most már nagyon erős vagyok – mondta lágyan. – Csak a te kedvedért. De nem tetszettem neked a szobában, ugye?
Összevissza magyarázkodtam, hogy nem arról van szó, hogy nem tetszett, hanem a Pablito iránti érzelmeimről;
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aztán ráébredtem, hogy halvány fogalmam sincs róla, mit hordok össze.
Mindazonáltal nyilván átérezte kínos helyzetemet, és azt mondta, hogy felejtsük el az egészet.
– Bizonyára megéheztél – mondta élénken. – Készítek valami harapnivalót.
– Sok mindent  nem magyarázott  még meg – mondtam.  – Hogy őszinte legyek, a világ minden  kincséért  sem maradnék 
tovább. Megrémít.
– Köteles vagy elfogadni a vendégszeretetemet, akkor is, ha az csak egy csésze kávéra vonatkozik – mondta higgadtan.  – 
Gyere, felejtsük el a történteket.
Hívogató mozdulatot  tett.  Abban a pillanatban  mély morgás  ütötte meg a fülemet.  A kutya állt  ott,  és nézett  bennünket, 
mintha értené a szavainkat.
Dona Soledad ijesztő szemeket meresztett rám. Majd megenyhült a tekintete, és elmosolyodott.
– Ne zavartasd magad a tekintetemtől – mondta. – Az az igazság, hogy öreg vagyok. Az utóbbi időben egyre inkább kezdek 
megzavarodni. Azt hiszem, szemüvegre lenne szükségem.
Nevetésben tört ki. A kezéből tölcsért formált, és úgy nézett át rajta, mintha szemüvege lenne.
– Indián öregasszony szemüveggel! Az lenne csak a vicces! – mondta kuncogva.
Elhatároztam, hogy ha udvariatlanság is, eltűnök innen minden magyarázat nélkül. De mielőtt elmentem volna, ott akartam 
hagyni  pár  dolgot  Pablitónak  és  a  nővéreinek.  Kinyitottam  a  csomagtartót,  hogy kivegyem a  nekik  szánt  ajándékokat. 
Behajoltam,  hogy elérjem a pótgumi mögé, a hátsó ülésnek támasztott  két csomagot.  Kezemben tartottam az egyiket,  és 
éppen megfogtam volna a másikat, amikor puha, szőrös kezet éreztem a tarkómon. Önkéntelenül felordítottam, s bevertem a 
fejem a csomagtartó felhajtott tetejébe. Megfordultam, hogy hátranézzek. A szőrös kéz nyomása nem engedte, hogy teljesen 
megforduljak, csak valami ezüstös kar vagy mancs szertefoszló képét pillantottam meg, amint a nyakam fe-
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felett  lebeg.  A rettegéstől  reszketve ellöktem magam  a  csomagtartótól,  és kezemben a  csomagokkal  elvágódtam.  Egész 
testemben remegtem, lábizmaim görcsbe rándultak, azután azon kaptam magam, hogy felugrom, és arrább szaladok. 
– Nem akartalak megijeszteni – mondta dona Soledad bocsánatkérően, miközben tíz lépés távolságból figyeltem.
Megadás jeleként a tenyerét mutatta felém, mintha meg akarna győzni arról, hogy nem az ő kezét éreztem.
– Mit művelt velem? – kérdeztem, és igyekeztem nyugodtnak és közömbösnek látszani.
Úgy tűnt,   vagy nagyon zavarban  van,  vagy teljesen elbizonytalanodott.  Motyogott valamit,  és a fejét rázta,  mintha  nem 
mondhatná el, vagy egyszerűen csak nem tudná, miről beszélek.
– Kérem, dona Soledad – mondtam, és óvatosan közelítettem felé – ne játsszon velem!
Úgy tűnt, mindjárt elsírja magát. Meg akartam vigasztalni, de valami ellenállt bennem. Pillanatnyi szünet után beszámoltam 
róla, mit láttam és éreztem. 
– Ez egyszerűen borzasztó! – mondta visító hangon. 
Jobb karjával  gyerekes mozdulattal  eltakarta  az arcát.  Azt hittem,  sír.  Közelebb mentem hozzá,  hogy a vállára  tegyem a 
kezem. Nem tudtam rászánni magam. 
– Jöjjön, dona Soledad! – mondtam. – Felejtsük el az egészet, és hadd adjam oda ezeket a csomagokat, mielőtt elmegyek.
Elébe  álltam,  hogy lássam  az  arcát.  Láttam  csillogó  fekete  szemét  és  arcának  egy részét  a  karja  mögött.  Nem  sírt.  
Mosolygott.
Hátraugrottam. Mosolya megrémisztett. Hosszú ideig mindketten mozdulatlanul álltunk. Még mindig eltakarta az arcát, de 
láttam a szemét. Engem figyelt. 
Ott álltam dermedten a félelemtől, és mérhetetlen ijedtség vett erőt rajtam. Feneketlen mély gödörbe estem. Dona Soledad 
boszorkány. A testem tudta, és én mégsem tudtam igazán elhinni. Azt akartam hinni, hogy
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dona Soledad megőrült, csak nem a bolondok házában tartják, hanem otthon.
Nem mertem megmozdulni, sem a szemem levenni róla. Ügy maradtunk öt-hat percig. Karját felemelve tartotta, s továbbra 
is mozdulatlanul állt, a kocsi hátuljánál, majdnem a bal sárhányónak támaszkodva. A csomagtartó még mindig nyitva volt. 
Arra gondoltam, hogy odarohanok a jobb ajtóhoz. Az indítókulcs a helyén volt.



Ellazítottam  magam  egy  kicsit,  hogy  lendületet  vegyek  a  futáshoz.  Azonnal  észrevette,  hogy  megváltoztattam  a 
testhelyzetemet.  Karja  megmozdult,  és felfedte az  arcát.  Összeszorította  a  fogát.  Tekintetét  az  enyémbe fúrta.  Pillantása 
elszánt volt és alattomos. Hirtelen felém dőlt. Mint a vívó, dobbantott a jobb lábával, karmokká görbített ujjaival felém nyúlt, 
hogy megragadjon a derekamnál fogva, miközben vérfagyasztó sikolyt hallatott.
Önkéntelenül  hátraugrottam,  hogy ne tudjon elérni.  Az autó felé szaladtam,  de elképzelhetetlen fürgeséggel  a lábam elé 
gurult, és elgáncsolt. Felhúztam a jobb lábam, és cipőm talpával arcon rúgtam volna, ha nem gurul vissza és ereszt el. Talpra 
ugrottam,  és megpróbáltam  kinyitni  a  kocsiajtót.  Zárva  volt.  Átvetettem magam  a  motorháztetőn,  hogy akkor  a  másik 
oldalon szálljak be, de dona Soledad valahogy megelőzött. Megpróbáltam visszagurulni  a motorháztetőn,  de félúton éles 
fájdalom  hasított  a  jobb  vádlimba.  Megragadta  a  lábam.  Bal  lábammal  sem  tudtam  megrúgni;  mindkét  lábamat  a 
motorháztetőhöz  szögezte.  Maga  felé  rántott,  amitől  rá  estem.  A  földön  birkóztunk.  Hihetetlen  erőt  tanúsított,  és 
dermesztően sikoltozott. Alig tudtam megmozdulni teste hatalmas nyomása alatt. Nem a súlya, hanem testének elképesztő 
ereje miatt.  Hirtelen morgást  hallottam,  és az az óriás kutya dona Soledad hátára  ugrott,  és lelökte rólam. Felálltam.  Be 
akartam szállni a kocsiba, de a nő és a kutya az ajtónál verekedett. A ház felé nyílt az egyetlen menekülési útvonal. Egy vagy 
két  másodperc  alatt  odabenn  voltam.  Nem néztem vissza  rájuk,  csak berohantam  és bezártam  magam  mögött  az  ajtót, 
bebiztosít-
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va a mögötte talált vaspánttal. Hátraszaladtam, és ugyanígy bereteszeltem a hátsó ajtót is. 
Hallottam  a  kutya  dühödt  morgását,  és az  asszony embertelen  sikoltozását.  Majd a  kutya  ugatása  és  morgása  hirtelen 
szűköléssé és vonyítássá változott, mintha  kínlódna,  vagy megrémült  volna valamitől. Összerándult  a gyomrom. A fülem 
zúgni  kezdett.  Ráeszméltem,  hogy bezártam  magam  a  házba.  Elfogott  a  rettegés.  Dühített  a  saját  ostobaságom,  hogy 
egyenesen a házba szaladtam.  Annyira  megzavart  a nő támadása,  hogy minden stratégiai  érzékemet elvesztettem, és úgy 
viselkedtem, mintha közönséges ellenfél elől menekülnék, akit csak úgy kívül lehet rekeszteni azzal, hogy az ember magára 
zárja az ajtót. Hallottam, hogy valaki az ajtóhoz jön, nekidől, és megpróbálja erővel kinyitni. Hangos kopogás és dörömbölés 
hallatszott. 
– Nyisd ki az ajtót! – mondta erélyesen dona Soledad. – Ez az átkozott kutya szétmarcangolt. 
Haboztam, hogy beengedjem-e. Eszembe jutott egy évekkel ezelőtti találkozásom egy varázslónővel, aki – don Juan szerint – 
felvette az ő alakját, hogy megőrjítsen, és halálos csapást mérjen rám. Dona Soledad már nyilvánvalóan nem ugyanaz, mint 
akinek megismertem, de abban is volt okom kételkedni,  hogy varázslónő lenne.  Az időtényező döntő szerepet  játszott a 
kétkedésemben. Pablito, Nestor és én már évek óta kapcsolatban álltunk don Juannal és don Genaróval, és egyáltalán nem 
voltunk varázslók. hogy lehetne akkor az dona Soledad? Nem számít,  mekkorát  változott, nem rögtönözhet olyasvalamit, 
amihez egy egész élet szükséges.
– Miért támadott meg? – kérdeztem hangosan, hogy a vastag ajtón keresztül is hallja.
Azt válaszolta, hogy a Naguál meghagyta neki, hogy ne engedjen elmenni. Megkérdeztem, miért.
Nem válaszolt; ehelyett dühödten döngette az ajtót, mire én még erősebben döngettem vissza. Néhány percen át csépeltük az 
ajtót. Aztán abbahagyta, és elkezdett könyörögni, hogy nyissam már ki. Rémülten megbor-
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zongtam.  Tudtam,  hogyha  kinyitom  az  ajtót,  esélyem lehet  a  menekülésre.  Elmozdítottam  a  vaspántot.  Dona  Soledad 
betántorgott. A blúza el volt szakadva. A haját tartó pánt kiesett, és hosszú haja beborította az arcát.
– Nézd meg, mit csinált velem ez a kurva kutya! – ordította.– Nézd!
Mély lélegzetet vettem. Valahogy kábultnak tűnt. Leült egy padra, és elkezdte levenni megszaggatott blúzát. Megragadtam 
az alkalmat, hogy kirohanjak a házból, és az autó felé futottam. Félelem szülte gyorsasággal beszálltam, becsuktam az ajtót, 
automatikusan beindítottam a motort, és hátramenetbe tettem az autót. Ráléptem a gázra, és hátrafordultam, hogy kinézzek a 
hátsó ablakon.  Fordulás  közben forró leheletet  éreztem az  arcomon;  rémisztő morgást  hallottam,  és egy pillanat  múlva 
megláttam  a  kutya  ördögi  szemét.  A hátsó ülésen  állt.  Szinte  az  arcomban  éreztem borzalmas  állkapcsát.  Behúztam  a 
nyakam.  Fogával  elkapta  a  hajam.  Valószínűleg  egész  testemmel  megtekeredhettem az  ülésen,  és  így lejött  a  lábam  a 
kuplungról. A rándulás miatt az állat elveszítette az egyensúlyát. Kinyitottam az ajtót, és kivetettem magam rajta. A kutya 
feje kilógott  az  ajtón.  Hallottam,  ahogy hatalmas  állkapcsa  összecsattan,  alig  pár  centivel  vétve el  a  sarkam.  Az  autó 
visszafelé kezdett gurulni. én meg visszarohantam a házhoz. Megálltam mielőtt az ajtóhoz értem volna.
Dona Soledad  állt  ott.  Már  újra  felkötötte a  haját.  Kendőt  dobott  a  vállára.  Egy pillanatig  bámult  rám,  majd elkezdett 
nevetni, először nagyon finoman, mintha sajognának a sebei, majd egyre hangosabban. Ujjával rám mutatott, és a hasát fogta 
a nevetéstől. Előrehajolt, és nyújtózkodott, mintha levegőhöz akarna  jutni.  Deréktól felfelé meztelen volt; láttam, ahogy a 
melle rázkódik a nevetéstől.
Úgy éreztem, minden elveszett.  Az autó felé pillantottam.  Két-három méter után  megállt;  az ajtó újra becsukódott, benn 
rekesztve a kutyát. Láttam és hallottam,
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ahogy a hatalmas vadállat az első ülés támláját harapdálja, és csapkodja az ablakokat.
Abban  a  pillanatban  különös  felismerésre  jutottam.  Nem tudtam,  ki  ijesztett  meg  jobban,  a  kutya  vagy dona  Soledad. 
Pillanatnyi gondolkodás után végül úgy döntöttem, hogy a kutya ostoba állat csupán.
Visszarohantam az autóhoz, és felmásztam a tetőre. A zaj felbőszítette a kutyát. Hallottam, ahogy az üléshuzatot szaggatja. 
A  tetőn fekve sikerült kinyitnom a vezetőülést. Az volt az ötletem, hogy mindkét ajtót kinyitom, és becsusszanok az egyiken, 
miután a kutya kiment a másikon. Áthajoltam, hogy kinyissam a jobb oldali ajtót. Elfelejtettem, hogy be van zárva. Ebben a 
pillanatban a nyitott ajtóban megjelent a kutya feje. Pánikba estem a gondolattól, hogy most mindjárt kiugrik az autóból, fel 
a tetőre.
Egy fél pillanat alatt leugrottam a földre, és már ott is találtam magam a ház előtt.



Dona Soledad az ajtóban állt. Hullámokban tört rá a már-már fájdalmasnak tűnő nevelés. 
A kutya dühtől habzó szájjal bennragadt a kocsiban. Láthatóan túl nagy volt, és nem tudta magát átpréselni az első üléshez. 
Az autóhoz mentem, és halkan megint becsuktam az ajtaját. Hosszú botot kezdtem keresni, amivel kinyithatnám a jobb ajtó 
biztonsági zárát. 
A  ház  előtti  területen  keresgéltem.  Egy  árva  fadarabot  sem  láttam.  Dona  Soledad  időközben  bement.  Felmértem  a 
helyzetemet. Nem volt más választásom, mint hogy a segítségét kérjem. Nagy izgalommal átléptem a küszöböt, miközben 
mindenfelé nézegettem, hátha ott rejtőzik az ajtó mögött, és vár rám. 
– Dona Soledad! – kiáltottam.
– Mi az ördögöl akarsz? – kiabált vissza a szobájából. 
– Legyen olyan szíves, jöjjön ki, és szedje ki a kutyáját a kocsiból!
– Viccelsz? –  válaszolta. – Nem az én kutyám. Megmondtam, hogy a lányaimé.
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– Hol vannak a lányai? – kérdeztem.
– A hegyekben – válaszolta. Kijött a szobájából, és megállt velem szemben.
– Akarod látni, mit csinált velem ez az átkozott kutya – kérdezte szárazon. – Nézd!
Levette a kendőjét, és felém fordította csupasz hátát. Semmiféle fognyom nem látszott a hátán; csak egy-két hosszú, felszíni 
horzsolás,  melyet  akkor  is  szerezhetett,  amikor  a  kemény földön  gurult.  Akár  akkor  is  meghorzsolhatta  magát,  amikor 
nekem támadt.
– Nincs ott semmi – mondtam.
– Gyere, és nézd meg a fénynél! – mondta, és kiment az ajtón.
Ragaszkodott hozzá, hogy csak keressem meg a kutyái fogának nyomait. Hülyének éreztem magam. Erős nyomást éreztem a 
szemem körül, főleg a szemöldököm táján. Inkább kimentem. A kutya azóta se mozdult meg, és ahogy kiléptem az ajtón, 
azon nyomban ugatni kezdett.
A pokolba kívántam magam. Senki mást nem hibáztathattam. Úgy sétáltam bele a csapdába, mint egy idióta. Elhatároztam, 
hogy azonnal  bemegyek a városba. De a pénztárcám,  az irataim,  mindenem a kocsi alján volt, éppen a kutya lába alatt.  
Kétségbeesés tört rám. Fölösleges lett volna lemennem a városba. Még annyi pénz sem volt a zsebemben, hogy egy csésze 
kávét vegyek. Mellesleg egyetlen lelket sem ismertem a városban. Nem maradt más választásom, mint hogy eltávolítsam a 
kutyát a kocsiból.
– Mi az ördögöt eszik ez a kutya? – kiabáltam az az ajtóból.
– Miért nem dugod oda neki a lábad? – kiabált vissza] dona Soledad a szobájából, és vihogott.
Valami főtt étel után néztem a házban. A fazekak üresen tátongtak. Az egyetlen lehetőségem az volt, hogy ismét megküzdjek 
dona Soledaddal.  Kétségbeesésem haraggá  változott. Berontottam a szobájába, készen arra,  hogy mindhalálig harcoljunk. 
Ott feküdt az ágyán, kendőjével betakarva.
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– Kérlek,  bocsáss meg mindent,  amit  elkövettem ellened  – mondta  lefegyverző őszinteséggel,  miközben  a  mennyezetet 
bámulta. 
Vakmerősége elsöpörte haragomat.
– Meg kell értened a helyzetemet – folytatta. – Nem engedhettelek el. 
Halkan nevetett, majd tiszta, nyugodt és nagyon kellemes hangon azt mondta, hogy ő a hibás, mivel olyan mohó és ügyetlen 
volt, hogy kis híján elriasztott a bohóckodásával.  De egycsapásra megváltozott a helyzet. Elhallgatott,  és felült az ágyán, 
kendőjével takarta  el a keblét, és mint  mondta,  különös magabiztosság árasztotta el. Felnézett a mennyezetre,  és furcsán 
ütemesen mozgatta a karját, mint valami szélmalom.
– Most semmi esélyed, hogy elmenj – közölte. 
Rezzenéstelen arccal  fürkészett. Elfojtott dühöm alábbhagyott, ám annál  magasabbra csapott a kétségbeesésem. Tisztában 
voltam vele, hogy puszta erő dolgában állom ki a versenyt sem vele, sem a kutyával.
Azt mondta, hogy már évekkel ezelőtt elrendeltetett a találkozásunk, és egyikünknek sem áll a hatalmában sem siettetni, sem 
meghiúsítani,
– Ne törd magad, hogy elmenj – mondta. – Ugyanolyan felesleges, mint az én próbálkozásom, hogy itt tartsalak. Valami a 
saját akaratodon kívül kiszabadít innen, és valami az én akaratomon kívül itt fog tartani.
Magabiztossága  valahogy nemcsak  megnyugtatta,  hanem  arra  is   képessé  tette,  hogy megtalálja  a  megfelelő szavakat. 
Meggyőzőek és kristálytiszták  voltak  a  kijelentései.  Don Juan  mindig  azt  mondta,  hogy hívő lélekké válok,  mihelyst  a 
szavakra kerül a sor. Miközben beszélt, az járt az eszemben, hogy ez az asszony valójában nem is olyan ijesztő, mint véltem. 
Már kevésbé volt kihívó. Az elmém szinte teljesen lecsillapodott, énem egy másik része viszont a legkevésbé sem. Mintha 
megfeszített huzal lett volna testem minden egyes izma, de be kellett vallanom magamnak, hogy bár halálra rémített, mégis 
vonzónak találom. Rám nézett.
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– Megmutatom, milyen felesleges azzal próbálkoznod, hogy elmenj – mondta miközben kiugrott az ágyból. – Segítek neked. 
Mire van szükséged?
Felcsillanó  szemmel  fürkészett.  Kicsi  fehér  fogai  valamiféle  ördögi  színezetet  kölcsönöztek  mosolyának.  Pufók  arca 
meglepően sima volt, szinte teljesen ránctalan. Az orra szélétől a szája sarkáig húzódó két mély barázda éretté tette az arcát, 
de nem öreggé. Az ágyból felállva véletlenül leejtette a kendőjét, teljesen fedetlenül hagyva a keblét. Esze ágában sem volt 
eltakarni magát. Ehelyett teleszívta a mellkasát, és kidomborította a keblét.
– Na, észrevetted, nem? – mondta, és egyik oldalról a másikra ringatta magát, mint aki roppantul elégedett saját magával. – 
Mindig hátul felkötve hordom a hajam. A Naguál javasolta. A konty megfiatalítja az arcomat.



Biztos voltam benne, hogy a melléről kezd el beszélni A váltás meglepett.
– Nem úgy értem, hogy a feltűzött kontytól megfiatalodom – folytatta elbűvölő mosollyal. – A feltűzött konty ténylegesen 
megfiatalít.
– Az hogy lehet? – kérdeztem.
Kérdéssel válaszolt. Azt akarta tudni, hogy pontosan megértettem-e don Juant, amikor azt mondta, hogy minden lehetséges, 
ha  valakinek  rendíthetetlenek és feddhetetlenek a szándékai.  Pontosabb magyarázatot  kértem.  Meg akartam  tudni,  hogy 
amellett  hogy feltűzte a  haját,  mit  tett  még,  hogy ilyen fiatalnak  látsszon.  Azt mondta,  hogy lefekszik az ágyára,  kiürít 
magából  minden  érzést  és  gondolatot,  és  aztán  hagyja,  hogy a  padlón  húzódó  vonalak  kisimítsák  a  ráncait.  További 
részleteket  firtattam:  azokat  az  érzéseket,  érzékeléseket  és észleleteket,  amelyeket  az  ágyon fekve tapasztalt.  Erősködött, 
hogy nem érez semmit, nem tudja, hogyan működnek a vonalak a padlón, és csak egyet tud: nem szabad hagynia,  hogy a 
gondolatai beavatkozzanak.
A  mellkasomra  helyezte  a  kezét,  és  nagyon  finoman  meglökött.  Ez  jelzésnek  tűnt,  hogy  elege  van  a  kérdéseimből. 
Kimentünk a hátsó ajtón. Közöltem, hogy egy
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hosszú botra lenne szükségem. Egyenesen egy tűzifarakáshoz ment, de ott nem voltak hosszú botok. Megkérdeztem, hogy 
tudna-e szerezni pár szöget, hogy összeszögeljek két rövidebb tűzifát. Végigkutattuk az egész házat szögért, de hiába. Végül 
is ki kellett szednem a leghosszabb botot abból a tyúkketrecből, amelyet Pablito épített a kert végén. A bot kicsit gyenge volt, 
de azért úgy tűnt, megfelel a célomnak.
Keresgélés közben dona Soledad nem mosolygott vagy tréfálkozott. Úgy tűnt, teljesen elmerül a feladatában, hogy nekem. 
Olyan erősen koncentrált, hogy szinte fizikailag éreztem, mennyire szeretné, hogy sikerüljön elérni a célomat.
Odasétáltam az autómhoz, egy hosszú és egy rövidebb bottal felfegyverkezve, amit a farakásból szereztem. Dona Soledad a 
bejáratnál állt.
A rövidebb bottal a jobb kezemben, elkezdtem ingerelni  a kutyát, és közben megpróbáltam a másik kezemben lévő hosszú 
bottal kinyitni a biztonsági zárat. A kutya majdnem megharapta a jobb kezemet, és el is ejtettem a rövid botot. A hatalmas 
vadállat dühe és ereje olyan óriási volt, hogy majdnem elvesztettem a hosszú botot is. Éppen ketté akarta harapni,  amikor 
dona Soledad a segítségemre sietett; a hátsó ablakot döngetve elvonta a kutya figyelmét, és az így elengedte a botot. 
 Az  elterelő hadművelettől  felbátorodva fejjel  előre  beugrottam,  végigcsúsztam  az  első ülésen,  és  sikerült  kinyitnom  a 
biztonsági zárat.  Megpróbáltam azonnal  visszahúzódni,  ám a kutya teljes erőből nekem rontott,  masszív vállát  és mellső 
lábát  átvetette  az  első ülésen,  még mielőtt  lett  volna  időm kiugrani.  Vállamon  éreztem a  mancsát.  Megadtam  magam. 
Tudtam,  hogy szét fog tépni.  Lehajtotta  a fejét, de amikor belém akart  harapni,  a kormányba ütközött.  Kiugrottam,  egy 
mozdulattal a motorháztetőre, onnan a tetőre ugrottam. Az egész testem lúdbőrzött.
Kinyitottam a jobb oldali ajtót. Megkértem dona Soledadot, hogy adja ide nekem a hosszú botot, és azzal le-
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nyomtam a háttámlát mozgató kart, hogy felengedjen egyenes helyzetéből. Arra gondoltam, hogy ha felingerelem a kutyát, 
majd nekiront, így helyet csinál magának, hogy kijöjjön. De nem mozdult, csak bőszen ráharapott a botra.
Ebben  a  pillanatban  dona  Soledad  felugrott  a  kocsitetőre,  és  mellém  feküdt.  Segíteni  akart  a  kutya  ingerlésében. 
Megmondtam  neki,  hogy  nem  maradhat  a  tetőn,  mert  amikor  a  kutya  kijön,  én  beugrom  a  kocsiba  és  elhajtok. 
Megköszöntem a segítségét, és azt mondtam neki, most már menjen be a házba. Megvonta a vállát, leugrott, és visszament 
az ajtóhoz. Újból lenyomtam a fogantyút, és a sapkámmal próbáltam ingerelni a kutyái A szeme táján csapkodtam, a pofája 
előtt.  A kutya  dühe  felülmúlta  minden  képzeletemet,  de  nem  mozdult  az  ülésről.  Végül  hatalmas  állkapcsa  kiütötte  a 
kezemből a botot. Lemásztam, hogy kiszedjem az autó alól. Hirtelen meghallottam dona Soledad sikolyát
– Vigyázz! Jön kifelé!
Felpillantottam az autóra.  A kutya éppen  az  ülésen préselte át  magát.  Hátsó lába beakadt  a kormányba,  ettől  eltekintve 
azonban majdnem kinn volt.
Berohantam a házba, mielőtt az állat leteperhetett volna. Akkora volt a lendülete, hogy feje az ajtónak döndült.
Miközben dona Soledad a vaspánttal bereteszelte a ajtót, vihogva így szólt:
– Mondtam, hogy hiábavaló fáradság.
Megköszörülte a torkát, és felém fordult.
– Meg tudná kötni a kutyát kötéllel? – kérdeztem. Meg voltam győződve róla, hogy valami semmitmondó választ fog adni, 
de meglepetésemre azt mondta, hogy mindent meg kell próbálnunk: akár azt is, hogy becsaljuk a házba, és csapdába ejtjük.
Tetszett az ötlet. Óvatosan kinyitottam a bejárati ajtót. A kutya már nem volt ott. Kicsit kijjebb merészkedtem. Nyoma sem 
volt. Abban reménykedtem, hogy visszament az óljába. Még egy pillanatot akartam várni, mielőtt a ko-
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csihoz rohanok, amikor mély morgást hallottam, és megláttam a vadállat ormótlan fejét – a kocsiban. Már vissza is kúszott 
az első ülésre.  Igaza  volt dona Soledadnak;  hiábavaló minden  próbálkozás.  Szomorúság hulláma öntött  el.  Valahogy azt 
éreztem, hogy közel járok a végemhez. Teljes kétségbeesésemben azt mondtam dona Soledadnak, hogy szerzek egy kést a 
konyhában és megölöm a kutyát,  vagy ő öl meg engem, és meg is tettem volna,  csakhogy egyetlen fémtárgy sem volt az 
egész házban.
– A Naguál nem tanított meg rá, hogy elfogadd a sorsod? – kérdezte dona Soledad, miközben mögém sompolygott. – Az ott 
nem holmi közönséges kutya. Ereje van. Kipróbált harcos. Azt teszi, amit tennie kell. Akár meg is öl.
Egy pillanatra  féktelen  elégedetlenség  vett  erőt  rajtam,  vállánál  fogva  megragadtam  dona  Soledadot,  és  ráordítottam. 
Nyilvánvalóan nem rázta meg hirtelen kitörésem. Hátat fordított, és kendőjét a földre dobta. Nagyon gyönyörű volt a háta. 
Ellenállhatatlan késztetést éreztem, hogy megüssem, de ehelyett végigfuttattam a kezem a vállán. Bőre lágy és sima, karja és 
válla izmos volt, de nem vastag. Csekély hájréteg kerekítette le az izmait és meglágyította a felsőtestét, ám bárhol értem is 



hozzá, éreztem a kemény izmok feszülését a bársonyos felszín alatt. Nem akartam a mellére nézni. 
A  konyhaként  szolgáló,  tetővel  fedett,  nyitott  térségbe  sétált  a  kert  végébe.  Követtem.  Leült  egy padra,  és  nyugodtan 
megmosta a lábát egy vödörben. Míg felvette a szandálját, nagy izgatottan bementem a halul épített új házrészbe. Amikor 
kijöttem, az ajtóban állt. 
–  Te  szeretsz  beszélni  –  vetette  oda,  miközben  a  szobájába vezetett.  –  Semmi  sem  sürgős.  Most  az  idők  végezetéig 
beszélgethetünk.
Felkapta a jegyzetfüzetemet a fiókos szekrény tetejéről, ahová bizonyára  ő tette, és túlzott óvatossággal a kezembe nyomta. 
Felhúzta az ágytakarót, szépen összehajtogatta, és ugyanannak a fiókos szekrénynek a tetejére tette. Észrevettem, hogy a két 
szekrény ugyanolyan sár-
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gásfehér,  mint a falak, és az ágy a takaró nélkül a padlóhoz hasonlóan rózsaszínesvörös. Az ágytakaró viszont sötétbarna 
volt, mint a mennyezet faburkolata, és mint az ablakkeretek.
– Beszélgessünk! – mondta, és kényelmesen elhelyezkedett az ágyon, miután levetette a szandálját.
Térdét  meztelen  kebléhez  szorította.  Olyan  volt,  mini  egy  fiatal  lány.  Agresszív,  parancsoló  modora  eltűnt,  és 
elmondhatatlan  bájnak adta át a helyét. Abban a pillanatban pontosan az ellenkezője volt mindannak,  mint ami korábban 
volt. Nevetnem kellett azon, ahogy sürgetett, hogy írjak. Don Juanra emlékeztetett.
– Most van időnk – mondta. – Megfordult a szél. Nem vetted észre?
Észrevettem. Azt mondta, hogy ez az új irány az ő jótékony iránya, így a szél a segítőjévé változott.
– Mit tud a szélről, dona Soledad? – kérdeztem, és csendesen leültem az ágya lábához.
–  Csak  amire  a  Naguál  tanított  –  mondta.  –  Nekünk  nőknek,  mindannyiunknak,  van  egy  sajátos  irányunk,  egyéni 
széljárásunk.  A férfiaknak nincs ilyen.  Én az északi szél vagyok; megváltozom, amikor fúj. A  Naguál  azt  mondta,  hogy 
minden  harcos  arra  használhatja  a  saját  széljárását,  amire  csak  akarja.  Én  arra  használtam,  hogy  újraformáljam  és 
megszépítsem a testem. Nézz csak rám! Én vagyok az északi szél. Érezd, amikor bejövök az ablakon.
Erős szél rázta meg az észak felé tekintő ablakot.
– Mién gondolja, hogy a férfiaknak nincs szelük? – kérdeztem.
Egy pillanatra elgondolkozott, majd azt felelte, hogy a Naguál sosem említette, miért.
– Tudni akartad,  hogy ki csinálta ezt a padlót – mondta, miközben a vállára vetett egy takarót. – Hát, én csináltam. Négy 
évembe tellett, míg elkészítettem. Most már olyan, mint én magam.
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Ahogy beszélt, észrevette, hogy az összefutó vonalak a padlón úgy irányulnak. hogy északról eredjenek. A szoba viszont nem 
volt teljesen a sarkpontokhoz tájolva, így az ágya furcsa szögben állta falakhoz képest, mint ahogy az agyagtáblákon lévő 
vonalak is. 
– Miért készítette vörösre a padlót, dona Soledad? 
– Ez  az  én színem.  Vörös vagyok,  mint  a  vörös föld.  A környékbeli  hegyekben szereztem a  vörös agyagot.  A  Naguál  
megmondta, hol kell keresni, és segített idehordani, ahogy a többiek is. Mindannyian segítettek.
– Hogyan égette ki az agyagot?
– A Naguál gödröt ásatott velem. Megtöltöttük tűzifával, aztán kazalba raktuk az agyagtáblákat, és lapos kődarabokat tettünk 
közéjük. Drótból és földből készült fedővel zártam le a gödröt, és meggyújtottam a tüzet. Napokig égett. 
– Hogy tudta megakadályozni, hogy megvetemedjenek a táblák? 
– Sehogy. A szél tette, az északi szél, mely mindvégig fújt, amíg égett a tűz. A Naguál megmutatta, hogyan ássam a gödröt, 
hogy Észak felé, az északi szél felé nézzen. Nagy lyukat is csináltatott velem, hogy az északi szél befújhasson a gödörbe. 
Aztán a fedő közepén vágatott egy lyukat, hogy a füst kijöhessen. A szél napokig égette a fát; miután a gödör ismét kihűlt, 
kinyitottam, és elkezdtem a táblákat fényezni és kiegyengetni. Több mint egy évig tartott, amíg elég táblát készítettem ahhoz, 
hogy be tudjam fejezni a padlót. 
– Hogyan találta ki a mintát? 
–  A szél  tanított  meg rá.  Amikor  a  padlót  csináltam,  a  Naguál már  megtanított  arra,  hogy ne  álljak  ellen  a  szélnek. 
Megmutatta,  hogyan  adjam át  magam  a  szellemnek,  és  hagyjam,  hogy vezessen.  Sok időbe telt,  míg  sikerült,  sok-sok 
évembe. Korábban nehézkes, bolond öregasszony voltam; ő maga mondta ezt, és igaza is volt. De nagyon gyorsan tanultam. 
Talán, mert öreg vagyok, és nincs mit veszítenem. Kezdetben a félelem még nehezebbé tette a dolgomat. A Naguál puszta 
jelenlététől is
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dadogni  kezdtem, és elájultam.  Másokra  is ugyanilyen hatással  volt a  Naguál.  Ez volt az  ő sorsa,  hogy ilyen félelmetes 
legyen.
Elhallgatott és rám nézett.
– A Naguál nem ember – mondta.
– Miből gondolja ezt?
– A Naguál ördög, ki tudja, mióta.
Kijelentése  megfagyasztott.  Éreztem,  ahogy  a  torkomban  dohog  a  szívem.  Semmiképp  sem  találhatott  volna  jobb 
közönségre, az biztos. Végtelenül izgatott a dolog. Könyörögtem, magyarázza el, mit ért ez alatt.
– Érintése megváltoztatja az embereket – mondta. – Te is tudod. Megváltoztatta a testedet. Te még csak nem is tudtad, hogy 
ezt teszi.  De bejutott a régi  testedbe. Valamit  belerakott.  Ugyanezt  tette velem is. Valamit  bennem nem hagyott, és az a 
valami felülkerekedett. Csak az ördög képes ilyesmire. Most én vagyok az északi szél, és nem félek semmitől és senkitől. De 
mielőtt  átváltoztatott,  gyenge  öregasszony  voltam,  aki  a  Naguál  nevének  puszta  említésétől  is  elájult  volna.  Pablito 
természetesen egyáltalán nem volt segítségemre; jobban félt tőle, mint a haláltól.



Egy napon, amikor egyedül voltam, eljött hozzánk a Naguál és Genaro. Hallottam őket az ajtónál, mint két portyázó jaguárt. 
Keresztet  vetettem,  mivel  olyanok  voltak  a  szememben,  mint  két  démon,  de  azért  kijöttem,  hogy megnézzem,  miben 
segíthetek. Éhesek voltak, és örömmel készítettem ételt nekik.  Volt néhány lopótökből készüli tálam, és mindkét férfinak 
adtam  egy tál  levest.  A  Naguál  nem igazán  értékelte  az  ételt;  nem akart  ilyen  gyenge nő által  készített  ételt  enni,  és 
ügyetlennek tettetve magát karjával lesöpörte a tálat az asztalról. De a tál ahelyett, hogy kiömlött volna a padlóra, a Naguál  
ütésének erejétől lecsúszott az asztalról,  és pont a lábamra  esett,  anélkül,  hogy egy csepp is kiömlött volna belőle. A tál 
tulajdonképpen megállt a lábfejemen, és ott is maradt, amíg le nem hajoltam érte, és fel nem vettem. Visszahelyeztem elé az 
asztalra, és megmondtam neki, hogy
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bár gyenge nő vagyok, és mindig is féltem tőle, azért a főztömet jó szívvel csináltam.
Attól  a szent  pillanattól  kezdve a  Naguál  megváltozott irányomban.  Az, hogy a leveses tál  az  én lábamra  esett,  és nem 
ömlött ki, azt bizonyította neki, hogy az erő kiválasztott engem a számára. Ezt akkor nem tudtam, és azt gondoltam, hogy 
azért  változott  meg  irányomban,  mert  restellte,  hogy visszautasította  a  főztömet.  Eszembe  sem  jutott  akkor,  hogy a 
változásáról gondolkozzam. A félelemtől még mindig dermedt voltam, és a szemébe sem mertem nézni.  De egyre többet 
törődött velem. Még ajándékokat is hozott:  egy kendőt, egy ruhát,  egy fésűt, és más dolgokat.  Ettől borzasztóan éreztem 
magam. Szégyelltem magam, mert azt gondoltam róla, hogy egy olyan férfi, aki nőt keres. A Naguálnak voltak fiatal női, 
mit  akarhatna  egy ilyen  magamfajta  öregasszonytól? Először  nem akartam  hordani  az  ajándékait,  egyáltalán  rájuk sem 
néztem, de aztán Pablito addig beszélt a lelkemre, hogy elkezdtem őket viselni. És még jobban féltem, és egyedül maradni 
sem mertem vele. Tudtam, hogy ördögi ember. Tudtam, mit tett az asszonyával. 
Kénytelen voltam félbeszakítani  dona Soledadot. Elmondtam, hogy soha nem volt tudomásom semmilyen nőről don Juan 
életében.
– Tudod, kire gondolok – mondta. 
– Higgye el, dona Soledad, nem tudom. 
– Ne próbáld ezt nekem beadni. Tudod, hogy la Gordáról beszélek.
Az egyetlen la Gorda, akit ismertem, Pablito nővére volt, a Dagadtnak csúfolt borzasztóan kövér lány. Mindig is az volt az 
érzésem, habár soha senki nem beszélt róla, hogy igazából nem dona Soledad lánya, de soha nem akartam erről faggatózni. 
Hirtelen eszembe jutott, hogy a kövér lány eltűnt  a házból, és senki nem tudott,  vagy nem mert  semmit mondani  nekem 
arról, hogy mi történt vele.
– Egy nap egyedül voltam a ház előtt – folytatta dona Soledad. – A Naguáltól kapott fésűvel fésültem a hajam
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a  napon;  nem vettem észre,  hogy megérkezett,  és ott  áll  mögöttem.  Hirtelen  megéreztem a  kezét,  amint  megragad  az 
államnál fogva. Hallottam, amint nagyon halkan azt mondja, hogy ne mozduljak meg, mert eltörhet nyakam. A fejemet balra 
csavarta.  Nem  teljesen,  csak  egy  kicsit.  Nagyon  megijedtem,  kiabáltam,  és  megpróbáltam  kiszabadítani  magam  a 
szorításából, de erősen tartotta a fejem hosszú, hosszú ideig.
Amikor elengedte az állam, elájultam. Nem emlékszem, mi történt azután. Amikor magamhoz tértem, a földön feküdtem, 
pont itt, ahol most ülök. A Naguál eltűnt. Annyira szégyelltem magam, hogy senkit sem akartam látni, különösen la Gordát 
nem. Hosszú ideig még arra is gondoltam, hogy a Naguál soha nem is csavarta el a nyakam, és csak rémálom volt az egész.
Elhallgatott. Úgy tűnt, valami elvonta a figyelmét, vagy csak eltűnődött.
– Mi történt pontosan, dona Soledad? – kérdeztem, mert képtelen voltam visszafogni magam. – Csinált magával valamit?
– Igen. Elcsavarta a nyakam, hogy megváltoztassa a tekintetem irányát – mondta, és hangosan nevetett meglepetésemen.
– Úgy értsem, hogy...?
– Igen. Megváltoztatta az irányomat – folytatta, mit sem törődve kérdésemmel. – Ezt csinálta veled, és a többiekkel is.
– Ez igaz. Velem is ezt tette. De mit gondol, miért?
– Ezt kellett tennie. Ez a legfontosabb teendő.
Arra a különös műveletre utalt,  amit don Juan elkerülhetetlennek tekintett.  Senkivel nem beszéltem még erről. Valójában 
majdnem meg is feledkeztem róla.  Tanoncidőm kezdetén egyszer két kis tüzet rakott az észak-mexikói hegyekben. Vagy 
hétméternyi távolságra lehettek egymástól. A tűzrakásoktól hét méterre állított oda, testemet, főleg a fejemet nagyon ellazult 
és termeszen helyzetben tartva. Aztán szembeállított az egyik tűzrakással, és a hátam mögé állva balra csavarta a nyakamat,
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míg a szememet – de nem a vállamat – a másik tűzrakás felé irányította. Órákig tartotta a fejemet ebben a helyzetben, amíg 
csak ki nem aludt a tűz. Az új irány délkeleti volt, jobban mondva a második tüzet délkeleti irányba rakta meg. Az egész 
ügyet úgy értelmeztem, mint don Juan valamilyen kiismerhetetlen sajátosságát, értelmetlen szertartásainak  egyikét.
– A  Naguál azt mondta,  hogy életünk során mindannyian  kifejlesztünk egy irányt,  ahová nézünk – folytatta.  –Ez válik a 
szellem szemének  irányává.  Az  évek során  ez  az  irány elhasználódik,  gyengévé és kellemetlenné  lesz,  és  mivel  kötve 
vagyunk ehhez a bizonyos irányhoz,  mi magunk is gyengévé és kellemetlenné válunk.  Azon a napon,  amikor a  Naguál  
elcsavarta a nyakam, és addig úgy tartotta, amíg el nem ájultam, új irányt adott nekem. 
– Milyen irányt adott magának? 
– Miért kérdezed? – csattant fel váratlan eréllyel. – Talán hiszed, hogy a Naguál másik irány adott nekem? 
– Én csak azt tudom megmondani, hogy nekem milyen irányt adott – mondtam. 
– Hagyd – ripakodott rám. – Ő maga mondta el nekem. 
Izgatottnak tűnt. Megváltoztatta a helyzetét, és a hasára feküdt. A hátam már fájt az írástól. Megkérdeztem, leülhetek-e a 
földre, és használhatnám-e asztalként az ágyat. Felállt, és odanyújtotta az összehajtogatott ágytakarót, hogy arra üljek.
– Mit csinált még a Naguál magával? – kérdeztem.
– Miután  megváltoztatta  az irányomat,  elkezdett igazából beszélni  nekem az erőről – mondta,  miközben újra lefeküdt. – 



Először csak úgy mellékesen említett dolgokat, mert nem tudta igazán, mit kezdjen velem. Egyik nap rövid gyalogtúrára vitt 
a hegyekbe. Egy másik nap busszal elvitt a szülőföldjére a sivatagba. Lassan-lassan hozzászoktam, hogy eljárok vele ide-oda.
– Adott valaha erőnövényeket magának? 
– Egyszer a sivatagban adott mescalitót. Minthogy azonban üres nő voltam, Mescalito visszautasított. Rettenetes
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összecsapásom volt vele. A  Naguál  onnantól  kezdve tudta,  hogy inkább a széllel  kell  megismertetnie.  Ez  persze azután 
történt,  hogy jelt  kapott.  Aznap  folyamatosan  azt  mondogatta,  hogy habár  ő varázsló,  aki  megtanult  látni,  ha  nem kap 
jelzést, nem áll módjában megtudni, hogy melyik utat válassza. Már napok óta bizonyos jelzésekre várt velem kapcsolatban, 
ám az erő nem akarta megadni. Gondolom, kétségbeesésében mutatott be a guajéjának,* és így találkoztam Mescalitóval.
Félbeszakítottam. Zavaros volt számomra a guaje szó szerepe. Abból kiindulva, amiről beszélt, nemigen volt értelme. Arra 
gondoltam, hogy talán hasonlatként használja, vagy csak eufemizmus az a tökhéj.
– Mi az a guaje, dona Soledad?
Meglepődés tükröződött a szemében. Szünetet tartott, mielőtt válaszolt volna.
– Mescalito a Naguál guajéja – mondta végül.
Válasza még inkább összezavart.  Sértve éreztem magam attól, hogy közben tényleg úgy tűnt,  mint  aki komolyan beszél. 
Amikor arra kértem, hogy magyarázza el világosabban, azon erősködött, hogy tudok én mindent magam is. Don Juannak is 
ez volt a kedvenc hadicsele, hogy meghiúsítsa próbálkozásaimat
Közöltem vele, hogy don Juan azt mondta nekem, Mescalito a peyote magokban lakó erő vagy istenség. Azt mondani, hogy 
Mescalito don Juan dísztökből készített edénye, teljesen értelmetlen.
–  A  Naguál  bármivel megismertethet  a tökhéján keresztül – mondta kis szünet után – ez az erejének a kulcsa. Peyote-ot 
bárki adhat az embernek, de csak a varázsló ismertethet meg Mescalitóval a tökhéján keresztül.
Elhallgatott, és rám szegezte a tekintetét. Kegyetlenség tükröződött a szemében.

__________________________________________

*  guaje:  kivájt  tökhéj  (spanyol),  melyet  ételek tárolására,  illetve tálalására  használnak.  A varázslóknál  más  különleges 
szerepet is betölt (lásd később).
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– Miért ismételteted el velem, amit már úgyis tudsz? – kérdezte mérgesen.
Megrendített a hirtelen hangulatváltása. Egy perccel azelőtt majdhogynem kedves volt.
– Sose törődj hangulataimmal!  - folytatta  nyomban,  és újra mosolygott. – Én vagyok az északi szél. Nagyon türelmetlen 
vagyok. Egész életemben sohasem mertem kimondani,  amit  gondolok. Most már  senkitől sem félek.  Azt mondom, amit 
érzek. Erősnek kell lenni a velem való találkozáshoz. 
Közelebb kúszott hozzám.
– Szóval a  Naguál  megismertetett  Mescalitóval,  aki  a tökhéjából jött ki – folytatta.  – De azt  nem tudta kitalálni,  mi fog 
történni  velem.  Valami  olyasmire  számított,  mint  amikor  te,  vagy  Eligio  találkozott  Mescalitóval.  Mindkét  esetben 
tanácstalan volt. Hagyta, hogy a tökhéja döntse el, mi történjen. A tökhéja mindkét alkalommal segített neki. Velem más volt 
a helyzet; Mescalito megmondta neki,  hogy még a közelébe se vigyen. Nagy sietséggel hagytuk el a helyet a  Naguállal.  
Ahelyett,  hogy hazajöttünk volna,  északra  mentünk.  Felszálltunk egy buszra,  hogy Mexicaliba menjünk,  de leszálltunk a 
sivatag közepén. Későre járt. A nap lemenőben volt a hegyek mögött. A Naguál át akart menni az út másik oldalára, és el 
akart indulni dél felé gyalog. Vártunk, hogy néhány gyors autó elmenjen, amikor hirtelen megérintette a vállam, és az útra  
mutatott előttünk. Egy porfelhőt láttam. A szélroham egy kevés port emelt a levegőbe az út szélén  Néztük, ahogy közelít 
felénk. A Naguál  átrohant  az út másik oldalára,  és a szél beborított engem. Tulajdonképpen finoman megpörgetett,  majd 
eltűnt. Ez volt a jel, amire a Naguál várt. Onnantól kezdve, ha a hegyekbe vagy a sivatagba mentünk, azért mentünk, hogy a 
szelet keressük. A szél eleinte nem kedvelt engem, mert még a régi énem voltam. Így a Naguál igyekezett megváltoztatni. 
Először ezt a szobát és a padlót építtette meg velem. Aztán új ruhákat adott és azt mondta, matracon aludjak a szalmazsák 
helyett. Tanácsára cipőt
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hordtam,  és a  fiókjaim megteltek ruhákkal.  Arra  kényszerített,  hogy száz  mérföldeket  sétáljak,  és megtanított  csendben 
lenni. Nagyon gyorsan tanultam. Furcsa dolgokat is csináltatott velem, mindenféle ok nélkül.
Egy nap, amikor a szülőföldjén voltunk a hegyekben, először hallgattam a szelet. Egyenesen a méhembe szökött. Egy lapos 
kő tetején feküdtem, és a szél forgott körülöttem. Aznap már láttam,  ahogy a bokrok körül örvénylett,  de ez alkalommal  
felém jött, és megállt. Úgy éreztem, mintha egy madár szállt volna a hasamra. A Naguál levettette velem az összes ruhámat; 
anyaszült meztelen voltam, de nem fáztam, mert melegített a szél.
– Nem félt, dona Soledad?
– Hogy féltem-e? Egyenesen halálra  rémültem! A szél élt;  és tetőtől talpig végignyalt.  Aztán  bejutott az egész testembe. 
Olyan  voltam,  mint  egy léggömb,  a  fülemen,  számon és a  testem más részein  keresztül  jött  kifelé,  amiket  nem akarok 
megnevezni.
Azt  hittem,  meghalok;  elszaladtam  volna,  ha  a  Naguál  nem  szorít  le  a  kőre.  Suttogott  a  fülembe,  és  megnyugtatott. 
Csendesen feküdtem, és hagytam, hogy a szél azt csinálja velem, amit akar. Akkor mondta meg nekem, mit kell tennem.
– Mivel?
– Az életemmel, a dolgaimmal, a szobámmal, az érzéseimmel. Először nem volt világos, azt hittem, hogy én találom ki a 
dolgokat.  A  Naguál  azt  mondta,  hogy mindnyájan  azt  hisszük.  Mégis  amikor  csendben  vagyunk,  észrevesszük,  hogy 
mindent valami más mond meg nekünk.



– Hallott valami hangot?
– Nem. A szél a nő testén belül mozog. A Naguál azt mondta, ennek az az oka, hogy a nőknek méhük van Ha egyszer a szél 
bejutott a nő méhébe, egyszerűen felkapja, és megmondja, mit csináljon. Minél nyugodtabb és csendesebb a nő, annál jobbak 
az eredmények. Mondhatni a nő hirtelen azon kapja magát, hogy olyan dolgokat tesz, melyekről azelőtt fogalma sem volt, 
hogyan kell.
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Attól a naptól kezdve mindig eljött hozzám a szél. A méhemben beszélt hozzám, és elmondott mindent, amit tudni akartam. 
A  Naguál  a  kezdetektől  fogva  látta,  hogy az  északi  szél  vagyok.  Más  szelek  soha  nem  beszéltek  így hozzám,  habár 
megtanultam megkülönböztetni őket. 
– Hányféle szél létezik?
– Négyféle szél  van,  mint  ahogy négyféle irány.  Ez  persze a  varázslóknak  van  így,  illetve bárminek,  amit  a  varázslók 
csinálnak. A négyes az erő-számuk. Az első szél a szellő, a reggel. Reményt és ragyogást hoz, ő a nap hírnöke. Jön, megy, és 
mindenhova behatol.  Néha  szelíd  és észrevétlen,  máskor  zsémbes és kellemetlen.  A másik szél  a  zord szél,  hideg vagy 
meleg, vagy mindkettő. Ez nappali szél. Energiától telve söpör végig, de ugyanakkor vak is. Ajtókon tör át, és falakat dönt 
le. A varázslónak nagyon erősnek kell lennie, hogy megbirkózzon a zord széllel. 
Aztán  ott van a délutáni  hideg szél. Szomorú és fárasztó.  Az a szél,  mely soha nem hagy békén.  Megdermeszt  és sírva 
fakaszt.  A  Naguál  azt  mondta,  hogy mégis  olyan  mélysége van,  hogy ajánlatos  keresni.  És  az  utolsó szél  a  forró szél. 
Felmelegít, védelmez, és beborít mindent. A varázslók számára ez éjszakai szél. Ereje együtt jár a sötétséggel.
Ez tehát a négy szél. A négy iránnyal is kapcsolatban állnak. A szellő a kelet. A hideg szél a nyugat. A forró szél a dél. A 
zord szél az észak.  A négy szélnek személyisége is van.  A szellő élénk,  simulékony és ravasz.  A hideg szél szeszélyes, 
búskomor  és  folyton  töprengő.  A  forró  szél  vidám,  szemérmetlen  és  rámenős.  A  zord  szél  energikus,  parancsoló  és 
türelmetlen.
A Naguál  azt  mondta  nekem, hogy mind  a négy szél nő.  Ezért  inkább a női  harcosok keresik  őket.  A szelek és a  nők 
hasonlítanak. Ez az oka annak is, hogy a nők jobbak, mint a férfiak. Azt mondhatnám, hogy a nők gyorsabban tanulnak, ha 
belekapcsolódnak a saját szelükbe. 
– Honnan tudja a nő, hogy melyik az ő szele?
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– Ha a nő elcsendesül és felfüggeszti a belső párbeszédet, a szele egyszerűen magával ragadja.
Olyan mozdulatot tett, mintha megragadna valamit.
– Muszáj meztelenül feküdnie?
– Az segít,  különösen  akkor,  ha  félénk.  Én  kövér,  öreg nő voltam.  Soha  életemben nem vettem le a  ruhám.  Ruhástól 
aludtam, és még amikor fürödtem, akkor is mindig rajtam volt a kombiném. Kövér testemet megmutatni a szélnek, az olyan 
volt nekem, mint  a halál.  A  Naguál  tudta  ezt,  és ki  is használta,  amennyire  csak tudta.  Tudott  a  szél  és a  nők közötti 
barátságról, de engem bemutatott Mescalitónak, mert nem tudott kiigazodni rajtam.
Miután azon a szörnyű napon új irányt adott, a Naguál tanácstalan volt velem kapcsolatban. Elmondta, hogy fogalma sem 
volt, mihez kezdjen velem. Egy dologban biztos volt, hogy nem akarja,  hogy egy kövér, öreg nő szaglásszon az  ő világa 
körül. Azt mondta, ugyanolyan érzése volt velem kapcsolatban, mint veled. Meg volt zavarodva. Egyikünknek sem kellene 
itt  lennie.  Te  nem  vagy indián,  én  meg  vén  csotrogány  vagyok.  Ha  jól  megnézzük  a  dolgot,  mindketten  tökéletesen 
hasznavehetetlenek vagyunk. És nézz ránk. Valaminek mégiscsak történnie kellett!
A nő persze  sokkal  rugalmasabb,  mint  a  férfi.  A nő nagyon  könnyen  átváltozik  egy varázsló  erejének  a  segítségével. 
Különösen egy olyan varázsló erejének a segítségével, mint a  Naguál. A Naguál szerint  a férfi tanítvány rendkívül nehéz 
eset. Te például egyáltalán nem változtál annyit, mint la Gorda, pedig ő jóval később kezdte a tanítványságot, mint te. A nő 
lágyabb és finomabb, és mindenekelőtt olyan, mint a tökhéj: befogadó. De a férfi valahogy több erővel rendelkezik. Habár a 
Naguál ezzel soha nem értett egyet. Véleménye szerint a nők egyedülállóak, kimagaslóak. Azt hitte, hogy én azért tartom 
jobbnak a férfiakat,  mert  üres nő vagyok. Bizonyára igaza van.  Olyan régóta vagyok már  üres,  hogy nem is emlékszem, 
milyen teljesnek lenni. A Naguál azt mondta, hogy ha valaha teljes leszek, megváltozik az érzésem ez-
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kapcsolatban. De ha igaza lenne, la Gorda ugyanolyan jól teljesített volna, mint Eligio, és mint tudod, ez egyáltalán nem így 
történt.
Nem követni az elbeszélést, amit úgy kanyarított, mintha ismerném az események hátterét. Ez esetben fogalmam sem volt 
róla, mit csinált Eligio vagy la Gorda. 
– Miben különbözött la Gorda Eligiótól? – kérdeztem. 
Rám nézett egy pillanatra, mintha méricskélne bennem valamit, majd felült, és a mellkasához húzta a térdét.
– A Naguál mindent elmondott nekem – mondta fürgén. – Nem voltak  titkai előttem. Eligio volt a legjobb; ezért nincs már 
a világban. Nem tért vissza. Sőt valójában olyan jó volt, hogy neki nem kellett a szakadékba ugrania, amikor befejeződött a 
tanítványsága. Olyan volt, mint  Genaro. Egy nap, amikor a földön dolgozott, valami eljött érte, és elvitte. Tudta,  hogyan 
engedjen neki. 
Úgy éreztem, meg kéne kérdeznem, hogy én magam tényleg leugrottam-e a szakadékba. Egy pillanatig haboztam, mielőtt 
feltettem volna a kérdést. Végül is azért jöttem Benignóhoz és Nestorhoz, hogy ezt a kérdést tisztázzam. Minden információ, 
amit ezzel kapcsolatban bárkitől is kaphatok, aki kapcsolatban áll don Juan világával, mindenképp nyereség számomra. 
Nevetett a kérdésemen, ahogy számítottam is rá. 
– Ezt úgy érted, hogy nem tudod, mit csináltál? – kérdezte.
– Túlságosan  messze  vezetne,   ha  ez  igaz  lenne  – mondtam.
– Ez a Naguál világa, az biztos. Semmi sem valódi benne. Ő maga mondta nekem, hogy semmit ne higgyek el. Mégis, a férfi 



tanítványoknak le kell ugraniuk. Hacsak nem olyan igazán nagyszerűek, mint Eligio.
A Naguál elvitt engem és la Gordát arra a helyre, és rávett minket, hogy nézzünk le a szakadék mélyére. Aztán megmutatta 
nekünk, hogy milyen is a repülő naguál, amilyen ő. De csak la Gorda tudta követni. Ő le is akart ugrani a szakadékba, de a 
Naguál megmondta neki, hogy
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felesleges. Azt mondta, a női harcosoknak ennél fájdalmasabb és nehezebb dolgokat kell véghez vinniük. Azt is elmondta 
nekünk, hogy az ugrás csak négyeteknek szól. És így is történt. Mind a négyen leugrottatok.
Dona  Soledad  azt  mondta,  hogy mind  a  négyen  leugrottunk,  de én  úgy tudtam,  hogy csak  Pablito és én  ugrottunk  le. 
Kijelentéseinek  fényében  arra  következtettem,  hogy don  Juan  és  don  Genaro  követett  minket.  Ez  nem  tartottam  volna 
különösnek, inkább kellemesnek és meghatónak.
– Miről beszélsz? – kérdezte, miután hangot adtam gondolataimnak. – Én úgy értettem, hogy te és Genaro három tanítványa. 
Te, Pablito és Nestor ugyanaznap ugrottatok.
– És akkor kicsoda don Genaro harmadik tanítványa Én csak Pablitót és Nestort ismerem.
– Te nem tudod, hogy Benigno is don Genaro tanítványa volt?
– Nem, nem tudtam.
– Ő volt Genaro legidősebb tanítványa. Előttetek ugrott, és egyedül.
Benigno egyike volt annak  az  öt indián  fiatalnak,  akikkel  akkor  találkoztam,  amikor  don Juannal  a  sonorai  sivatagban 
barangoltunk. Erőtárgyak után kutattak.  Don Juan elmondta nekem, hogy mindannyian  varázslótanítványok. Azután még 
néhány alkalommal találkoztam Benignóval, és különös barátság szövődött közöttünk. Dél-Mexikóból származott. Nagyon 
megkedveltem. Valami oknál fogva örömét lelte abban, hogy egyfajta titokzatosságot építsen a magánélete köré. Soha nem 
tudtán rájönni,  hogy kicsoda, vagy mit csinál.  Minden egyes alkalommal,  amikor beszéltünk, csak összezavart  lehengerlő 
természetességével,  mellyel  megkerülte  próbálkozásaimat.  Don  Juan  mesélt  egyszer  egy-két  dolgot  Benignóról  és  azt 
mondta, nagyon szerencsés, hogy talált magának egy tanítót és jótevőt.
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Don Juan  kijelentését  csak  mellékes megjegyzésnek  vettem,  ami  semmi  különösebbet nem jelent.  Dona  Soledad  tízéves 
rejtélyt tisztázott. 
– Mit gondol, don Juan miért nem mondott nekem semmit Benignóról? 
– Ki tudja? Biztos volt rá oka. A Naguál semmit sem tett meggondolatlanul.
Az ágynak kellett támasztanom fájó hátamat, mielőtt újra írni kezdtem.
– Mi történt Benignóval?
– Jól érzi magát. Talán mindenkinél jobban. Majd találkozol vele. Pablitóval és Nestorral él. Most éppen elválaszthatatlanok. 
Genaro bélyege van rajtuk. Ugyanez történt a lányokkal is; elválaszthatatlanok, mert a Naguál bélyege van rajtuk. 
Megint félbe kellett szakítanom, hogy megkérjem, magyarázza meg, milyen lányokról beszél.
– Az én lányaimról – mondta.
– A saját lányairól? Úgy értem, Pablito testvéreiről?
– Ők nem Pablito testvérei. Ők a Naguál tanítványai.
Közlése megdöbbentett.  Amióta évekkel ezelőtt megismertem Pablitót,  azt  kellett  hinnem,  hogy mind a négy lány,  aki a 
házában  él,  a  testvére.  Don  Juan  legalábbis  ezt  mondta  nekem.  Hirtelen  visszatért  a  kétségbeesés,  amit  egész  délután 
éreztem. Dona Soledadban nem lehetett bízni, valamit forralt. Biztos voltam benne, hogy don Juan semmilyen körülmények 
között nem vezetett volna ennyire félre. 
Dona Soledad őszinte kíváncsisággal szemlélt. 
– A szél éppen azt mondta nekem, hogy nem hiszed el, amit mondok – mondta nevetve.
– Igaza van a szélnek – mondtam szárazon. 
– A lányok, akikkel éveken át találkoztál, a Naguálhoz tartoznak. A tanítványai voltak. Most, hogy a Naguál elment,  ők a 
Naguál maga. De az én lányaim is. Az enyéim!
– Úgy érti, hogy maga nem Pablito anyja? És hogy a lányok valójában a maga lányai?
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– Úgy értem, hogy az enyémek. A  Naguál  nekem adta  őket megőrzésre.  Te mindig félreérted a dolgokat,  ma a szavakra 
hagyatkozol, hogy azok magyarázzanak meg mindent. Mivel Pablito anyja vagyok, és azt hallottad, hogy ők a lányaim, arra 
következtettél,  hogy testvéreknek kell  lenniük.  A lányok az igazi  gyermekeim.  Pablito, habár  ő az a gyermek, aki az én 
méhemből jött a világra, a halálos ellenségem.
Ellenérzés és harag keveredett bennem. Arra gondoltam, hogy dona Soledad nemcsak zavaros fejű nő, de veszélyes is. Egyik 
részem valahol már tisztában volt ezzel, mióta megérkeztem. Hosszú ideig meredt rám. Hogy elkerüljem a tekintetét, megint 
az ágytakaróra ültem.
– A Naguál figyelmeztetett a furcsaságaidra – szólalt meg hirtelen. – De akkor nem tudtam elképzelni, mire gondol. Most 
már értem. Mondta, hogy legyek óvatos, és ne dühítselek fel, mert erőszakos vagy. Bocsánat, hogy nem voltam olyan óvatos, 
amilyennek kellett volna lennem. Azt is mondta, hogy addig, amíg írhatsz, képes vagy a pokolba is lemenni, anélkül, hogy 
egyáltalán észrevennéd. Én nem zavartalak benne. Azt mondta, hogy azért vagy gyanakvó, mert összezavarnak a szavak. Én 
nem zavartalak ezen a téren sem. Kibeszéltem a lelkemet, nehogy összezavarjalak.
Csendes vád volt a hangjában. Valahogy zavarban éreztem magam, hogy mérges vagyok rá.
– Amit most mond, azt nagyon nehéz elhinnem – mondtam. – Vagy maga, vagy don Juan szörnyen nagyot hazudott nekem.
–  Egyikünk  sem hazudott.  De  te  csak  azt  érted  meg,  amit  akarsz.  A  Naguál  azt  mondta,  hogy ez  az  egyik  oka  az 
ürességednek. A lányok a  Naguál  gyermekei,  pontosan úgy, ahogy te,  és ahogy Eligio is az  ő gyermeke. Hat gyermeket 
nevelt, négy nőt és két férfit. Genaro három férfit. Összesen kilencen vagytok. Egyikőtök, Eligio már megtette, amit kell, így 



most nyolcatokon a sor, hogy megpróbáljátok.
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– Mit tett Eligio? 
– Elment, hogy csatlakozzon a Naguálhoz és Genaróhoz. 
– És hova ment a Naguál és Genaro? 
– Tudod te, hova mentek. Csak viccelsz velem, ugye? 
– Pontosan ez az, dona Soledad. Nem viccelek. 
– Akkor elmondom. Semmit  nem tagadhatok le.  A  Naguál és Genaro visszamentek ugyanoda,  ahonnan  jöttek,  a  másik 
világba. Amikor elérkezett az idejük, egyszerűen csak beléptek a sötétségbe, és mivel nem akartak visszajönni, elnyelte őket 
az éjszaka sötétsége.
Fölöslegesnek éreztem, hogy megpróbáljak többet kiszedni belőle. Kész voltam témát váltani, de ő szólalt meg elsőnek. 
– Amikor leugrottál, egy pillanatra te is megláttad a másik világot – folytatta. – De lehet, hogy összezavart az ugrás. Kár.  
Senki sem tehet érted semmit. Ez a sorsod, hogy férfi legyél. A nők jobbak ebben az értelemben. Nekik nem kell leugraniuk 
a szakadékba.  A nőknek megvan a saját útjuk. Megvan a saját  szakadékuk.  A nők menstruálnak.  A  Naguál azt  mondta 
nekem, hogy számukra ez a kapu. Menstruációjuk alatt valami mássá válnak. Tudom, hogy a lányaimat is ilyenkor tanította.  
Számomra már túl késő volt; túl öreg voltam, így hát nem tudom igazán, milyen ez a kapu. De a Naguál kitartott amellett, 
hogy a lányok fordítsanak figyelmet mindarra,  ami ilyenkor történik velük. Azokon a napokon elvitte  őket a hegyekbe, és 
velük maradi, amíg meg nem látták a rést a világok között. A Naguál,  mivel nem volt lelkiismeret-furdalása, és semmitől 
nem riadt vissza, könyörtelenül arra kényszerítette  őket, maguk jöjjenek rá, hogy a nőkben van egy rés, melyet nagyon jól 
álcáznak. Menstruációjuk alatt, függetlenül attól, hogy milyen tökéletes, lehullik ez az álca, és meztelenné válnak. A Naguál  
addig gyötörte  őket, míg félholtak nem voltak, hogy felnyissák a rést. De megtették.  Ő segítette  őket hozzá, de ez hosszú 
évekbe tellett.
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– Hogyan váltak tanítványokká?
– Lidia  volt  az  első tanítványa.  Egy reggel  talált  rá,  amikor  megállt  a  hegyekben egy omladozó kunyhónál  A  Naguál  
elmesélte nekem, hogy senki sem volt a közelben, és mégis kora reggel  óta különböző jelek szólították ahhoz a házhoz. 
Borzalmasan ingerelte a szellő. Azt mondta, hogy ki sem tudta nyitni a szemét, akárhányszor csak el akart  sétálni arról a 
környékről. Így amikor rátalált a házra, tudta, hogy ott valaminek kell lennie. Benézett egy nyaláb szalma és gally alá, és egy 
lányt talált  ott.  Nagyon beteg volt. Alig tudott járni,  de mégis azt mondta,  hogy nincsen szüksége semmilyen segítségre. 
Továbbra is ott akart maradni, és azt mondta, ha nem ébred fel soha többé, akkor sem fog hiányozni senkinek. A Naguálnak 
tetszett a bátorsága, és a saját nyelvén szólt hozzá. Azt mondta, hogy meggyógyítja, és gondját viseli, amíg megint erős lesz. 
A lány visszautasította.  Indiáit  volt,  csak viszontagságot  és fájdalmat  ismert.  Elmondta  a Naguálnak,  hogy már  minden 
orvosságot kipróbált, amiket a szülei adtak neki, de egyik sem segített
Minél tovább beszélt a lány, annál inkább megértette a Naguál,  hogy az előjel nagyon különös módon jelölte ki számára a 
lányt. Olyan volt ez az jel, mint egy parancs.
A Naguál  felkapta a lányt, a vállára vette, mint egy gyereket, és Genaróhoz vitte. Genaro készített neki orvosságot. Már a 
szemét sem tudta kinyitni. Összeragadt a szemhéja. Be volt dagadva, és sárga genny folyt belőle. Fekélyes volt. A Naguál a 
gondját viselte, míg rendbe nem jött. Felfogadott engem, hogy vigyázzak és főzzek rá. A főztömmel én is hozzájárultam a 
gyógyulásához.  Ő az első gyermekem. Amikor rendbejött, ami majdnem egy egész évet vett igénybe, a  Naguál  azt akarta, 
hogy térjen vissza a szüleihez, de a lány hallani sem akart erről és inkább vele maradt.
Amíg Lidia még beteg volt és a gondját viseltem, a Naguál megtalált téged. Egy férfi vitt el hozzá, akit soha életében nem 
látott. A Naguál látta, hogy a férfi halála ott lebeg a feje fölött, és furcsának találta, hogy ez az em-
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ber pont akkor mutatott be téged neki. Megnevettetted a  Naguált, és  ő rögtön próbára tett.  Nem fogadott el azonnal.  Azt 
mondta, hogy gyere el újra, és keresd meg. Azóta is állandóan próbára tesz, ahogy senki mást. Azt mondta, ez a te utad. 
– Három évig csak két tanítványa volt, Lidia és te. Aztán egy nap, amikor egy barátjánál, Vincente-nél, a gyógyító embernél  
járt látogatóban északon, néhány ember egy őrült lányt vitt hozzájuk, aki semmi mást nem csinált, egyre csak sírt. A Naguál  
elmondta,  hogy a lány odarohant  hozzá és belecsimpaszkodott, mintha  már  ismerné.  A  Naguál megmondta a szüleinek, 
hogy a lányuknak vele kell mennie. Aggódtak, hogy sokba fog kerülni nekik, de a  Naguál  biztosította  őket, hogy egyetlen 
fillért sem kér. Gondolom, akkora gondot jelentett nekik a lány, hogy nem bánták, ha megszabadulnak tőle.
A  Naguál  őt is  elhozta  hozzám.  Az volt aztán  a pokol! Teljesen elment  az  esze.  Ő volt Josefina.  Évekig tartott,  míg a 
Naguálnak sikerült meggyógyítania. De még ma sem teljesen épelméjű. Persze rajongott a Naguálért, és szörnyű harc folyt 
közöttük Lidiával. Gyűlölték egymást. Én azonban mindkettőjüket szerettem. Ám a Naguál, amikor látta, hogy nem jönnek 
ki egymással, nagyon keményen bánt velük. Amint tudod, a Naguál nem egykönnyen gurul dühbe. Félholtra rémítette őket. 
Egy nap Lidia feldühödött, és elment. Elhatározta, hogy keres magának fiatal férjet. Az úton talált egy kiscsibét. Éppen csak 
kikelt,  és valahogy elveszett  ott  az  úton.  Lidia  felkapta,  és mivel  a  sivatagban  járt,  ahol  nem volt  ház  a  közelben,  azt  
gondolta, hogy a kiscsibe nem tartozik senkihez. Berakta a blúzába, a mellei közé, hogy melegen tartsa. Futni kezdett, és 
ettől a kiscsibe elmozdult a helyéről. Megpróbálta elkapni, de a kiscsibe nagyon gyorsan szaladgált a blúzában, a hátán és az 
oldalán körbe-körbe. A csibe először csiklandozta, később már majd megőrjítette. Amikor rájött, hogy nem tudja kiszedni, 
őrülten sikoltozva visszaszaladt hozzám, és könyörgött, hogy vegyem ki azt az átkozott valamit a blúzából. Levetkőztettem, 
de
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hiába. Nem volt ott semmilyen csibe, ő mégis érezte. ahogy körbe-körbe szaladgál rajta.
A  Naguál  átjött,  és közölte vele, hogy a csibe csak akkor fogja abbahagyni a rohangálást,  ha elengedi a régi  énjét. Lidia 
három éjen és három napon át  őrültként viselkedett. A Naguál  rám parancsolt, hogy kötözzem le. Etettem, mosdattam és 
vizet  adtam  neki.  A negyedik  nap  megnyugodott.  Miután  eloldoztam,  felöltözött,  és  amikor  ott  állt,  abban  a  ruhában, 
amelyet  azon  a  napon  viseli,  amikor  elrohant,  egyszer  csak  előbújt  a  kiscsibe.  Kezébe vette,  megcirógatta,  köszönetet 
mondott neki, és visszavitte oda, ahol találta. Elkísértem egy darabon.
Attól  kezdve  Lidia  senkit  sem  zavart.  Elfogadta  a  sorsát.  A  Naguál  a  sorsa;  nélküle  halott  lenne.  Mi  értelme  lenne 
visszautasítani, vagy megváltoztatni dolgokat, amiket csak elfogadni lehet?
Azután Josefina ment el. Egy ideig félt attól, ami Lidiával történt, de hamar elfelejtette. Egy vasárnap délután, hazafelé jövet 
száraz levél akadt a kendője szálai közé. Megpróbálta kiszedni a kis levelet laza kötésű kendőjéből, de félt, hogy tönkreteszi 
a kendőt.  Így hát,  amikor  visszatért  a házhoz,  azonnal  megpróbálta  meglazítani.  de nem tudta,  beszorult  a szálak közé. 
Josefina  dührohamában  összegyűrte  a  kendőt  a  levéllel  együtt,  és a  tenyerében  morzsolgatta.  Arra  gondolt,  hogy a  kis 
darabokat  könnyebb lesz kiszedni.  Aztán  őrjítő sikolyt hallottam,  és Josefina összeesett.  Odaszaladtam hozzá,  és láttam, 
hogy nem  tudja  kinyitni  a  tenyerét.  A  levél  össze-vissza  vagdalta  a  kezét,  mintha  borotvapenge  lett  volna.  Lidiával 
segítettünk  neki.  Hét napig  ápoltuk.  Josefina  mindenkinél  konokabb volt.  Majdnem belehalt.  Végül  sikerült  kinyitnia  a 
tenyerét, de csak azután, hogy elengedte a régi énjét. Még ma is vannak fájdalmai, főleg a tenyerében, mindmáig visszatérő 
rossz természete miatt.  A  Naguál  mindkettőjüknek megmondta,  hogy nem szabad eltelniük  a győzelmükkel,  mert  ránk, 
gyengékre élethosszig tartó küzdelem vár a régi énünkkel.
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Lidia és Josefina nem veszekedtek többé. Nem hinném, hogy szeretnék egymást, de mindenképp kijönnek egymással.  Őket 
szeretem a legjobban. Mindvégig velem voltak az évek során. Tudom, hogy ők is szeretnek engem. 
– Mi van a másik két lánnyal? Ők hogyan kerültek a képbe?
– Egy évvel később jött Elena;  ő la Gorda. El sem tudod képzelni,  milyen rossz állapotban volt. Száztíz kilót nyomott, és 
teljesen megkeseredett. Pablito nyújtott neki menedéket a műhelyében. Mosott és vasalt, hogy eltartsa magát. Egy éjjel a a 
Naguál Pablitóért jött, és ott találta a kövér lányt, amint dolgozik, miközben pillék repkedtek körbe a feje fölött. Azt mondta, 
hogy a pillék tökéletes kört  alkottak,  hogy felhívják rá  a figyelmét.  Látta,  hogy a nő a közel áll  az élete végéhez, így a 
pilléknek biztosnak kellett lenniük a dolgukban, hogy ilyen egyértelmű jelt adjanak neki. A Naguál gyorsan cselekedett, és 
magával vitte a lányt. 
La Gorda egy ideig jól haladt, de a rossz szokásai túl erősek voltak, és nem tudott megszabadulni tőlük. Így hát egy nap a 
Naguál elküldött a szélért, hogy segítsen neki. Arról volt szó, hogy vagy segít neki, vagy végez vele. A szél elkezdte fújni, 
amíg  ki  nem  vitte  a  házból.  Aznap  egyedül  volt,  így senki  sem látta,  mi  történik.  A szél  felvitte  a  hegyekbe,  levitte 
szakadékokba, míg végül egy árokba, egy sír formájú gödörben kötött ki. A szél napokig ott tartotta. Mire a  Naguál  végre 
rátalált, la Gordának sikerült megállítania a szelet, de ahhoz túl gyenge volt, hogy talpra álljon.
– Hogy tudtak a lányok megbirkózni azzal, ami történt velük? 
– Hát először is, ami velük történt, az a tökhéj műve, annak a tökhéjnak a műve, melyet a Naguál az övéhez kötve hordott.
– És mi van a tökhéjban? 
– A szövetségesek, akiket magával hord a Naguál. Azt mondta, hogy a szövetségesek a tökhéján keresztül töltekeznek. Ne 
kérdezz többet, mert semmi egyebet nem tu-
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dok a szövetségesekről. Mindössze annyit mondhatok, hogy a  Naguálnak  kél szövetségese van, és ezek segítenek neki. A 
lányaim esetében a szövetségesek meghátráltak, amikor a lányok készen voltak a változásra. Számukra ez azt jelentette, hogy 
vagy megváltoznak, vagy meghalnak. De mindannyiunk esetében így történik. És la Gorda többet változott, mint bárki más.  
Üres volt, nálam is üresebb, de addig dolgozott a belső énjén, míg ő maga lett az erő. Nem szeretem, félek tőle. Ismer engem. 
Képes belém hatolni,  az érzéseim legbelsejébe, és ez idegesít.  De senki sem tehet semmit ellene, mert  mindig résen van.  
Nem gyűlöl, de azt gondolja, hogy én ördögi nő vagyok. Lehet, hogy igaza van. Azt hiszem, túl jól ismer, és én nem vagyok 
olyan feddhetetlen,  mint  amilyen szeretnék lenni.  De a  Naguál  azt mondta,  ne féljek az iránta való érzelmeimtől. Olyan, 
mint Eligio; már nem tudja megérinteni a világ.
– Mit tett a Naguál vele, ami olyan különleges volt?
–  Olyan  dolgokat  tanított  neki,  amit  senki  másnak  nem.  Soha  nem  kényeztette  el.  Megbízott  benne.  Mindenkiről  tud 
mindent. A Naguál nekem is mindent elmondott, kivéve a vele kapcsolatos dolgokat. Lehetséges, hogy ezért nem szeretem. 
A Naguál azt mondta neki, hogy legyen az őrzőm. Akárhová megyek, mindig ott találom. Akármit teszek, mindig tud róla. 
Ebben a pillanatban például nem lennék meglepődve, ha feltűnne itt.
– Gondolja, hogy feltűnik?
– Kétlem. Ma este velem van a szél.
– Mit kell tennie? Van neki valami különleges feladata?
– Eleget beszéltem róla. Félek, hogy ha tovább folytatom, bárhol is van, észrevesz, és ezt nem akarom.
– Meséljen akkor a többiekről!
– Néhány évvel azután, hogy rátalált la Gordára, a Naguál megtalálta Eligiót. Azt mesélte, hogy éppen a szülőföldjére tartott 
veled. Eligio azért jött, hogy veled találkozzon, mert kíváncsi volt rád. A Naguál rá sem hederített. Kölyökkora óta ismerte. 
De egy reggel, amikor a
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Naguál ahhoz a házhoz igyekezett, ahol te vártál rá, az úton összefutott Eligióval. Együtt sétáltak egy darabon, és egyszer 
csak egy száraz  cholladarab* akadt Eligio bal cipőjének orrába. Megpróbálta lerúgni,  de a tüskéi, mint a karmok, mélyen 
belefúródtak a cipője talpába. A Naguál  elmesélte, hogy Eligio felmutatott ujjával az égre, megrázta a lábát, mire a cholla 



kijött,  és mint  a  kilőtt  sörét,  a  levegőbe repült.  Eligio azt  hitte,  hogy jó vicc volt,  és nevetett,  de a  Naguál  látta,  hogy 
Eligiónak ereje van, habár Eligio maga ezt nem is sejtette. Ezért történhetett,  hogy mindenféle nehézség nélkül tökéletes, 
feddhetetlen harcossá lett.
Nekem szerencsém volt, hogy megismerkedhettem vele. A  Naguál  úgy vélte, hogy valamiben hasonlítunk  egymásra.  Ha 
egyszer elhatározunk valamit,  ahhoz mindketten ragaszkodunk.  Az a szerencse, hogy ismerhettem Eligiót,  senki másnak 
nem adatott meg, csak nekem. Még la Gordának sem. Találkozott vele, de nem ismerte meg igazán, mint ahogy te sem. A 
Naguál  kezdettől fogva tudta, hogy Eligio kivételes, ezért elkülönítette. Tudta, hogy te és a lányok vagytok az érem egyik 
oldala, de Eligio egymaga kiteszi a másik oldalt. A Naguál és Genaro igazán nagyon szerencsések voltak, hogy rátaláltak.
Akkor találkoztam vele először, amikor a Naguál áthozta hozzánk. Eligio nem jött jól ki a lányaimmal. Utálták és féltek is 
tőle.  Ő azonban teljesen közömbös maradt.  A világ nem tudta megérinteni.  A  Naguál  nem akarta,  hogy sok kapcsolatod 
legyen Eligióval. Azt mondta, az a fajta varázsló vagy, akitől jobb, ha távol tartja magát az ember. Azt is mondta, hogy a te 
érintésed nem gyógyít,  inkább megront,  meg azt  is,  hogy a szellemed foglyokat ejt.  Valahogy irtózott  tőled, ugyanakkor 
szeretett is. Azt mondta, amikor rád talált őrültebb voltál, mint Josefina, és hogy még most is az vagy.
_______________________________

*  cholla: bogáncshoz hasonló mexikói növény.
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Felkavaró érzés volt mástól hallani,  miként vélekedik rólam don Juan. Először megpróbáltam nem odafigyelni  arra,  amit 
dona  Soledad mond,  később teljesen ostobának  és szánalmasnak  éreztem magam,  hogy ilyen  kétségbeesetten  igyekszem 
védeni az egómat.
– Azért  törődött  veled – folytatta  –,  mert  az  erő ezt parancsolta  neki.  És  ő,  mint  feddhetetlen  harcos,  megadta  magát  a 
mesterének, és boldogan tette, amire az erő utasította.
Szünetet tartott.  Égtem a vágytól, hogy tovább faggassam arról,  mit tart  felőlem don Juan. De legyűrtem a késztetést, és 
inkább arra kértem, hogy meséljen a negyedik lányáról.
– Egy hónappal azután, hogy megtalálta Eligiót, a Naguál rátalált Rosára – mondta. – Rosa volt az utolsó. Amikor rátalált, 
már tudta, hogy ő lesz az utolsó.
– Hogyan talált rá?
–  Benignóhoz  ment  látogatóba  a  szülőföldjére.  Éppen  odaért  Benigno  házához,  amikor  Rosa  lépett  ki  az  útszéli  sűrű 
bozótból; egy megszökött malacot kergetett. A malac túl gyorsan szaladt Rosához képest. Rosa beleütközött a Naguálba, és 
nem tudta utolérni a malacot. Megfordult, és kiabálni kezdett vele. A Naguál olyan mozdulatot tett, mintha el akarná kapni, 
de a  lány kész  lett  volna  harcolni  vele;  sértegette,  és bosszantotta,  hogy üsse meg.  A  Naguálnak  rögtön  megtetszett  a 
bátorsága, de nem kapott semmiféle jelzést. Elmondta, hogy várt még egy pillanatot, mielőtt elment volna, és akkor feltűnt a 
malac. Visszafelé szaladt, és megállt a Naguál mellett. Ez volt a jel. Rosa kötelet kötött a malacra. A Naguál megkérdezte, 
meg van-e elégedve a munkájával. Azt mondta, nem; cselédlányként szolgált. A Naguál  megkérdezte, vele menne-e, mire 
azt válaszolta, hogy ha abból a célból kérdezi, amire ő gondol, akkor nem. A Naguál erre azt mondta, munkáról lenne szó. 
Rosa tudni akarta, mennyit fizetne. A Naguál mondott egy összeget, mire Rosa megkérdezte, milyen munkáról lenne szó. A 
Naguál azt felelte, dohány-
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földeken kellene dolgoznia Veracruzban. Ekkor Rosa bevallotta, hogy csak próbára akarta tenni: ha azt mondta volna, hogy 
cselédlánynak szeretné, akkor tudta volna, hogy hazudik, mivel látszik rajta, hogy soha életében nem volt otthona. A Naguál 
el volt tőle ragadtatva, és azt mondta neki, ha ki akar kerülni abból a csapdából, amibe került, jöjjön Benigno házához még 
dél  előtt.  Azt  is  megmondta  neki,  hogy nem  vár  tizenkettőnél  tovább;  ha  jön,  nehéz  életre  és  rengeteg  munkára  kell 
számítania.   Rosa megkérdezte,  milyen  messze találhatók  azok a  dohányföldek.  A  Naguál  azt  válaszolta,  hogy busszal 
három napig tart  az út. Rosa közölte, hogy akkor mindenképp megy, amint  visszavitte a malacot az ólba. És így is lett. 
Idejött, és mindenki megkedvelte. Senkivel nem volt goromba vagy kelletlen. A Naguálnak nem kellett semmit ráerőltetnie, 
sem cselhez folyamodnia. Rosa egyáltalán nem kedvelt engem, de mégis mindenkinél jobban gondomat viselte. Megbíztam 
benne, és habár egyáltalán nem szerettem, mégis nagyon fog hiányozni, ha elmegyek. Hallottál már ilyet?
Szomorúságot láttam megcsillanni a szemében. Megszűnt a bizalmatlanságom. Öntudatlan mozdulattal megtörölte a szemét.
Ezen a ponton természetes szünet állt be a beszélgetésünkben. Sötétedett már, és nagyon nehézzé vált az írás, mellékesen a 
mosdóba is ki kellett volna mennem. Ragaszkodott hozzá, hogy én menjek ki először, ahogy a Naguál is tenné.
Majd két kerek, gyerekfürdőkád méretű teknőt hozott, félig megtöltötte őket meleg vízzel és néhány zöld levelet tett a vízbe, 
miután alaposan szétmorzsolta őket a kezével. Ellentmondást nem tűrő hangon azt mondta, hogy fürödjék meg az egyikben, 
míg ő ugyanezt tette a másikban. A víznek szinte parfümös illata volt. Bizsergő érzést keltett. Úgy éreztem az arcomon és a 
karomon, mintha enyhén mentolos lenne a víz.
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Visszamentünk  a  szobájába.  Az ágyon heverő jegyzetfüzetemet  az  egyik  fiókos szekrény tetejére tette.  Nyitva  álltak  az 
ablakok; még mindig világos volt. Hét óra körül lehetett.
Dona  Soledad  a  hátára  feküdt.  Rám  mosolygott.  Úgy éreztem,  mintha  maga  lenne  a  melegség.  Ugyanakkor  azonban 
könyörtelenséget és hajlíthatatlan erőt tükrözött a tekintete. Megkérdeztem, mióta volt don Juan szeretője vagy tanítványa. 
Kacagott  az  óvatos  fogalmazásomon.  Azt  válaszolta,  hogy hét  éve.  Emlékeztetett  rá,  hogy öt  éve  nem  találkoztunk. 
Mindaddig  meg  voltam  győződve  róla,  hogy  két  éve  találkoztunk  utoljára.  Megpróbáltam  visszaemlékezni  az  utolsó 
alkalomra, de nem jártam sikerrel.
Azt kérte, feküdjek mellé. Odatérdeltem hozzá. Nagyon halkan megkérdezte, félek-e. Azt mondtam, nem, ami igaz is volt. 
Ott a szobájában, abban a pillanatban egy régi érzésemmel szembesültem, amelyet már számtalan alkalommal tapasztaltam: 



a kíváncsiság és öngyilkos közömbösség keverékével.
Majdnem  suttogva  közölte,  hogy feddhetetlennek  kell  lennie  velem  szemben,  és  el  kell  mondania,  hogy mindkettőnk 
számára  sorsdöntő a  találkozásunk.  Azt  mondta,  hogy a  Naguál  részletes és egyértelmű utasításokkal  látta  el a  teendőit 
illetően.  Miközben  beszélt,  alig  tudtam visszafojtani  a  nevetésem,  hogy milyen  óriási  erőfeszítéssel  próbál  don  Juanhoz 
hasonlóan beszélni. Pontosan tudtam, mit fog mondani a következő pillanatban.
Hirtelen felült. Arca néhány centire volt az enyémtől. Láttam, amint fehér fogai megvillannak a félhomályban. Karját körém 
fonta, és maga fölé húzott.
A fejem tiszta  volt,  mégis  egyre  mélyebbre és mélyebbre süppedtem valami  ingoványszerűségbe. Olyasmit  tapasztaltam 
magamban,  amiről mindeddig fogalmam sem volt. Hirtelen rájöttem, hogy egész idő alatt  éreztem, amit  ő érez. Különös 
volt. Megbűvölt a szavaival. Hiszen valójában egy rideg, öreg nő volt. És a szándékait túlcsorduló energiái és ereje ellenére 
sem a fiatalság és az
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 életerő vezérelte.  Abban a pillanatban  tudtam,  hogy don Juan  nem ugyanabba az irányba fordította  az  ő fejét,  mint  az 
enyémet.  Ez a gondolat  minden más helyzetben nevetséges lett  volna;  abban a pillanatban  mégis valóságos megérzésnek 
tűnt.  Testem veszélyt jelzett.  Fel akartam kelni  az ágyból, de mintha  valami  rendkívüli erő odaszögezett volna:  képtelen 
voltam megmozdulni. Megbénultam.
Bizonyára megérezte a felismerésemet. Hirtelen kivette a hajából a pántot, és egy gyors mozdulattal a nyakam köré tekerte.  
Éreztem a pánt szorítását a bőrömön, de valahogy nem tűnt valóságosnak. Don Juan mindig azt mondta nekem, hogy az a 
legnagyobb hibánk, hogy sosem hisszük el azt, ami történik velünk. Abban a pillanatban, amikor dona Soledad a nyakam 
köré tekerte  a  pántot,  mint  egy hurkot,  rájöttem,  hogy mit  értett  ezen  don Juan.  De még ezután  is,  hogy az  eszemmel 
felfogtam, mi történik, mégsem reagált a testem. Úgy maradtam ernyedten, majdnem közömbösen, pedig ami történt, egyre 
végzetesebbnek tűnt számomra.
Éreztem  az  erőfeszítést  a  karjában  és  a  vállában,  ahogy megszorította  a  pántot  a  nyakam  körül.  Hihetetlen  erővel  és 
szakértelemmel fojtogatott. Zihálni kezdtem. Eszelős tekintettel bámult rám. Ekkor már tudtam, hogy meg akar ölni.
Don Juan szerint, amikor végül ráébredünk, hogy mi történik velünk, általában már túl késő. Azt állította, hogy mindig az 
intellektusunk csap be minket, mert  ő kapja először a vészjelet, de ahelyett, hogy hitelt  adna neki és azonnal  cselekedne, 
előbb hosszan eltűnődik a dolog valódiságán.
Ekkor kattanó hangot hallottam,  vagy inkább éreztem a nyakam tövében, pontosan a légcsövem mögött. Azt gondoltam, 
hogy eltörte a nyakam. A fülem zúgott, majd csengett. Különlegesen kitisztult a hallásom. Arra gondoltam, hogy bizonyára  
haldoklom. Gyűlöltem a tehetetlenségemet,  hogy semmit nem tudok tenni  a védelmemre.  Egyetlen izmomat  sem tudtam 
megmozdítani, hogy
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megrúgjam.  Már  képtelen  voltam  lélegezni  is.  A testem reszketett  –  és  hirtelen  felálltam,  és  kiszabadultam  a  halálos 
szorításból. Lenéztem az ágyra. Mintha a mennyezetről néznék lefelé. Láttam a testemet, amint mozdulatlanul és ernyedten 
fekszik az övén. Rémületet láttam a szemében. Azt akartam, hogy engedje el a hurkot. Dühroham fogott el, hogyan lehettem 
ennyire  ostoba, és egyenesen homlokon vágtam az  öklömmel.  Felsikoltott,  és a  fejéhez kapott,  aztán  elájult.  De mielőtt 
elájult  volna,  különös látomás villant  fel előttem.  Azt láttam,  hogy dona Soledad az  ütésem erejétől  kizuhan  az ágyból. 
Láttam, ahogy a falhoz szalad, és lekuporodik mellé, mint egy ijedt kisgyerek.
A következő benyomásom az volt, hogy alig kapok levegőt. Fájt a nyakam. Úgy éreztem, a torkom annyira bedagadt, hogy 
alig  tudok  nyelni.  Sokáig  tartott,  amíg  annyi  erőt  gyűjtöttem,  hogy felálljak.  Azután  megvizsgáltam  dona  Soledadot. 
Eszméletlenül feküdt az ágyon. Hatalmas piros púp virított a homlokán.  Hoztam egy kis vizet, és az arcába fröcsköltem, 
ahogy don Juan szokta tenni velem. Amikor visszanyerte az eszméletét, kitámogattam a karjánál fogva. Úszott a verítékben. 
Hidegvizes  törülközőt  tettem  a  fejére.  Hányni  kezdett,  amitől  biztosra  vettem,  hogy  agyrázkódást  kapott.  Reszketett. 
Megpróbáltam ruhákat  és pokrócokat rátenni,  hogy melegen tartsák, de levetette minden ruháját, és a szél felé fordította a 
testét. Megkért, hogy hagyjam magára,  és azt mondta, ha megváltozik a szélirány, az annak a jele, hogy jobban van. Egy 
rövid, kézfogásszerű mozdulattal megfogta a kezem, és azt mondta, hogy a sors uszított minket egymás ellen.
– Azt hiszem, valamelyikünknek meg kellett volna halnia ma este – mondta.
– Ne bolondozzon! A maga számára még nincs vége a játszmának – mondtam, és tényleg így is gondoltam.
Valami azt sugallta nekem, hogy mégis jól van. Kimentem, felkaptam egy botot, és az autóhoz sétáltam. A kutya felmordult. 
Még mindig ott kuporgott az ülésen. Azt mondtam neki, jöjjön ki. Engedelmesen kiug-
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rott. Valahogy megváltozott. Néztem, ahogy hatalmas alakja elüget a félhomályban. A ketrecéhez ment.
Szabad  voltam.  Beültem  egy  percre  a  kocsiba,  hogy  átgondoljam  a  dolgokat.  Nem,  mégsem  voltam  szabad.  Valami 
visszahúzott  a ház  felé. Valahogy nem rendeztem még az ügyemet.  Már egyáltalán  nem féltem dona Soledadtól.  Furcsa 
közömbösség lett úrrá rajtam. Úgy éreztem, hogy dona Soledad szándékosan, vagy tudat alatt döntő fontosságú leckét adott 
nekem.  Az  iszonyatos  nyomás  alatt,  hogy  meg  akar  ölni,  tulajdonképpen  olyan  szinten  cselekedtem,  ami  normális 
körülmények  között  felfoghatatlan.  Majdnem  megfojtottak;  abban  az  átkozott  szobában  valami  tehetetlenné  tett,  mégis 
kiszabadítottam  magam.  Elképzelni  sem  tudtam,  mi  történt.  Talán  az,  amit  don  Juan  mindig  is  mondott,  hogy 
mindannyiunkban  van  egy rejtett  erőforrás,  mely mindig  a  rendelkezésünkre  áll,  mégis  csak  nagyon  ritkán  élünk  vele. 
Tulajdonképpen egy fantom helyzetből ütöttem meg dona Soledadot.
Kivettem a zseblámpát a kocsiból, visszamentem a házba, meggyújtottam az összes petróleumlámpát, amit csak találtam, és 
leültem írni. A munka megnyugtatott.
Hajnal felé dona Soledad kitámolygott a szobájából. Alig tudott megállni a lábán. Teljesen meztelen volt. Hányni kezdett, 
majd összeesett az ajtónál. Adtam neki egy kis vizet, és megpróbáltam pokróccal betakarni. Nem engedte. Aggódtam, hogy 



kihűl a teste. Azt motyogta, hogy meztelennek kell lennie, ha azt akarja, hogy meggyógyítsa a szél. Összemorzsolt levelekből 
tapaszt készített, a homlokára tette, és rögzítette a hajpántjával. Pokrócot tekert maga köré, odajött az asztalhoz, ahol írtam, 
és leült velem szemben. Vörös volt a szeme. Betegnek látszott.
– El kell mondanom valamit – mondta elhaló hangon. – A Naguál meghagyta, hogy várjalak. Várnom kellett akkor is, ha 
húsz évbe telik.  Tanácsokat  adott,  hogyan  csábítsalak el,  és hogyan  vegyem el az  erődet.  Tudta,  hogy előbb vagy utóbb 
meglátogatod Pablitót és Nestort, és
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azt  mondta,  használjam  ki  ezt  az  alkalmat  arra,  hogy elbűvöljelek és elvegyem mindenedet.  A  Naguál  azt  mondta,  ha 
feddhetetlen életet élek, az erőm akkor fog idehozni, amikor senki más nincs itthon. Az erőm ezt meg is tette. Ma jöttél, 
amikor  mindenki  elment.  A  feddhetetlen  élet  segített.  Már  csak  az  maradt  hátra,  hogy elvegyem az  erődet,  és  aztán 
megöljelek.
– De miért akarna ilyen borzalmas dolgot tenni?
– Mert a saját utazásomhoz a te erődre van szükségem. A Naguálnak így kellett elrendeznie a dolgokat. Neked jutott ez a 
szerep, végül is igazából nem tudom miért. Hiszen semmit nem jelentesz számomra. Hát miért ne valaki olyantól vegyem el 
azt, ami olyan rettenetesen hiányzik, aki egyáltalán nem számít nekem? Így szóltak a Naguál szavai.
– Miért akarna bántani engem a Naguál? Még maga mondta, hogy aggódott értem.
– Amit ma veled tettem, annak semmi köze sincs ahhoz, hogy mit érez irántad vagy irántam. Ez kizárólag a kettőnk dolga. 
Nem volt tanúja annak, ami kettőnk között történt, mert mindketten a Naguál részei vagyunk. De te kiváltképp különleges 
erőt  kaptál  tőle,  ami  nekem nincs,  és rettenetesen szükségem van rá.  Azt mondta,  hogy mind  a hat  gyermekének adott 
valamit. Eligiót nem érhetem el. A lányaimtól nem vehetem el, így csak te maradsz prédának. Megnöveltem az erőt, amit a 
Naguál adott nekem, és amint növekedett, megváltoztatta a testem. Te is növesztetted az erődet. Meg akartam szerezni tőled 
ezt az erőt, ezért meg kellett volna öljelek. A Naguál azt mondta, ha nem is halsz meg, az igézetem alá kerülsz, és az életed 
végéig a foglyom leszel, ha úgy akarom. Mindkét esetben az enyém lett volna az erőd.
– De hogy válhat az én halálom a maga hasznára?
– Nem a halálod, hanem az erőd. Azért  tettem, mert  lökésre lett  volna szükségem, többlet erőre;  enélkül pokoli lesz az 
utazásom.  Nincs  elég  bátorságom.  Ezért  nem  szeretem  la  Gordát.  Fiatal  és  tele  van  bátorsággal.  Én  öreg  vagyok,  és 
mindenben kételkedem. Ha tudni aka-
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rod az igazságot, az igazi harc köztem és Pablito közt folyik.  Ő az én halálos ellenségem, nem te. A Naguál  azt mondta, 
hogy a te erőd megkönnyítheti az utamat és segíthet megszerezni azt, amire szükségem van.
– Hogy az ördögbe lehet Pablito a maga ellensége? 
– Amikor a Naguál megváltoztatott, pontosan tudta, mi fog történni végül. Mindenekelőtt a Naguál úgy rendezte a dolgokat, 
hogy az én tekintetem északra nézzen, s habár te és a lányaim hasonlítotok, én az ellentétetek vagyok. Az ellenkező irányba 
haladok. Pablito, Nestor és Benigno is veletek van, a tekintetük iránya ugyanaz, mint a tiéd. Mindannyian együtt mentek 
majd Yucatán felé.
Pablito nem azért az ellenségem, mert a tekintete az ellenkező irányba néz, hanem azért, mert a fiam. Ez az, amit el kellett 
mondanom, habár  fogalmad sincs,  hogy miről beszélek. Be kell lépnem a másik világba, ahol most a  Naguál  van. Ahol 
Genaro és Eligio is található. Még akkor is, ha ezért el kell pusztítanom Pablitót.
– Mit mond, dona Soledad? Maga megőrült!
– Nem, nem őrültem meg. Nincs számunkra, élőlények számára fontosabb, mint hogy belépjünk abba a világba. Számomra 
ez borzasztó lényeges kérdés. Azért hogy belépjek abba a világba, úgy éltem az életem, ahogy a Naguál tanította. Annak a 
világnak  a reménye nélkül  semmi  vagyok.  Semmi.  Kövér,  öreg csotrogány voltam.  Most ez a  cél  vezérel,  irányt  ad  az 
életemnek, és ha nem is szerzem meg az erődet, akkor is marad egy célom.
Az asztalra  borult,  fejét a karjára  hajtotta.  Kijelentéseinek ereje megdermesztett.  Nem értettem teljesen,  mire gondol,  de 
szinte együtt tudtam vele érezni, habár ez volt a legkülönösebb dolog, amit aznap éjjel hallottam tőle. Célja egy harcos célja 
volt,  don  Juan  stílusában  és szóhasználatában.  Habár  nekem soha  nem volt  fogalmam  arról,  hogy az  embernek  el  kell 
pusztítania másokat ahhoz, hogy elérje a célját.
Felemelte a fejét és félig lehunyt szemmel nézett rám.
– Az elején minden jól ment – mondta. – Kicsit persze féltem, amikor megjöttél. Éveken át vártam erre a pilla-

64.

natra.  A  Naguál  elmondta  nekem,  hogy szereted  a  nőket.  Azt  mondta,  hogy  könnyű préda  leszel  számomra.  Azért 
szédítettelek, hogy gyorsan végezzek veled. Azt hittem, bele fogsz sétálni a csapdámba. A Naguál elmondta, mikor vagy a 
leggyengébb. A testemmel vezettelek arrafelé, de gyanút fogtál. Túlságosan ügyeden voltam. Bevittelek a szobámba, ahogy a 
Naguál  megmondta,  hogy a padló vonalai  majd csapdába ejtsenek és tehetetlenné tegyenek. De te túljártál  a padló eszén 
azzal, hogy észrevetted, és olyan figyelmesen szemügyre vetted a vonalait. A padlónak addig nincs ereje, amíg az ember a 
vonalakon tartja a tekintetét. A tested pontosan tudta, mit kell tennie. Megrémítetted a padlómat azzal, ahogy felordítottál. 
Az ilyen hirtelen hangok halálosak, főleg ha egy varázsló hangjáról van szó. A padló ereje kialudt, mint a szalmaláng. Én 
tudtam, neked viszont fogalmad sem volt róla.
Ekkor  el  akartál  menni.  Ezt  meg  kellett  akadályoznom.  A  Naguál  megmutatta,  hogyan  használjam  a  kezem,  hogy 
elkapjalak.  Megpróbáltam,  de csekélynek bizonyult  az erőm. A padlóm meg volt rémülve.  A szemed megdermesztette a 
vonalait.  Soha senki  sem vetett  rájuk egyetlen  pillantást  sem. Így hát  sikertelen  volt a próbálkozásom, hogy elkapjalak. 
Kicsúsztál  a  kezemből,  mielőtt  meg  tudtalak  volna  szorongatni.  Amikor  láttam,  hogy kisiklasz  a  kezemből,  a  végső 
támadással próbálkoztam. Azt a módszert használtam, ami a Naguál szerint a legeredményesebb veled szemben: a rémületet. 
Sikoltásaimmal  megrémítettelek,  és ez elég erőt  adott,  hogy megfékezzelek.  Azt  hittem,  megvagy,  de ekkor  az  a  hülye 



kutyám lett izgatott. Megbolondult és lelökött rólad, amikor már majdnem a hatásom alá kerültél. Ahogy most látom, lehet, 
hogy mégsem volt olyan bolond a kutyám. Talán észrevette az alakmásodat, és nekitámadt, csak véletlenül engem döntött fel 
helyette.
– Azt mondta, nem a maga kutyája.
– Hazudtam. Ő volt az utolsó adum. A Naguál arra tanított, hogy mindig legyen egy kijátszható adum, egy ki-
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számíthatatlan ütésem. Valahogy tudtam, hogy szükségem lesz a kutyámra. Amikor odavittelek, hogy megnézd a barátomat, 
az  igazából  ő volt,  a  prérifarkas  a  lányaim  barátja.  Azt  akartam,  hogy  megszagoljon.  Amikor  beszaladtál  a  házba, 
keménynek kellett lennem vele. Bepréseltem az autóba és rávettem, hogy üvöltsön a fájdalomtól. Túl nagy darab, úgyhogy 
alig  fért  be  az  ülésre.  Akkor  mondtam  meg  neki,  hogy tépjen  téged  darabokra.  Tudtam,  hogy ha  a  kutya  komolyan 
megharapna, tehetetlenné tenne, és akkor minden nehézség nélkül végezhetnék veled. Ismét megmenekültél, de nem tudtad 
elhagyni  a  házat.  Akkor rájöttem,  hogy türelmesnek kell  lennem,  és meg kell  várnom a sötétséget.  Este megváltozott  a 
szélirány, és én biztos lettem a sikeremben.
A Naguál azt mondta nekem, hogy tetszeni fogok neked mint nő. Csak a megfelelő pillanatot kell kivárni. A Naguál azt is 
mondta, hogy megölnéd magad, ha egyszer rájönnél, hogy elloptam az erődet. De abban az esetben, ha nem sikerül téged 
megölni, vagy ha nem ölöd meg magad, vagy éppen nem akarlak a foglyomként életben tartani,  akkor a hajpántomat kell 
használnom, hogy megfojtsalak. Még azt a helyet is megmutatta, hogy hova dobjam a tetemedet: egy fenekeden mélységbe, 
egy szakadékba a hegyek között, nem messze innen, ahol kecskék szoktak eltűnni. A Naguál soha sem beszélt a félelmetes 
oldaladról. Azt mondtam neked, hogy egyikünknek ma este meg kell halnia. Nem tudtam, hogy én leszek az. A Naguál azt 
éreztette velem, hogy győzni fogok. Milyen kegyetlenség a részéről, hogy nem mondott el rólad mindent!
– És én, dona Soledad? Nekem talán könnyebb? Én még magánál is kevesebbet tudtam.
– Az nem ugyanaz.  Engem évekig készített  fel a  Naguál  erre a feladatra.  A markomban voltál.  A  Naguál  még azokat a 
leveleket is megmutatta, melyeket mindig frissen kéznél kell tartanom, hogy megbénítsalak vele. A teknőbe tettem, mintha 
illatosító lenne. Te nem vetted észre, de az én teknőmbe másfajta leveleket tettem. Minden-
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nek bedőltél, amit előkészítettem. És végül mégis a te félelmetes oldalad győzött.
– Mit ért a félelmetes oldalamon?
– Arra gondolok, amelyik megütött, és még ma este megöl. A te rettenetes alakmásod, ami előjött, hogy végezzen velem. 
Soha sem fogom elfelejteni, és ha életben is maradok, amit kétlek, sosem leszek már ugyanaz, mint aki voltam.
– Hasonlított rám?
– Te voltál, persze. De nem olyan, mint amilyen vagy. Nem tudom igazából megmondani,  milyen volt. Beleszédülök, ha 
megpróbálok rágondolni.
Elmeséltem neki azt a rövid észleletemet, hogy az ütésem lendületétől elhagyta a testét. Csak bátorítani akartam a történettel. 
Úgy tűnt,  az  egész  történés  mögött  egy  olyan  cél  húzódott  meg,  hogy  rákényszerüljünk  olyan  forrásokból  meríteni, 
melyekhez normális körülmények között nem férünk hozzá. Én tényleg iszonyatos ütést mértem rá; alapos testi kárt okoztam 
neki, és mégsem tehettem én. Éreztem, hogy a bal öklömmel ütöttem meg, a hatalmas piros púp igazolta ezt a homlokán, 
mégsem dagadtak meg az ízületeim, és a legkisebb fájdalmat vagy kellemetlenséget sem éreztem. Egy ekkora erejű ütéssel 
akár el is törhettem volna a kezem.
Hallva  a  leírásomat,  hogy láttam,  amint  a  falhoz  kuporodik,  teljesen  kétségbeesett.  Megkérdeztem,  hogy van-e valami 
sejtelme arról, amit láttam, valami olyasmi érzés, hogy elhagyja a testét, vagy egy pillanatnyi benyomása a szobáról.
– Tudom, hogy halálra vagyok ítélve – mondta. – Nagyon kevesen élik túl az alakmás érintését. Ha a lelkem már elhagyta a 
testemet, nem fogom túlélni. Egyre gyengébb és gyengébb leszek, míg végül meghalok.
Vad, átható pillantást vetett rám. Fölemelkedett, és úgy tűnt, hogy mindjárt megüt, de visszahanyatlott.
– Elvetted a lelkemet – mondta. – Biztosan ott van az erszényedben. Miért kell még el is mesélned?
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Megesküdtem neki, hogy egyáltalán nem állt szándékomban bántani, és hogy bármilyen formában is cselekedtem, az pusztán 
önvédelem volt, és egyáltalán nem viseltetem rosszindulattal iránta.
–  Ha nincsen  a  lelkem az  erszényedben,  az  csak  még rosszabb – jelentette  ki.  –  Akkor  valahol  itt  kóborol  céltalanul. 
Sohasem fogom visszakapni.
Dona Soledad teljesen erőtlennek látszott. Egyre gyengébb lett a hangja. Szerettem volna rábírni, hogy feküdjön le, de nem 
akart felállni az asztaltól.
– A Naguál meghagyta nekem, hogy ha felsülök, akkor adjam át az üzenetét, hogy már jó ideje kicserélte a testedet. Te most 
már ő vagy.
– Ez hogy kell érteni?
– A Naguál varázsló. Belépett a régi testedbe és megváltoztatta a fényességét. Most úgy fénylik, mint maga a Naguál. Nem 
az apád fia vagy többé. Te vagy maga a Naguál
Dona  Soledad  felállt,  megtántorodott.  Úgy tűnt,  hogy valami  mást  is  akar  mondani,  de  nehezére  esett  megszólalni.  A 
szobájába vánszorgott.  Az ajtóhoz  támogattam,  de nem akarta,  hogy belépjek.  Ledobta  magáról  a  pokrócot,  ami  eddig 
takarta,  és lefeküdt  az  ágyára.  Nagyon  halkan  megkért,  hogy ha  nincs  ellenemre,  menjek fel  egy közeli  hegy tetejére, 
megnézni,  jön-e a szél. A legtermészetesebb hangon hozzátette, hogy vigyem magammal  a kutyát is. Valahogy gyanúsan 
hangzott  a  kérés.  Azt  feleltem,  inkább felmászom a tetőre,  és megnézem onnan.  Hátat  fordított,  és azt  mondta,  hogy a 
legkevesebb, amit tehetek érte, hogy felviszem a kutyáját a hegyre, hogy az csalogathassa a szelet. Nagyon ingerült lettem. 
Szobája a sötétségben hátborzongató érzést keltett. Kimentem a konyhába, és két lámpással tértem vissza. A fény látványára  
hisztérikusan kiabálni kezdett. Belőlem is kiszakadt egy kiáltás, de egészen más okból. Amikor a fény bevillant a szobába, 
azt hittem, hogy a padló az ágya körül feltekeredik, mint a selyemgubó. A látomásom olyan tünékeny volt, hogy a következő 



pillanatban meg mer-

68.

tem volna esküdni rá, csak a petróleumlámpák dróthálója okozta az egész kísérteties jelenséget. Érzékcsalódásom feldühített. 
Megráztam a vállát. Úgy sírt, mint egy kisgyerek, és megígérte, hogy nem próbálkozik több trükkel.
A fiókos szekrényre tettem a lámpákat; abban a pillanatban elaludt.

Délelőtt megfordult a szél, úgy éreztem, erős szélroham tör be az északi ablakon. Dél körül dona Soledad megint kibotorkált.  
Kicsit bizonytalannak látszott. A vörösség eltűnt a szeméből, és a púp is sokkal kisebb lett a homlokán. Már alig lehetett 
látni.
Úgy éreztem, itt az ideje, hogy elmenjek. Elmondtam neki, hogy bár lejegyeztem don Juan üzenetét, amit átadott, de ettől 
semmi sem lett világosabb.
– Nem az apád fia vagy többé. Te lettél a Naguál – ismételte.
Megmagyarázhatatlan  érzés kavargott  bennem. Néhány órával  ezelőtt tehetetlen voltam,  és dona Soledad tulajdonképpen 
megpróbált megölni,  de abban a pillanatban,  amikor beszélt hozzám, az összes rémséget elfelejtettem. De volt egy másik 
részem, amelyik napokon át  tudott  értelmetlen  konfliktusaimon rágódni.  Ez a rész tűnt  az igazi  énemnek.  Az az énem, 
akinek egész életemben hittem magam. Az az énem pedig, amelyik végigélte a halálos küzdelmet aznap éjjel, és aztán meg 
is feledkezett róla, nem volt igazi. Én voltam, és mégsem én. Ilyen ellentmondások fényében don Juan állítása kevésbé tűnt 
lehetetlennek, de attól még elfogadhatatlannak találtam.
Dona Soledad szórakozottnak látszott. Békésen mosolygott.
– Hát, itt vannak! – kiáltott fel hirtelen. – Milyen szerencse, hogy megérkeztek a lányaim! Majd gondomat viselik.
Úgy láttam,  mintha kicsit rosszabbodna az állapota.  Olyan erősnek tűnt,  mint  máskor,  de igen furcsán viselkedett.  Egyre 
jobban féltem. Nem tudtam, itt hagyjam-e,
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vagy elvigyem a kórházba, a több száz kilométerre fekvő városba. Egyszer csak felpattant, mint egy kisgyerek, és kiszaladt 
az  ajtón,  egyenesen  le  a  feljárón,  a  főút  felé.  A kutyája  is  utánaszaladt.  Sietve beszálltam  a  kocsiba,  hogy utolérjem. 
Hátramenetben kellett  mennem az ösvényen, mert  nem volt hely megfordulni.  Ahogy elértem az úthoz,  a hátsó ablakon 
keresztül láttam, hogy dona Soledadot négy fiatal nő veszi körül.

70.

-2-

A húgocskák

Úgy tűnt, dona Soledad valamit magyaráz a négy nőnek, akik körülvették. Drámai mozdulatokat tett a karjával, és arcát a 
tenyerébe temette. Nyilvánvaló volt, hogy rólam beszél. Visszamentem a felhajtón oda, ahol azelőtt parkoltam. Ott akartam 
megvárni  őket. Haboztam, hogy benn maradjak-e az autóban, vagy kiüljek a sárhányóra.  Úgy döntöttem, hogy az ajtónál 
állok, készen arra, hogy beugorjak és elmenjek, ha valami olyasmi ismétlődne meg, mint ami az előző éjszaka történt.
Nagyon fáradt voltam. Több mint huszonnégy órája egy percet nem aludtam. Azt terveztem, hogy amennyire csak tudom, 
feltárom nekik a dona Soledaddal  történteket,  hogy megtehessék a szükséges lépéseket a segítségére,  és aztán  elmegyek. 
Jelenlétük  határozottan  változást  hozott.  Minden  fiatalsággal  és energiával  telinek  tűnt.  Már  akkor  éreztem a változást, 
amikor megláttam, hogy körülveszik dona Soledadot.
Az a felfedezés, hogy don Juan tanítványai, olyan vonzóvá tette őket, hogy alig vártam a találkozást. Azon tűnődtem, vajon 
olyanok-e, mint dona Soledad.  Ő azt mondta, hogy olyanok, mint én, és ugyanabba az irányba tartanak.  Nagyon akartam 
hinni ebben.
Don Juan  úgy hívta  őket,  hogy „las hermanitas”,  a  húgocskák,  ami  nagyon találó név,  legalábbis arra  a  kettőre,  akivel 
találkoztam, Lidiára és Rosára, két vékony, tündérien bájos fiatal nőre.
Úgy véltem, húszas éveik elején járhattak, amikor először láttam őket, bár Pablito és Nestor sosem beszélt a
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korukról.  A  másik  kettő,  Josefina  és  Elena  teljes  rejtélyt  jelentett  számomra.  Időről  időre  hallottam,  hogy a  nevüket 
emlegetik,  de  mindig  valami  kellemetlen  összefüggésben.  Don  Juan  futó  megjegyzéseiből  arra  következtettem,  hogy 
különcök; az egyik bolond, a másik nagyon kövér; ezért szigetelődtek el. Egyszer összefutottam Josefinával, amikor beléptem 
a  házba  don  Juannal.  Bemutatott  neki,  de  ő eltakarta  az  arcát  és  elszaladt,  mielőtt  üdvözölhettem  volna.  Egy másik 
alkalommal megláttam Elenát, amint ruhákat mos. Hatalmas volt. Arra gondoltam, hogy biztos pajzsmirigy-elégtelenségben 
szenved. Köszöntem neki, de meg sem fordult. Sosem láttam az arcát. Miután dona Soledad előadta nekik a történteket, úgy 
éreztem, beszélnem kell a titokzatos „hermanitas”-okkal, de ugyanakkor majdhogynem féltem is tőlük.
Időnként lenéztem a feljárón, hogy felkészüljek arra, hogy egyszerre találkozom mindannyiukkal. A felhajtó elhagyatott volt. 
Nem láttam senkit, pedig egy perccel azelőtt nem lehettek harminc méternél messzebb a háztól. Felmásztam a kocsi tetejére, 
hogy körülnézzek. Senki sem jött, még a kutya sem. Megijedtem. Lecsúsztam a tetőről, és éppen azon voltam, hogy beugrom 
a kocsiba és elmegyek, amikor meghallottam valakit: – Hé, nézd csak, ki van itt!
Gyorsan megfordultam, és két lányt láttam, akik éppen kiléptek a házból. Arra következtettem, hogy bizonyára mindannyian 
előre szaladtak, és a hátsó ajtón mentek be a házba. Megkönnyebbülten felsóhajtottam.
A két fiatal lány elindult felém. Be kell vallanom, hogy soha sem vettem igazán tudomást róluk. Gyönyörűek voltak; sötét 



bőrűek, és nagyon karcsúak,  de anélkül,  hogy túl  soványak lennének.  Befonva hordták hosszú, fekete hajukat.  Egyszerű 
szoknyát,  kék farmerdzsekit,  és lapos,  puha  talpú,  barna  cipőt  viseltek.  Lábuk meztelen volt, formás és izmos. 160–165 
centiméter  magasak lehettek.  Igen jó fizikumúaknak tűntek;  nagyon méltóságteljesen mozogtak.  Egyikük Lidia,  másikuk 
Rosa volt.
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Üdvözöltem  őket, és mindketten egyszerre nyújtottak kezet. Két oldalamra  álltak.  Egészségesnek és élettelinek látszottak. 
Megkértem  őket,  hogy segítsenek bevinni  a csomagokat a csomagtartóból. Ahogy cipeltük  őket a ház felé, mély morgást 
hallottam, olyan mélyet és olyan közelről, hogy inkább oroszlánüvöltésnek hallatszott.
– Mi volt ez? – kérdeztem Lidiától.
– Nem tudod? – kérdezte hitetlenkedve.
– Biztosan a kutya – mondta Rosa ahogy berohantak a házba, magukkal húzva engem is. Letettük a csomagokat az asztalra,  
és leültünk a padokra. Mindkét lány velem szemben telepedett le.
Elmondtam nekik, hogy dona Soledad nagyon beteg, és én már éppen azon voltam, hogy beviszem a városba, a kórházba, 
mivel nem tudtam, hogyan segíthetnék rajta. Miközben beszéltem, rájöttem, hogy veszélyes vizeken evezek.
Nem  tudtam  felmérni,  mennyit  mondhatok  el  a  dona  Soledaddal  folytatott  harcunk  igazi  természetéről.  Jelzések  után 
kutattam.  Arra  gondoltam,  hogy ha  figyelmesen  nézem  őket,  hanglejtésük  vagy arckifejezésük el  fogja árulni,  mennyit 
tudnak. De csendben maradtak, és csak hagyták, hogy én beszéljek.
Elbizonytalanodtam, mondjak-e nekik egyáltalán bármit is. Azon való igyekezetemben, hogy kitaláljam, mit tegyek, hogy ne 
kövessek el még nagyobb hibát, végül csupa badarságot hordtam össze. Lidia félbeszakított, és szárazon közölte, hogy nem 
kell foglalkoznom dona Soledad egészségi állapotával, mert ők már a gondjaikba vették. Ez a kijelentés arra késztetett, hogy 
megkérdezzem, tudja-e, mi baja van dona Soledadnak.
– Elvetted a lelkét – mondta vádlón.
Első reakcióm  a  védekezés  volt.  Hevesen  vitatkozni  kezdtem,  de  végül  ellentmondásokba  keveredtem.  Rám meredtek. 
Semmi értelme nem volt annak, amit mondtam.
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Megpróbáltam  még  egyszer  másképpen  elmondani  ugyanazt.  Annyira  fáradt  voltam,  hogy alig  tudtam  összeszedni  a 
gondolataimat. Végül feladtam.
– Hol van Pablito és Nestor? – kérdeztem hosszú szünet után.
– Hamarosan itt lesznek – válaszolta gyorsan Lidia.
– Velük voltatok? – kérdeztem.
– Dehogyis! – kiáltotta, és rám szegezte a tekintetét.
– Mi soha sem megyünk velük együtt – magyarázta Rosa. – Azok a fickók mások, mint mi.
Lidia parancsoló mozdulatot tett a lábával, hogy elhallgattassa. Úgy tűnt, kettejük közül ő az irányító. Lábának mozdulatát 
megpillantva  ráébredtem  don  Juannal  való  kapcsolatom  egy  nagyon  különös  oldalára.  Közös  barangolásaink  során, 
számtalan  dologra  sikerült  észrevétlenül  megtanítania  egy  burkolt  kommunikációs  rendszeren,  a  lábfejek  rejtjelzett 
mozgásán keresztül. Láttam, amint Lidia  vigyázat  jelet ad Rosának, azt a jelet, melyet akkor szoktak használni,  ha bármi, 
ami  a  jelrendszert  alkalmazók  szeme  előtt  történik,  kellemetlen  vagy veszélyes  számukra.  Ez  esetben  én  voltam  az. 
Nevettem. Emlékeztem, hogy don Juan ezt a jelet adta nekem, amikor először találkoztam don Genaróval.

Úgy tettem, mintha nem ismerném a jelrendszert, hogy rájöjjek, meg tudom-e fejteni az összes jelzésüket.
Rosa azt jelezte, hogy rám akar  lépni.  Lidia egy felszólító jellel válaszolt, hogy ne tegye. Don Juan szerint  Lidia nagyon 
tehetséges volt. Véleménye szerint érzékenyebb és éberebb volt, mint Pablito, Nestor vagy én. Sosem tudtam összebarátkozni 
vele. Zárkózott volt és nagyon csípős nyelvű.
Hatalmas,  ravasz fekete szeme soha sem nézett  egyenesen az emberre,  arccsontja magas volt, orra  finom vágású, és egy 
kicsit  lapos  a  nyeregnél.  Emlékeztem,  hogy  régebben  sokat  csúfolták  örökösen  gyulladt,  szemhéja  miatt;  szemhéja 
vörösessége eltűnt, de továbbra is sokat
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pislogott  és  dörzsölte  a  szemét.  Don  Juannal  és  don  Genaróval  való  kapcsolatom  ideje  alatt  Lidiával  találkoztam  a 
legtöbbször,  valószínűleg  mégsem  váltottunk  egy  tucat  szónál  többet  egymással.  Pablito  a  legfélelmetesebb  lénynek 
tekintette. Én mindig azt gondoltam, hogy csak borzasztóan félénk.
Rosa  ezzel  szemben  nagyon  heves  volt.  Úgy véltem,  ő a  legfiatalabb.  Szeme  őszintén  csillogott.  Sosem ravaszkodott, 
indulatos  természetét  azonban  nehezen  tudta  fékezni.  Többet beszélgettem Rosával,  mint  a  többiekkel.  Barátságos  volt, 
nagyon bátor és nagyon mulatságos.
– Hol vannak a többiek? – kérdeztem Rosától. – Nem jönnek ki?
– Nemsokára kijönnek – felelte Lidia.
Arckifejezésük  elárulta,  hogy nem  egészen  a  barátságos  viselkedés  járt  a  fejükben.  Lábüzeneteikből  ítélve  ugyanolyan 
veszélyesek voltak, mint dona Soledad, ám ahogy ott ültem velük szemben, csak azt láttam, milyen bámulatosan gyönyörűek. 
Melegség öntötte  el  a  szívemet.  Minél  tovább néztek  a  szemembe,  annál  erősebb lett  ez az  érzés.  Ebben  a  pillanatban 
színtiszta  szenvedélyt éreztem irányukban.  Olyan vonzóak voltak,  hogy órákig tudtam volna üldögélni  ott,  és csak nézni 
őket, egy kijózanító gondolat azonban felállított. Nem akartam megismételni a tegnap esti ballépésemet. Azt gondoltam, az a 
legjobb védekezés,  ha  kiterítem a kártyáimat.  Határozott  hangon  elmondtam nekik,  hogy don Juan  valamiféle próba elé 
állított bennünket azzal, hogy egymás elleni halálos küzdelemre kényszerített engem, és dona Soledadot. Megvolt az esélye 
annak, hogy ugyanúgy mi is harcba keveredhetünk egymással, ami sérülésekkel járhat. Harcos mivoltukra hivatkoztam. Ha 
don Juan igaz örökösei, feddhetetlennek kell lenniük velem szemben, fel kell tárniuk a szándékaikat, és nem viselkedhetnek 



úgy, mint a közönséges, kapzsi emberek.
Rosához fordultam,  és megkérdeztem,  miért  akart  rám  lépni.  Egy pillanatra  megdöbbent,  majd  méregbe gurult.  Szeme 
szikrázott a dühtől, kicsi szája összehúzódott.
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Lidia rögtön megmagyarázta, hogy egyáltalán nem kell félnem tőlük, és hogy Rosa azért mérges rám, mert bántottam dona 
Soledadot. Rosa lábjelzése pusztán személyes indulatának kifejezése volt.
Ekkor  azt  mondtam,  itt  az  ideje,  hogy elmenjek.  Felálltam.  Lidia  visszatartó  mozdulatot  tett.  Úgy tűnt,  megijedt,  és 
komolyan aggódik.  Marasztalni  kezdett,  amikor egy kintről jövő hang elvonta a figyelmemet.  A két lány az oldalamhoz 
ugrott. Valami súlyos dolog dőlt az ajtónak, és nagy erővel nyomta. Akkor vettem észre, hogy a lányok bereteszelték az ajtót 
nehéz vaspánttal. Undor érzése töltött el. Úgy éreztem, minden megismétlődik, és torkig voltam az egésszel.
A lányok egymásra pillantottak, majd rám néztek, aztán ismét egymásra.
Egy  nagy  állat  szűkölését  és  nehéz  légzését  hallottam  kívülről.  Lehet,  hogy  a  kutya  volt  az.  A  kimerültségtől  már 
megzavarodtam. Az ajtóhoz rohantam, elmozdítottam a vaspántot, és ki akartam nyitni, de Lidia is odaugrott az ajtóhoz, és 
visszacsukta.
– A Naguálnak igaza volt – mondta lélegzet után kapkodva. – Túl sokat gondolkodsz. Tényleg ostobább vagy, mint hittem.
Visszahúzott  az  asztalhoz.  Többször  is  elpróbáltam  magamban,  hogy a  lehető legérthetőbben  egyszer  és  mindenkorra 
megmagyarázzam nekik, hogy elegem van. Rosa mellettem ült, hozzám ért; éreztem, ahogy idegesen dobol a lábával. Lidia 
velem szemben állt, és mereven bámult. Úgy tűnt, égő fekete szemei valamit mondanak, de nem értettem.
Beszélni kezdtem, de nem fejeztem be. Hirtelen nagyon erős megérzésem támadt. Valahogy egy zöld fénypontjelent meg a 
tudatomban,  mely kint  foszforeszkált.  Semmit  sem láttam vagy hallottam,  egyszerűen csak tudatában  voltam a fénynek, 
mintha  hirtelen  álomba  merültem  volna,  és  a  gondolataim  képekké alakultak  volna.  A fénypont  hatalmas  sebességgel 
mozgott. A gyomrommal éreztem. Egy pillanatig követtem, vagy inkább csak
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ráirányítottam a figyelmemet, amint  körben mozgott. A fényre való fókuszálás következtében teljesen kitisztult az elmém. 
Ekkor rájöttem, hogy ebben a házban, ezeknek az embereknek a jelenlétében hibás és veszélyes dolog semleges kívülállóként 
viselkednem.
–  Nem félsz? – kérdezte Rosa az ajtóra mutatva. Hangja megzavarta az összpontosításomat. Bevallottam, bármi ólálkodik is 
az ajtó mögött, nagyon félek tőle, olyannyira,  hogy akár  bele is halhatok a félelembe. Mást is akartam még mondani,  de 
elöntött a düh, és hirtelen beszélni akartam dona Soledaddal.  Egyenesen a szobájába mentem, de nem volt ott. Hívogatni 
kezdtem, a nevét kiabálva. A háznak még egy szobája volt. Belöktem az ajtaját, és berontottam. Senki sem volt ott. A dühöm 
ugyanolyan mértékben nőtt, mint a félelmem.
Kimentem a hátsó ajtón és visszamentem az elsőhöz. A kutya sem volt ott. Dühödten dörömböltem az ajtón. Lidia nyitotta 
ki. Bementem. Ráordítottam, hogy árulja el, hol vannak a többiek. Lesütötte a szemét, és nem válaszolt. Be akarta csukni az 
ajtót, de én nem engedtem.
Visszaültem az asztalhoz. Rosa nem mozdult. Olyan volt, mint aki kővé dermedt.
– Mi mindnyájan ugyanolyanok vagyunk – mondta hirtelen. – Ezt a Naguál mondta nekünk.
– Akkor mondjátok meg, hogy mi ólálkodik itt a ház körül! – kérdeztem.
– A szövetséges – felelte Rosa.
– És hol van most?
– Még mindig itt van. Nem fog elmenni. Ha egyetlen pillanatra elgyengülsz, azonnal leterít. De mi többet nem mondhatunk 
neked.
– Akkor ki az, aki mondhat?
– La Gorda! – kiáltott fel Rosa tágra nyitott szemmel. – Ő az, aki mindent tud.
Rosa megkérdezte, hogy becsukhatja-e az ablakot, hogy biztonságban legyünk. Anélkül, hogy megvárta volna a válaszomat, 
az ablakhoz botorkált, és becsapta.
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– Nem tehetünk semmi mást, mint hogy várunk, amíg mindenki itt lesz – mondta.
Lidia visszajött a szobába egy sötétsárga rongyba burkolt csomaggal a kezében. Nagyon nyugodtnak tűnt. Úgy vettem észre, 
nagyon erőteljes a kisugárzása. Hangulata azonnal átáradt Rosára is és rám is.
– Tudod, mit hoztam? – kérdezte tőlem.
Halvány fogalmam sem volt róla. Nagyon lassan, megfontoltan elkezdte kibontani a csomagot. Majd megállt, és rám nézett. 
Habozni látszott. Elvigyorodott, mintha félne megmutatni mi van a csomagban.
– Ezt a csomagot a Naguál hagyta rád – motyogta –, de azt hiszem, jobb, ha megvárjuk la Gordát.
Ragaszkodtam hozzá, hogy nyissa ki. Kegyetlen pillantást vetett rám, és kivitte a csomagot a szobából anélkül, hogy egy szót 
is szólt volna.
Élveztem Lidia játékát.  Olyasmit  mutatott  be, ami  eléggé egybehangzott  don Juan  tanításaival.  Bemutatót  tartott  nekem 
abból, hogyan lehet a lehető legtöbbet kihozni egy átlagos helyzetből. Azzal, hogy behozta a csomagot, és úgy tett, mintha 
kibontaná,  miután elárulta,  hogy don Juan hagyta rám,  olyan titokzatosságot teremtett, mely majdnem elviselhetetlen volt 
számomra. Tudta, hogy maradnom kell, ha meg akarom tudni, mi van a csomagban. Számos dolog jutott eszembe, hogy mi 
lehet benne. Lehetséges volt, hogy az a pipa, amit don Juan a hallucinogén gombákhoz használt. Korábban célzott rá, hogy 
nekem adná a pipát megőrzésre. Vagy a kése is lehetett,  vagy a bőrerszénye, vagy a saját varázserejű tárgyai.  Másrészről 
meg lehet, hogy pusztán Lidia trükkje volt az egész; don Juan túl kifinomult és elvont volt ahhoz, hogy örökséget hagyna 
rám.
Közöltem Rosával, hogy hullafáradt vagyok, és majd összeesem az éhségtől.



Az volt az elképzelésem, hogy bemegyek a városba, pihenek pár napot, és aztán visszajövök, hogy találkozzam Pablitóval és 
Nestorral. Arra gondoltam, addigra talán a másik két lány is előkerül.
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Ekkorra Lidia is visszatért, és Rosa elmondta neki, hogy távozni szándékozom.
– A Naguál  azt az utasítást adta nekünk, hogy úgy tekintsünk rád,  mintha te  ő lennél  – mondta Lidia.  – Mindannyian  a 
Naguál vagyunk, de te – valami oknál fogva, amit senki sem ért – még inkább ő vagy, mint bármelyikünk.
Mindketten egyszerre kezdtek beszélni  hozzám, és különböző módon biztosítottak róla,  hogy senki sem próbálkozik úgy 
fellépni ellenem, mint dona Soledad. Mindkettőjüknek olyan átható őszinteség volt a tekintetében, hogy a testem legyőzetett. 
Bíztam bennük.
– Itt kell maradnod, amíg la Gorda megérkezik – mondta Lidia.
– A Naguál azt mondta, hogy az ő ágyában kell aludnod – tette hozzá Rosa.
Elkezdtem  fel-alá  járkálni,  ezen  a  furcsa  dilemmán  rágódva.  Egyrészt  maradni  akartam  és  pihenni;  fizikailag 
felszabadultnak és boldognak éreztem magam a jelenlétükben, amit egyáltalán nem éreztem az előző nap dona Soledaddal. 
A  racionális  felem,  viszont,  egyáltalán  nem  nyugodott  meg.  Ugyanannyira  féltem,  mint  eddig.  Voltak  kétségbeesett 
pillanataim,  és  bátor  tetteim  is,  de  amikor  a  lendületem alábbhagyott,  ugyanolyan  sebezhetőnek  éreztem magam,  mint 
azelőtt.  Valamiféle lélek-elemzésbe kezdtem, miközben majdnem eszeveszetten  járkáltam fel-alá  a  szobában.  A két  lány 
csendben maradt,  és izgatottan  figyeltek. Aztán  egyik pillanatról  a másikra  megoldódott a rejtély; rájöttem, hogy nem is 
igazán félek. Don Juan jelenlétében megszoktam, hogy félelemmel reagálok. Kapcsolatunk évei alatt erősen támaszkodtam 
rá abban, hogy megtanuljam kivédeni ezt a félelmet. Tőle való függőségem megnyugvást és biztonságot adott. De ez már 
nem volt tovább tartható. Don Juan elment. Tanítványainak többé nem állt rendelkezésére az  ő türelme, tapasztalata,  vagy 
nyílt parancsa. Teljesen értelmetlen lett volna tőlük várni a megnyugvást.
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A lányok bevezettek a másik szobába. Az ablak délkeletre nézett, ugyanígy az ágy is, ami vastag gyékényszőnyeg volt, olyan, 
mint  egy matrac.  A fejrésznél  egy körülbelül  hatvan  centi  hosszú,  vastag  maguey*-szárat  olyan formára  gyalultak,  hogy 
lyukacsos szövetét párnának vagy nyaktámasznak lehetett használni.
Enyhén bemélyedt a közepe. A felszíne nagyon sima volt.  Úgy tűnt,  hogy kézzel  csiszolták.  Kipróbáltam az  ágyat  és a 
párnát.  Szokatlan  kényelmet  és  testi  elégedettséget  éreztem.  Don  Juan  ágyában  fekve biztonságban  és  megelégedetten 
éreztem magam. Páratlan béke áradt szét a testemben. Egyszer korábban már volt hasonló élményem, amikor don Juan vetett 
nekem ágyat egy hegy tetején, az észak-mexikói sivatagban. Elaludtam.
Kora este ébredtem fel. Lidia és Rosa majdhogynem rajtam feküdtek, és mélyen aludtak. Mozdulatlanul maradtam egy-két 
másodpercig, amikor is mindketten egyszerre felébredtek.
Lidia ásított, és azt mondta, hogy mellettem kellett aludniuk, hogy védelmezzenek és pihenhessek. Farkaséhes voltam. Lidia 
a konyhába küldte Rosát, hogy valami ennivalót készítsen számunkra.  Ezalatt  az összes petróleumlámpát  meggyújtotta a 
házban. Amint kész lett az étel, az asztalhoz ültünk. Úgy éreztem, mintha világéletemben ismertem volna őket, vagy mintha 
egész életemben velük lettem volna. Csendben ettünk.
Amikor Rosa leszedte az asztalt, megkérdeztem Lidiát, hogy mindannyian a Naguál ágyában alszanak-e; ez volt ugyanis az 
egyetlen ágy a házban dona Soledadén kívül. Lidia tényközlő hangon elmondta, hogy nincs több ágy, mert évekkel ezelőtt 
elköltöztek, nem messze ide. Pablito is elköltözött, és most Nestorral és Benignóval lakik együtt.
– De hát mi történt veletek, emberek? Azt hittem, hogy mind együtt vagytok – mondtam.

_______________________________

 * maguey: mexikói kaktuszféle.
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– Már nem – felelte Lidia.  – Mióta a  Naguál  elment,  különböző feladataink vannak.  A Naguál  egyesített minket, és  ő is 
választott szét.
–  És  most  hol  van  a  Naguál? –  kérdeztem  a  lehető legkönnyedebb hangon.  Mindketten  rám  néztek,  aztán  egymásra 
pillantottak.
– Hát, azt nem tudjuk – válaszolta Lidia. – Ő és Genaro elmentek.
Úgy tűnt, igazat mond, de azért tovább erősködtem, hogy mondjanak el mindent, amit tudnak.
– Tényleg nem tudunk semmit – csattant fel Lidia. Láthatóan idegesítették a kérdéseim. – Máshová költöztek. La Gordának 
tedd föl ezt a kérdést. Valamit el kell még mondania neked. Tegnap megérezte, hogy megérkeztél, és egész éjjel rohantunk,  
hogy ideérjünk. Attól féltünk, hogy már halott leszel. A Naguál  azt mondta, hogy te vagy az egyetlen, akiben bízzunk és 
akinek segítsünk. Azt mondta, hogy te ő maga vagy.
Eltakarta az arcát és kuncogott, aztán hozzátette, mint egy utógondolatot: – De ezt nehéz elhinni.
– Nem ismerünk – mondta Rosa. – Ez a baj. Mind a négyen ugyanígy érzünk. Attól féltünk, hogy halott leszel, de amikor 
megláttunk,  mérgesek lettünk rád,  hogy mégsem vagy halott.  Soledad olyan, mintha az anyánk lenne; talán még annál  is 
több.
Cinkos pillantást vetettek egymásra. Ezt azonnal vészjelként értelmeztem. Úgy éreztem, valami rosszban sántikáltak. Lidia 
észrevehette hirtelen bizalmatlanságomat, mely valószínűleg kiült az arcomra. Bizonygatták, hogy segíteni akarnak nekem. 
Valóban nem volt okom kételkedni az őszinteségükben. Ha bántani akarnának, nyugodtan megtehették volna, amíg aludtam. 
Olyan határozottnak hangzott, hogy meggyőzött. Elhatároztam, hogy szétosztom az ajándékokat, amiket nekik hoztam. Azt 
mondtam, hogy jelentéktelen csecsebecsék vannak a csomagban, és hogy válasszanak maguknak közülük, amelyik tetszik. 
Lidia azt mondta, jobban örülnének neki, ha én magam osztanám ki az ajándékokat. Nagyon udvarias
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hangon hozzátette, hogy hálásak lennének, ha meggyógyítanám dona Soledadot.
– Mit gondolsz, mit kellene tennem, hogy meggyógyítsam? – kérdeztem hosszú csend után.
– Használd az alakmásodat – mondta tárgyilagos hangon.

Végiggondoltam,  hogy dona Soledad majdnem meggyilkolt,  és hogy olyasvalaminek  köszönhetem azt,  hogy túléltem az 
egészet,  aminek  semmi köze nem volt az én tudásomhoz,  vagy képességemhez.  Ami engem illet,  az  a  meghatározatlan  
valami,  ami  úgy tűnt,  hogy a  csapást  mérte  dona  Soledadra,  számomra  valóságos,  de  hozzáférhetetlen  volt.  Röviden: 
semmivel sem lett volna könnyebb feladat számomra meggyógyítani dona Soledadot, mint mondjuk elsétálni a Holdra.
Figyelmesen hallgattak, csendben, mégis izgatottan.
– Hol van most dona Soledad? – kérdeztem Lidiát.
– La Gordával van – válaszolta csüggedten.  – La Gorda elvitte magával,  és megpróbálja meggyógyítani,  de tényleg nem 
tudjuk, hol vannak. Ez az igazság.
– És hol van Josefina?
– Elment megkeresni a Tanút. Ő az egyetlen, aki képes meggyógyítani dona Soledadot. Rosa szerint te többet tudsz, mint a 
Tanú, de mivel haragszol rá, a halálát kívánod. Nem hibáztatunk érte.
Biztosítottam őket, hogy nem haragszom rá, és hogy legkevésbé sem kívánom a halálát.
– Akkor gyógyítsd meg! – mondta Rosa mérgesen. – A Tanú azt mondta nekünk, hogy mindig tudod, mit kell tenni, a Tanú  
pedig nem tévedhet.
– És ki az ördög az a Tanú?
–  Nestor a Tanú – válaszolta Lidia, de mintha vonakodott volna kiejteni a nevét. – Tudod, tudnod kell.
Eszembe jutott, hogy utolsó találkozásunk alkalmával don Genaro valóban Tanúnak szólította Nestort.  Akkor azt hittem, 
hogy ez valami játék vagy tréfa, amit don Ge-
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naro csak azért talált ki, hogy ezzel oldja az utolsó együtt töltött percek aggodalmát, és nyomasztó feszültségét.
– Nem tréfa volt – mondta erélyesen Lidia. – Genaro és a Naguál másféle utat jártak be a Tanúval. Mindenhova magukkal 
vitték, ahova csak mentek. Tényleg mindenhova! A Tanú mindent látott, amit csak lehetett.
Nyilvánvaló volt, hogy óriási félreértés van közöttünk. Azon fáradoztam, hogy megértessem velük, én tulajdonképpen idegen 
vagyok  számukra.  Don  Juan  távol  tartott  engem  mindenkitől,  beleértve  Pablitót  és  Nestort  is.  Az  évek  során  váltott 
köszöntéseken  kívül  igazából  sosem  beszéltünk  egymással.  Csak  don  Juan  leírásaiból  ismertem  őket.  Bár  Josefinával 
találkoztam egyszer, de arra sem emlékeztem, hogy néz ki, és amit la Gordából láttam, az csupán mérhetetlen hátsó fertálya 
volt.  Elmondtam  nekik,  hogy mostanáig  azt  se tudtam,  hogy mind  a  négyen  tanítványai  don  Juannak,  és azt  se,  hogy 
Benigno is a csapathoz tartozik.
Szemérmes pillantást vetettek egymásra. Rosa szája megmozdult, mintha mondani akarna valamit, de Lidia tiltó mozdulatot 
tett a lábával. Úgy éreztem, hogy hosszú, és mélyről fakadó magyarázatom után,  nem kéne még mindig titkos üzeneteket 
küldözgetniük egymásnak. Az idegeim annyira megfeszültek, hogy ez a titkos lábüzengetés épp elég volt ahhoz, hogy dühbe 
guruljak. Teli torokból rájuk üvöltöttem, és jobb kezemmel az asztalra csaptam. Rosa hihetetlen sebességgel felugrott, és – 
gondolom válaszul hirtelen mozdulatára – azon vettem észre magam, hogy a testem, szinte önmagától, egy lépést hátrált,  
épp időben, hogy pár centivel kitérjen egy vaskos bot vagy valami súlyos tárgy ütése elől, amit Rosa tartott a kezében, és ami 
a következő pillanatban mennydörgő robajjal csapódott az asztalra.
Megint hallottam azt a nagyon különös és rejtélyes hangot, amit az előző éjjel, amikor dona Soledad fojtogatott; egy száraz 
hangot, mintha elpattanna egy cső, pontosan a légcsövem mögött, a nyakam tövében. A fü-
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lem pattogott,  és a bal kezem villámsebesen rácsapott Rosa botjára,  és összetörte.  Az egész jelenetet  úgy láttam,  mintha  
filmet néznék.
Rosa sikoltozott,  és észrevettem,  hogy teljes testsúlyommal  előredőltem,  és bal öklömmel rávágtam Rosa kézfejére.  Meg 
voltam döbbenve. Akármi is történt velem, nem lehetett valóságos. Rémálom volt. Rosa tovább sikoltozott. Lidia bevitte don 
Juan szobájába. Pár  pillanatig  még hallottam fájdalmas üvöltéseit,  aztán  abbahagyta.  Leültem az asztalhoz.  Gondolataim 
összefüggéstelenek és kuszák voltak.
Tudatára ébredtem annak a különös hangnak a nyakam tövében. Don Juan úgy írta le, mint azt a hangot, amelyet az ember 
abban a pillanatban hall, amikor megváltoztatja a sebességét. Halványan emlékeztem arra, hogy ezt már megtapasztaltam az 
ő társaságában.  Habár tudatában voltam előző este is, nem vettem igazán  tudomást róla,  amíg nem játszódott le ugyanez 
Rosával  kapcsolatban.  Ekkor  visszaemlékeztem,  hogy a  hang  különös  forró  érzetet  is  keltett  a  szájpadlásomon,  és  a 
fülemben. A hang ereje és szárazsága nagy, repedt harang zúgását juttatta az eszembe.
Kis idő múlva Lidia visszatért.  Ő nyugodtabbnak és összefogottabbnak tűnt. Még mosolygott is. Megkértem, hogy segítsen 
megfejteni a rejtélyt, és mondja el, mi is történt valójában. Hosszas habozás után azt mondta, hogy amikor rájuk ordítottam 
és az asztalra csaptam, Rosa izgatott és ideges lett, és azt hitte, hogy bántani fogom őket, ezért megpróbált megütni az álom-
kezével Én kicseleztem az ütését, és rácsaptam a kézfejére, ugyanúgy, ahogy dona Soledaddal tettem. Azt mondta, hogy Rosa 
keze használhatatlan lesz, hacsak nem találom meg a módját, hogy segítsek rajta.
Rosa  ekkor  belépett  a  szobába.  Karját  egy darab  rongyba  tekerte.  Rám  nézett.  Szeme  olyan  volt,  mint  egy gyereké. 
Zűrzavaros érzéseim voltak. Egyik felem gonosznak és bűnösnek érezte magát, de a másik ismét közömbös
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szemlélődő maradt.  Enélkül a részem nélkül nem éltem volna túl sem dona Soledad támadását,  sem Rosa megsemmisítő 
csapását.
Hosszú szünet  után  kijelentettem,  hogy nagyon  kicsinyes  volt  részemről,  hogy így felbőszültem a  lábüzeneteiken,  de a 
kiabálást, és az asztalcsapkodást nem lehet összehasonlítani azzal, amit Rosa tett. Annak fényében, hogy én egyáltalán nem 
ismerem az ő praktikáikat, ketté is vághatta volna karomat az ütésével.
Fenyegető hangon követeltem,  hogy mutassa meg a kezét.  Vonakodva kibontotta  a kötést.  Dagadt  volt és vörös. Semmi 
kétségem nem maradt  afelől, hogy ezek az emberek olyasvalamit  hajtanak végre, amit  don Juan próbatételként állított fel 
nekem. Egy olyan világba dobott, amit képtelenség lett volna racionális eszközökkel elérni vagy felfogni. Don Juan időről 
időre elmondta, hogy az elmém csak nagyon kis részét képes felölelni annak, amit ő az emberi teljességnek nevezett. Fizikai 
megsemmisítésem szokatlan,  de valóságos veszélye rejtett  források  használatára  késztette  a  testemet,  különben  meghalt 
volna. Úgy tűnt, a dolog nyitja annak a lehetőségnek az őszinte elfogadásában rejlik, hogy ilyen források léteznek, és el is 
érhetők. A gyakorlás évei tulajdonképpen ehhez az elfogadáshoz vezető lépések voltak. A megalkuvásnélküliség eszméjéhez 
híven don Juan vagy teljes győzelmet, vagy teljes vereséget állított elém. Ha a korábbi képzésem alapján nem vagyok képes 
kapcsolatba lépni a rejtett forrásaimmal, a próba ezt nyilvánvalóvá teszi, és abban az esetben nem sokat tehettem volna. Don 
Juan  azt  mondta  dona  Soledadnak,  hogy akkor  megöltem  volna  magam.  Lévén  az  emberi  természet  alapos  ismerője, 
valószínűleg igaza volt.
Ideje volt új cselekvési mintát  alkalmazni.  Lidia azt mondta,  hogy ugyanazzal  az erővel tudok Rosán és dona Soledadon 
segíteni,  mint  amivel  a  sérülést  okoztam  nekik;  a  feladat  tehát  az  volt,  hogy  megtaláljam  azoknak  az  érzéseknek, 
gondolatoknak vagy bármi másnak az egymásutánját, amely ezt az erőt felszabadította bennem.
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Megfogtam Rosa kezét és megdörzsöltem. Azt akartam, hogy meggyógyuljon. Csak a legtisztább érzések maradtak bennem 
iránta. Simogattam a kezét, és hosszan megöleltem. Megdörzsöltem a fejét, és ő elaludt a vállamon, de kezének vörössége és 
duzzadtsága nem változott.
Lidia szó nélkül figyelt. Rám mosolygott. Meg akartam mondani neki, hogy mint gyógyító kudarcot vallottam. Hosszú ideig 
néztünk farkasszemet, s biztos voltam benne, tudja, mi játszódik le bennem.
Rosa aludni akart. Vagy halálosan fáradt volt vagy beteg. Nem akartam kitalálni, melyik. Az ölembe kaptam; könnyebb volt, 
mint  gondoltam.  Odavittem  don  Juan  ágyához,  és  finoman  ráhelyeztem.  Lidia  betakarta.  A  szoba  nagyon  sötét  volt. 
Kinéztem az ablakon, felhőtlen és csillagos volt az ég. Mindaddig meg is feledkeztem róla, milyen magasan vagyunk.
Ahogy felnéztem az égre, optimizmus töltött el. A csillagok valahogy ünnepélyesen ragyogtak rám. A délkeleti irány tényleg 
nagyon kedves volt nekem.
Sürgető vágy ébredt bennem, hogy megnézzem, mennyire más az ég dona Soledad északra néző ablakából. Megfogtam Lidia 
kezét azzal a szándékkal, hogy odavezetem, de egy bizsergő érzés a fejem búbján megállított. Mint valami hullám, úgy futott 
végig  a  bizsergés  a  hátamon  a  derekamig,  és  onnan  a  gyomorszájamhoz.  Leültem  a  gyékényre,  hogy átgondoljam  az 
érzéseimet. Úgy tűnt, hogy amint megéreztem a bizsergést a fejemen, gondolataim abban a pillanatban megfogyatkoztak, és 
erejüket  vesztették.  Megpróbáltam,  de  nem  tudtam  magam  belehelyezni  abba  a  szokásos  mentális  folyamatba,  amit 
gondolkozásnak szoktam nevezni.
Úgy magamba  merültem,  hogy meg  is  feledkeztem  Lidiáról.  Ott  térdelt  a  padlón  velem  szemben.  Észrevettem,  hogy 
hatalmas szeme egészen közelről fürkész. Önkéntelenül újra megfogtam a kezét, és dona Soledad szobájába mentem vele. 
Ahogy elértük az ajtót, éreztem, hogy egész teste megmerevedik. Húznom kellett. Éppen át akartam lépni a küszöböt, amikor 
egy emberi test sö-
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tét körvonalait pillantottam meg, amint a szemben lévő falhoz kuporodik. A látvány annyira váratlan volt, hogy elakadt a 
lélegzetem, és elengedtem Lidia kezét. Dona Soledad volt az. Fejét a falhoz támasztotta. Lidiához fordultam. Hátrahőkölt. 
Azt akartam suttogni,  hogy dona Soledad visszatért,  de nem jött ki  hang  a torkomon,  pedig biztos voltam benne,  hogy 
kimondtam. Megpróbáltam volna még egyszer elmondani, ha nem éreztem volna a sürgős késztetést, hogy cselekednem kell. 
Úgy éreztem,  mintha  a  szavak  túl  sok időt  igényelnének,  és  nekem nagyon  kevés időm volt.  Beléptem a  szobába,  és 
odamentem dona Soledadhoz. Úgy tűnt,  mintha nagy fájdalmai lennének. Leguggoltam mellé, és ahelyett, hogy bármit is 
kérdeztem volna, felemeltem a fejét, hogy a szemébe nézzek. Láttam valamit a homlokán; olyan látványt nyújtott, mint az a 
levéltapasz,  amit  magának  készített.  Sötét  és  nyálkás  tapintású  volt.  Azt  éreztem,  hogy le  kell  szednem a  homlokáról. 
Merész mozdulattal megragadtam a fejét, hátra billentettem, és letéptem a tapaszt. Mintha gumit tépnék le. Nem mozdult, és 
nem panaszkodott fájdalomra. A tapasz alatt sárgászöld folt vibrált, mintha eleven volna, vagy energiával lenne töltve. Egy 
pillanatig képtelen voltam arra, hogy bármit is tegyek. Megérintettem az ujjammal, és az hozzátapadt, mint a ragasztó. Nem 
estem pánikba, ahogy normális esetben tettem volna; inkább tetszett a dolog. Ujjam hegyével megmozgattam, és az egész 
egyben lejött a homlokáról.  Felálltam.  Melegnek éreztem a nyúlós anyagot.  Egy pillanatra  olyan volt, mint  egy ragadós 
tészta,  aztán  megszáradt  az  ujjaim között.  Majd egy másik aggodalom hasított  belém, és don Juan  szobájába rohantam. 
Megragadtam Rosa karját, és ugyanazt a sárgászöld anyagot töröltem le a kezéről, mint amit dona Soledad homlokáról.
Olyan hevesen dobogott a szívem, hogy alig tudtam megállni a lábamon. Le akartam feküdni, de valami arra késztetett, hogy 
az ablakhoz menjek, és ott egy helyben fussak.

87.

Nem emlékszem, milyen hosszú ideig futottam. Hirtelen megéreztem, hogy valaki megtörli a nyakam és a vállam. Akkor 
ébredtem rá, hogy valójában meztelen vagyok, és erősen izzadok. Lidia a vállamra terített egy rongyot, és éppen az arcomról 
törölte  a  verítéket.  Egyik  pillanatról  a  másikra  visszatért  a  normális  gondolkodásom.  Körülnéztem.  Rosa mélyen  aludt. 
Visszaszaladtam  dona  Soledad  szobájába.  Arra  számítottam,  hogy  ő is  alszik,  de  senkit  sem  találtam  odabent.  Lidia 
mögöttem kullogott. Elmondtam neki, mi történt.  Odaszaladt  Rosához, és felébresztette, miközben felöltöztem. Rosa nem 



akart  felkelni.  Lidia  megragadta  sebesült  kezét,  és  megszorította.  Ettől  Rosa egyetlen  lendületes  mozdulattal  felállt,  és 
teljesen éber lett.
Körbeszaladtak a házban,  és leoltották az összes petróleumlámpát.  Úgy tűnt,  el akarnak  rohanni.  Meg akartam kérdezni, 
hogy mi ez a nagy sietség, amikor rájöttem, hogy én magam is hihetetlen tempóval öltözködöm. Együtt rohantunk; mi több, 
úgy tűnt, hogy konkrét utasításokat várnak tőlem.
Kiszaladtunk a házból kezünkben azokkal a csomagokkal, amiket én hoztam. Lidia azt tanácsolta, hogy egyiket se hagyjam 
ott; még nem osztottam szét őket, és ezért még mindig hozzám tartoznak. Bedobtam őket a kocsi hátsó ülésére, amíg a két 
lány bekúszott az első ülésre. Beindítottam a motort, és lassan mentem hátrafelé, keresve az utat a sötétben. Amint kiértünk 
az útra, sürgető kérdéssel találtam szemben magam. Mindketten egyhangúlag kijelentették, hogy én vagyok a vezető; tetteik 
az én döntésemtől függnek. Én voltán a  Naguál.  Nem lehet, hogy csak úgy kirohanunk a házból és céltalanul elindulunk. 
Vezetnem kell őket. Igazság szerint azonban fogalmam sem volt, hová menjünk, vagy mit csináljunk. Csak úgy mellékesen 
hátrapillantottam, hogy megnézzem őket. A fényszóró bevilágított az autóba, és szemük, mintha tükör lett volna, visszaverte 
a fényt. Emlékeztem, hogy don Juan szeme is ilyen volt, mintha több fény tükröződne benne, mint a közönséges emberek 
szemében.
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Tudtam,  hogy  a  két  lány  tisztában  van  szorult  helyzetemmel.  Ahelyett,  hogy  egy  viccel  próbáltam  volna  leplezni 
tehetetlenségemet, nyíltan elárultam a tanácstalanságomat. Elmondtam, hogy nincs tapasztalatom, hogyan kell viselkednie 
egy  Naguálnak,  és nagyon  megköszönném,  ha  megtisztelnének  valamilyen  javaslattal  vagy ötlettel,  hogy hova  is  kéne 
mennünk. Úgy tűnt, undorodnak tőlem. Csettintettek a nyelvükkel, és a fejüket rázták. Különböző lehetőségeket pörgettem 
végig az  agyamban,  melyek közül egyik sem volt megvalósítható:  mondjuk,  hogy elvigyem  őket a  városba, vagy Nestor 
házához, vagy akár Mexikóvárosba.
Megállítottam az autót. Semmire sem vágytam jobban a világon, mint egy meghitt beszélgetésre velük. Szóra nyitottam a 
számat, hogy belekezdjek, de elfordultak tőlem, egymásra néztek, és egymás vállára tették a karjukat. Ez jelzésnek tűnt, hogy 
bezárkóztak, és nem figyelnek rám.
Reménytelennek  láttam  a  helyzetet.  Leginkább  don  Juan  minden  helyzetben  megőrzött  ösztönös  fölénye,  intellektuális 
társasága, és humorérzéke hiányzott abban a pillanatban. Ehelyett két idióta társaságában kellett osztoznom.
Levertséget pillantottam meg Lidia arcán is, és ez megálljt parancsolt elharapódzó önsajnálatomnak. Tudatára ébredtem – 
abban a pillanatban először –, hogy kölcsönös csalódottságunknak sosem lesz vége. Nyilvánvalóan ők is hozzá voltak szokva 
– bár más formában – don Juan tökéletességéhez. Számukra borzalmas lehetett a váltás a Naguál és én közöttem.
Hosszú  ideig  ültem,  miközben  járt  a  motor.  Aztán  hirtelen  megint  azt  a  borzongást  éreztem,  ami  a  bizsergő érzéssel 
kezdődött a fejem búbján, és abban a pillanatban tudtam, mi történt, amikor beléptem dona Soledad szobájába egy kis idővel 
ezelőtt. Nem a szó szokványos értelmében láttam őt. Amiről azt gondoltam, hogy dona Soledad, amint a falhoz kuporodik, 
valójában az emlékképe volt annak, hogy az ütésemet követő pillanatban el-
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hagyta a testét. Azt is tudtam, hogy amikor megérintettem azt a nyálkás, foszforeszkáló anyagot, meggyógyítottam, és hogy 
az valamiféle energia volt, amit az ütésemmel a fejében, illetve Rosa karjában hagytam.
Egy bizonyos szakadék képe jelent meg előttem. Meg voltam győződve róla, hogy ott találom dona Soledadot és la Gordát. 
Tudásom nem puszta feltevés volt, hanem olyan igazság,  amely nem szorult  további bizonyításra.  La Gorda elvitte dona 
Soledadot  annak  a  bizonyos szakadéknak  az  aljára,  és  ebben  a  pillanatban  éppen  azon  volt,  hogy meggyógyítsa.  Meg 
akartam  neki  mondani,  hogy nem  kell  a  homlokán  lévő daganatot  kezelni,  és  hogy már  arra  sincs  szükség,  hogy ott 
maradjanak.
Látomásomat elmeséltem a lányoknak. Mindketten azt mondták, úgy ahogy don Juan is szokta, hogy nem szabadna ennyire 
belelovalnom magam a dolgokba. Don Juan bírálata vagy megvetése sohasem bántott, de a két lánytól nem tudtam elfogadni. 
Sértve éreztem magam.
– Hazaviszlek benneteket – mondtam. – Hol laktok?
Lidia felém fordult, és nagyon dühösen kijelentette, hogy mindketten a gyámoltjaim, és biztonságba kell helyeznem  őket, 
mivel a Naguál kérésére lemondtak cselekvési szabadságukról azért, hogy segítsenek nekem.
Feldühödtem. Pofon akartam ütni a két lányt, de akkor éreztem, hogy megint az a furcsa borzongás fut végig a testemen.  
Ismét a bizsergő érzéssel kezdődött a fejem búbján, mely végigfutott a hátamon, míg elérte a köldököm tájékát,  és ekkor 
rájöttem,  hogy hol  laknak  a  lányok.  Ez  a  bizsergés  olyan  volt,  mint  valami  védőpajzs,  mint  egy puha,  meleg  hártya. 
Fizikailag éreztem, hogyan terül szét a rekeszizmom és a szeméremcsontom között. Haragom eltűnt, helyébe furcsa józanság 
és tartózkodásféle lépett,  ugyanakkor  nevethetnékem támadt.  Ekkor valami  megvilágosodott bennem. Dona Soledad és a 
húgocskák akcióinak hatására testem felfüggesztette az ítéletalkotást; don Juan kifejezésével élve: megállítottam a világot. 
Két elkülönült érzet keveredett össze bennem. A bizsergés a fejem búbján, és a száraz pattanó hang a
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nyakam tövében: a kettő között található az, ami előidézi az ítéletalkotás felfüggesztését.
Ahogy ültem az autóban ezzel a két lánnyal,  egy elhagyatott hegyi út szélén, életemben először voltam teljesen tudatában 
annak, hogy megállítottam a világot. Ez az érzés egy hasonló, először érzett testi tudatosság emlékét juttatta az eszembe. A 
fejem búbján érzett  bizsergessél  állt  kapcsolatban.  Don Juan  mondta,  hogy a varázslóknak  ki  kell  fejleszteniük az ilyen 
érzékelést, és erre különösen részletesen kitért. Don Juan szerint ez valami viszketésszerű érzés, ami nem kellemes, nem is 
fájdalmas,  és  az  ember  feje  búbján  jelentkezik.  Annak  érdekében,  hogy intellektuális  szinten  is  megismertessen  vele, 
körülírta,  és jellemezte a tulajdonságait,  majd gyakoroltatott,  hogy kifejlesszem ennek az érzésnek a testi  tudatosságát  és 
emlékét. Olyan bokrok és sziklák alatt futtatott végig számtalanszor, melyek néhány centivel voltak a fejem fölött.
Évekig próbáltam követni az útmutatásait,  de egyrészt képtelen voltam megérteni  a leírásait,  másrészt gyakorlati  lépéseit 



követve soha nem sikerült a megfelelő érzéseket felkelteni a testemben. Soha nem éreztem semmit a fejem búbján, amikor 
azok alatt  a  bokrok és  sziklák  alatt  futottam,  melyeket  kiválasztott  a  gyakorláshoz.  De egyszer  csak  a  testem magától 
felfedezte  ezt  az  érzést,  akkor,  amikor  hatalmas  teherautót  vezettem  egy  háromszintes  parkolóházban.  Ugyanolyan 
sebességgel hajtottam be a kapun, mint ahogy a kis, kétajtós autómmal szoktam; és az lett az eredmény, hogy úgy éreztem, a 
tető vízszintes betongerendái  hozzáérnek a fejemhez. Nem tudtam időben lefékezni a teherautót,  és úgy éreztem, mintha 
megskalpolnának  a  betongerendák.  Azelőtt  sohasem  vezettem  ilyen  magas  járművet,  így  nem  tudtam  megfelelően 
alkalmazkodni a helyzethez. A teherautó teteje és a parkoló plafonja közötti teret nem érzékeltem. A fejbőrömmel éreztem a 
gerendákat.
Aznap  órákig  vezettem körbe-körbe az  épületben,  hogy megadjam a  testemnek  az  esélyt  a  bizsergő érzés  emlékének  a 
megőrzésére.
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A lányokhoz fordultam, és el akartam nekik mondani, hogy most jöttem rá, hol laknak. Meggondoltam magam. Nem tudtam 
volna elmagyarázni nekik, hogy a bizsergő érzés juttatta eszembe don Juannak azt az elejtett megjegyzését, amit akkor tett, 
amikor Pablitóhoz igyekeztünk, és elhaladtunk egy bizonyos ház mellett. A környék egyik szokatlan jellegzetességére hívta 
fel a figyelmemet, és azt mondta, az a ház eszményien nyugalmas hely, de nem pihenésre való. Odavittem őket.
A ház  elég nagy,  dona  Soledadéhoz  hasonló cseréptetős vályogház  volt.  Hosszú szoba nyúlt  el  az  elülső részén,  fedett 
szabadtéri konyha a ház mögött, hatalmas veranda a konyha mellett, és egy kis terület a baromfinak a verandán túl. Házuk 
legfontosabb része mégis a  kétajtós zárt  szoba volt,  az  egyik ajtó az  első szobába, másik a  hátsó részre nyílt.  Lidia azt 
mondta, hogy azt a helyiséget a saját kezükkel építették. Meg akartam nézni, de mind a ketten kijelentették, hogy ez nem a 
megfelelő alkalom, mert  Josefina és la Gorda nincsenek itt,  tehát  nem is mutathatják meg a szoba azon részét, amely az 
övék.
Az első szoba sarkában egyméteres, téglából készült, beépített emelvény volt. Körülbelül fél méter magas lehetett, és egyik 
végével a  falhoz  csatlakozott.  Lidia  néhány vastag  szalmagyékényt  tett  a  tetejére,  és arra  buzdított,  hogy feküdjek le és 
aludjak, ők addig majd vigyáznak rám.
Rosa meggyújtott egy petróleumlámpát, és felakasztotta egy szögre az ágy fölött. Elég fényt adott az íráshoz. Elmagyaráztam 
nekik, hogy az írás oldja a feszültségemet, és megkérdeztem, nem zavarja-e őket, ha írok.
– Miért kérdezed? – kérdezett vissza Lidia. – Csak írjál!
Mivel  szükségét  éreztem  valami  semmitmondó  magyarázatnak,  elmondtam,  hogy mindig  csináltam  olyasféle  dolgokat, 
melyeket még don Juan és don Genaro is különösnek talált, mint például a jegyzetelés, és hogy ez szükségképpen nekik is 
furcsa lesz.
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–  Mindannyian csinálunk különös dolgokat – vont vállat közönyösen Lidia.
Hátamat a falnak támasztva leültem az ágyra a lámpa alá. Mellém feküdtek, egyikük a jobb, másikuk a bal oldalamra. Rosa 
betakarózott, és azon nyomban elaludt, amint letette a fejét. Lidia azt mondta, itt az alkalom, hogy beszélgessünk, bár jobb 
szeretné, ha leoltanám a lámpát, mert elálmosítja a fény.
Beszélgetésünk a sötétben a másik két lány holléte körül forgott. Azt mondta, fogalma sincs, hol lehet la Gorda, de Josefina 
kétségtelenül a hegyekben jár, és még mindig Nestor után kutat  a sötétség ellenére is. Elmagyarázta,  hogy Josefina tud a 
legjobban vigyázni magára, akár egy sötét, elhagyatott helyen is. Ezért választotta la Gorda erre a feladatra.
Megemlítettem, hogy la Gordáról szóló beszélgetéseiket hallgatva az a benyomásom alakult ki, mintha ő lenne a vezetőjük. 
Lidia  azt  felelte,  hogy a felelősség valóban la  Gordáé,  és maga a  Naguál bízta meg a vezetéssel.  Hozzátette,  hogy ha  a 
Naguál nem is bízta volna meg, la Gorda előbb vagy utóbb akkor is átvette volna az irányítást, mivel ő a legjobb.
Ekkor kénytelen voltam felgyújtani a petróleumlámpát, hogy írhassak. Lidia nyafogott, hogy a fény mellett nem tud ébren 
maradni, de én nem tágítottam.
– Miért la Gorda a legjobb? – kérdeztem.
– Nagyobb a  személyes ereje,  mint  nekünk  – mondta.  –  Mindent  tud.  Emellett  a  Naguál arra is  megtanította,  hogyan 
irányítson másokat.
– Irigyled la Gordát, amiért ő a legjobb?
– Régebben irigyeltem, de most már nem.
– Mitől változott meg ez az érzésed?
– Elfogadtam végül a sorsomat, ahogy a Naguál megmondta.
– És mi a sorsod?
– A sorsom... a sorsom az, hogy szellő legyek. Hogy álmodó legyek. A sorsom az, hogy harcos legyek.
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–  Rosa és Josefina irigylik la Gordát?
– Nem,  ők sem. Mindannyian  elfogadtuk a sorsunkat.  A  Naguál azt  mondta,  az erő csak azután  kezd bennünk élni,  ha 
ellenkezés nélkül elfogadjuk a sorsunkat. Én sokat panaszkodtam, és sokszor rettenetesen éreztem magam, mert szerettem a 
Naguált.  Azt  hittem,  nő vagyok. De  ő megmutatta,  hogy nem vagyok az.  Megmutatta,  hogy harcos vagyok. Az életem 
befejeződött,  mielőtt  találkoztam  vele.  Ez  a  test,  amit  most  itt  látsz,  teljesen  új.  Ugyanez  történt  mindannyiunkkal. 
Lehetséges, hogy te nem olyan vagy, mint mi, de a mi számunkra új életet jelentett a Naguál
– Amikor elmondta nekünk, hogy távozni készül, mert elszólítják más teendői, azt hittük, belehalunk. De nézz most ránk! 
Élünk! És tudod miért? Mert a Naguál megmutatta nekünk, hogy mi ő maga vagyunk. Itt van velünk. Mindig is itt lesz. Mi 
vagyunk a teste és a szelleme.
– Mind a négyen ugyanígy éreztek?
– Nem négyen  vagyunk.  A négy egyetlenegy.  Ez  a  mi  sorsunk.  El  kell  egymást  fogadnunk.  És te  is  ugyanilyen  vagy. 



Mindannyian ugyanazok vagyunk. Még dona Soledad is ugyanaz, habár ő másfelé tart.
– És Pablito, Nestor és Benigno? Ők hogyan illenek a képbe?
– Azt nem tudjuk. Nem szeretjük  őket. Különösen Pablitót nem. Gyáva alak. Nem fogadta el a sorsát, ki akar térni  előle. 
Még azzal a lehetőséggel sem akar élni, hogy varázslóvá váljon, és inkább közönséges életet akar élni. Az nagyon jó lenne 
Soledadnak.  De a  Naguál  megparancsolta  nekünk,  hogy segítsünk  Pablitónak.  Már  kezdünk belefáradni.  Lehet,  hogy la 
Gorda egy nap végleg elsöpri őt az útból.
– Megteheti?
– Megteheti-e? Hát persze, hogy megteheti.  Több van benne a  Naguálból, mint bennünk együttvéve. Talán  még annál  is 
több, mint benned.
– Mit gondolsz, miért nem mondta nekem soha a Naguál, hogy ti a tanítványai vagytok?
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– Mert te üres vagy.
– Ő mondta azt, hogy üres vagyok?
– Mindenki tudja, hogy üres vagy. Rá van írva a testedre.
– Honnan tudod?
– Van egy lyuk a közepén.
– A testem közepén? Hol?
Nagyon finoman megérintett egy pontot a hasam jobb oldalán. Egy kört rajzolt az ujjával, mintha egy tíz-tizenkét centiméter 
átmérőjű láthatatlan lyuk körvonalát követné.
– Te is üres vagy, Lidia?
– Na ne viccelj! Én teljes vagyok. Nem látod?
A kérdéseimre adott válaszai váratlan fordulatot vettek. Nem akartam a tudatlanságommal magamra  haragítani.  Igenlően 
bólogattam.
–  Miért  gondolod,  hogy egy lyuk  van  rajtam,  ami  üressé  tesz?  –  kérdeztem,  miután  eltöprengtem  azon,  mi  lenne  a 
legártatlanabb kérdés.
Nem  válaszolt.  Hátat  fordított,  és  panaszkodott,  hogy  a  lámpa  fénye  zavarja  a  szemét.  Ragaszkodtam  hozzá,  hogy 
válaszoljon. Kihívóan felém fordult.
– Nem akarok tovább beszélgetni veled – mondta. – Ostoba vagy. Még Pablito sem ennyire ostoba, pedig ő a legostobább.
Nem akartam újabb vakvágányra jutni azzal, hogy úgy teszek, mintha tudnám, miről beszél, így még egyszer megkérdeztem, 
mi okozhatja az ürességemet. Úgy vettem rá a beszélgetés folytatására,  hogy azt bizonygattam, don Juan sohasem beszélt 
erről nekem. Don Juan  időről időre mondogatta,  hogy üres vagyok, de én úgy értettem,  ahogy ezt a kijelentést  bármely 
nyugati ember értette volna. Azt hittem, arra utal, hogy hiányzik belőlem az eltökéltség, az akarat, a céltudat, vagy akár az 
intelligencia. Soha nem említett semmiféle lyukat a testemen.
– Lyuk van a jobb oldaladon – mondta tényközlő modorban. – Egy lyuk, amit egy nő okozott, azzal, hogy kiürített.
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– Talán azt is tudod, ki az a nő?
– Azt csak te tudod. A Naguál  azt mondta, hogy a legtöbb férfi nem tudja, ki ürítette ki  őket. A nők szerencsésebbek;  ők 
mindig tudják, ki ürítette ki őket.
– A húgaid is üresek, mint én?
– Ne hülyéskedj! Hogy lehetnének üresek?
– Dona Soledad azt mondta, hogy ő üres. Ő is olyan, mint én?
– Nem. Neki hatalmas lyuk volt a hasán. Mind a két oldalán volt egy lyuk, ami azt jelenti, hogy őt egy férfi és egy nő is 
kiürítette.
– Mit csinált dona Soledad azzal a nővel és azzal a férfival?
– Odaadta nekik a teljességét.
Egy pillanatig haboztam, mielőtt feltettem a következő kérdést. Fel akartam mérni válaszának összes következményét
– La Gorda még Soledadnál is rosszabb volt – folytatta Lidia. – Őt két nő ürítette ki. Akkora lyuk tátongott a hasán, mint egy 
barlang. De mostanra bezárta. Most újra teljes.
– Mesélj arról a két nőről!
– Ennél többet nem árulhatok el neked – mondta szigorú hangon. – Erről csak la Gorda beszélhet veled. Várd meg, amíg 
megjön.
– Miért csak la Gorda?
– Mert ő mindent tud.
– Ő az egyetlen, aki mindent tud?
– A Tanú ugyanannyit tud, mint ő, esetleg még többet, de ő maga is Genaro, amitől nehéz kezelni. Nem szeretjük.
– Miért nem szeretitek?
– Azok hárman rémes alakok. Bolondok, mint Genaro. Persze ők maguk is Genarók. Mindig harcban állnak velünk, mert 
féltek a Naguáltól, és most rajtunk állnak bosszút. La Gorda legalábbis ezt mondja.
– És honnan veszi ezt la Gorda?
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– A  Naguál  olyan dolgokat mondott el neki,  amiket nekünk nem. La Gorda  lát.  A  Naguál  azt  mondta,  hogy te is  látsz.  
Josefina, Rosa és én nem látunk, de mégis mind az öten egy és ugyanazok vagyunk. Egyek vagyunk.
Ez  az  egyek  vagyunk  kifejezés,  amit  dona  Soledad  előző este már  használt,  egy sereg gondolatot  és félelmet  ébresztett 
bennem. Félreraktam a jegyzetfüzetemet. Körülnéztem. Valamiféle különös világban voltam, idegen ágyban feküdtem két 



fiatal nő között, akiket nem is ismertem. És mégis nyugodt voltam. A testem ernyedt és közömbös volt. Megbíztam bennük.
– Itt fogtok aludni? – kérdeztem.
– Hol máshol?
– Mi van a ti szobátokkal?
– Nem hagyhatunk egyedül. Ugyanolyan kényelmetlenül érezzük magunkat,  mint te; idegen vagy. Csakhogy mi kötelesek 
vagyunk a segítségedre lenni.  La Gorda azt mondta,  hogy, akármilyen ostoba is vagy, vigyáznunk kell rád.  Azt mondta, 
ugyanúgy egy ágyban kell veled aludnunk, mintha a Naguál lennél.
Lidia eloltotta a lámpást. Ülve maradtam, hátammal a falnak támaszkodva. Lehunytam a szemem, hogy végiggondoljam a 
dolgokat. Abban a pillanatban elaludtam.

Lidia,  Rosa és én reggel  nyolc óta  kint  ültünk  az  udvaron  az  utcai  szoba előtt,  már  majdnem két  órája.  Megpróbáltam 
beszélgetésbe  elegyedni  velük,  de  nem  hajlottak  rá.  Úgy tűnt  nagyon  ellazult  állapotban  vannak,  majdnem  aludtak. 
Fesztelenségük mégsem volt ragályos. Ahogy a rám kényszerített  csendben ültem, eltöltött a saját hangulatom. Kis domb 
tetején állt  a házuk; a bejárat keletre nézett. Onnan,  ahol ültem szinte az egész keletről nyugatra húzódó keskeny völgyet 
beláttam. A várost nem láttam, de a megművelt földek zöldjét igen a völgy alján. A másik oldalon, és a völgy körül minden 
irányban hatalmas, kúp alakú, vízmosta hegyek álltak. A völgy környékén nem voltak más magas hegyek, csak ezek a
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hatalmas,  vízmosta,  lecsupaszított  hegyek, amelyeknek a látványa igen nyomasztó hangulatot  keltett  bennem. Az volt az 
érzésem, hogy ezek a hegyek más korba ragadnak.
Lidia hirtelen megszólalt, és hangja kizökkentett álmodozásomból. Megrángatta a ruhám ujját.
– Itt jön Josefina – mondta.
Lenéztem a völgyből a ház felé vezető kanyargós ösvényre. Egy nőt láttam, aki lassan ballagott felfelé az ösvényen. Ötven 
méterre lehetett tőlünk. Azonnal észrevettem, milyen feltűnő a korkülönbség a közelgő nő illetve Lidia és Rosa között. Újra 
ránéztem. Soha nem gondoltam volna,  hogy Josefina ilyen öreg. Lassú járásából és testtartásából ítélve, úgy ötvenes évei 
közepén járhatott.  Vékony volt,  sötét hosszú szoknyát  viselt,  és a  hátán  egy köteg tűzifát  cipelt.  Széles vásznat  kötött a 
dereka köré; mintha egy gyerek ült volna a bal csípőjén. Úgy tűnt, gyaloglás közben szoptatja. Léptei erőtlennek látszottak, 
szinte vonszolta magát. Alig tudta megmászni az utolsó meredek lejtőt a házig. Mikor végül megállt, pár méterre előttünk, 
olyan hevesen zihált,  hogy segíteni akartam neki leülni. Olyan mozdulatot tett, mintha azt akarná  mondani,  hogy jól van, 
nincs rá szüksége.
Hallottam, hogy Lidia és Rosa kacag. Nem néztem rájuk, mert figyelmemet teljesen lekötötte Josefina. Az előttem álló nő a 
legundorítóbb, legcsúnyább teremtmény volt, akit életemben láttam. Leakasztotta a hátáról a tűzifát, és nagy robajjal a földre 
dobta. Önkéntelenül felugrottam, részben az erős zaj miatt, részben pedig azért, mert a fa súlyától a nő majdnem az ölembe 
zuhant
Egy  pillanatra  rám  nézett,  aztán  lesütötte  a  szemét  ügyetlensége  fölött  érzett  zavarában.  Kiegyenesítette  a  hátát,  és 
megkönnyebbülten felsóhajtott. A fa nyilvánvalóan túlságosan nehéznek bizonyult öreg testének.
Ahogy kinyújtóztatta a karját, haja kissé meglazult. Piszkos hajpánt fogta körül a homlokát, és szorította le hosszú, zsíros, 
kócos haját.  A sötét hajpánt  mögött jól látszottak  ősz hajszálai.  Rám mosolygott, és mintha bólintott volna.  Úgy tűnt,  az 
összes foga hiányzik, még fogat-
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lan  szájának  sötét  üregét  is  láttam.  Arcát  eltakarta  a  kezével,  és felnevetett.  Levetette a  szandálját,  és besétált  a  házba, 
mielőtt megszólalhattam volna. Rosa utána ment.
Sóbálvánnyá váltam. Dona Soledad utalásaiból arra következtettem, hogy Josefina egyidős Lidiával és Rosával.
Lidiához fordultam.
– Fogalmam sem volt, hogy ilyen öreg – mondtam.
– Igen, elég öreg – mondta tárgyilagosan.
– Van gyereke? – kérdeztem.
– Igen, és mindenhová magával viszi. Sohasem hagyja velünk. Attól fél, hogy megesszük.
– Fiú?
– Igen.
– Mennyi idős?
– Már vele van egy ideje. De nem tudom, mennyi idős. Úgy gondoltuk, hogy az ő korában már nem volna szabad gyereket 
szülnie. Nem hallgatott ránk.
– Kinek a gyereke?
– Josefináé, természetesen.
– Úgy értem, ki az apja?
– A Naguál, ki más lehetne?
Úgy éreztem, hogy ez a fejlemény fantasztikus és egyben rémisztő is.
– Gondolom, a Naguál világában bármi lehetséges – mondtam.
Ezt inkább magamnak mondtam, mint Lidiának.
– Az holtbiztos – mondta, és nevetett.
A vízmosta hegyek nyomasztó hatása  elviselhetetlenné  vált.  A környék igazán  rémületes volt,  és Josefina  mérte rám az 
utolsó csapást.  Azon  kívül,  hogy csúf,  öreg,  büdös és  fogatlan,  még valamiféle  arcbénulással  is  küszködött.  Ernyedten 
csüngtek  a  bal  oldali  arcizmai,  ami  igen  kínosan  torzította  el  bal  szemét,  és  szája  bal  sarkát.  Nyomasztó  hangulatom 
félelemmé változott.  Egy pillanatra  eljátszottam  az  addigra  már  oly ismerős gondolattal,  hogy az  autóhoz  rohanok,  és 
elhajtok.
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Elpanaszoltam  Lidiának,  hogy nem  érzem  jól  magam.  Nevetett,  és  azt  mondta,  hogy kétségtelenül  ijesztő látványnak 
találhattam Josefinát.
– Ilyen hatással szokott lenni az emberekre – mondta. – Mindenki utálja. Rondább, mint egy csótány.
–  Úgy emlékszem, láttam már – mondtam. – De akkor fiatal volt.
–  Változik  a  világ  – bölcselkedett  Lidia  –  vagy az  egyik  vagy a  másik  irányban.  Nézd  meg Soledadot.  Ugye micsoda 
változás? És te is megváltoztál. Erőteljesebbnek látszol, mint azelőtt. Egyre inkább hasonlítasz a Naguálra.
Azt akartam mondani, hogy a Josefinával történt változás iszonyatos, de féltem, hogy félreérti.
Ránéztem a vízmosta hegyekre a völgy felett. Úgy éreztem, el kell előlük menekülnöm.
– A Naguál  adta nekünk ezt a házat  – mondta.  – De nem pihenésre szolgál.  Volt egy másik házunk ezelőtt,  ami igazán 
gyönyörű volt. Ez a hely arra való, hogy az ember feltöltődjön. Azok a hegyek ott megőrjítik az embert.
Meglepett, hogy ennyire belelát a gondolataimba, és ki is zökkentett rossz hangulatomból.
– Természetünkből adódóan lusták vagyunk – folytatta. – Nem szívesen erőltetjük meg magunkat.  A Naguál  tudta ezt, és 
biztos volt benne, hogy bedilizünk ezen a helyen.
Hirtelen felállt,  és kijelentette, hogy enni szeretne. Bementünk a konyhába, egy félig nyitott,  mindössze két fallal határolt  
helyiségbe. Nyitott végében, az ajtó jobb oldalán agyagtűzhely állt; a másik végében, a két fal találkozásánál, nagy étkező, 
hosszú  asztallal  és három  székkel.  Padlóját  sima  folyami  kövekkel  rakták  ki.  A tető körülbelül  három  méter  magasan 
lehetett, a két falon, és a nyitott részen vastag tartógerendákon nyugodott.
Lidia egy tál húsos babot öntött ki nekem a tűzhelyen rotyogó fazékból. Néhány tortillát is melegített hozzá. Rosa bejött, leült 
mellém, és megkérte Lidiát, hogy tálaljon neki is.
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Elmerülve  néztem  Lidiát,  ahogy a  merőkanállal  szedte  a  húsos  babot.  Úgy látszott,  van  érzéke  a  pontos  mértékhez. 
Bizonyára észrevette, hogy csodálom ténykedését. Kivett két-három szem babot Rosa táljából, és visszatette a fazékba.
Szemem sarkából megláttam,  hogy Josefina a konyha felé közeledik.  Nem néztem rá.  Leült  velem szemben.  Émelyegni 
kezdett  a  gyomrom.  Úgy éreztem,  nem tudok így enni,  ha  közben  rám  mered  ez a  nő.  Hogy oldjam a  feszültségemet, 
tréfálkozni kezdtem Lidiával, hogy van még két felesleges babszem Rosa táljában, amit nem vett észre. Kivett két szem babot 
a  merőkanállal;  pontossága  valósággal  megdöbbentett.  Idegesen  felnevettem,  mert  tudtam,  hogy ha  Lidia  leül,  le  kell 
vennem a szemem a tűzhelyről, és el kell fogadnom Josefina jelenlétét.
Végül kelletlenül rápillantottam Josefinára,  aki az asztal  túlsó felén ült.  Síri csend lett.  Hitetlenkedve bámultam rá.  Majd 
leesett  az  állam.  Lidia  és Rosa harsányan  felkacagott.  Egy végtelen  pillanatig  tartott,  míg  érzéseimet  és gondolataimat 
valamiféle rendbe tudtam szedni. Akárki ült is velem szemben, nem az a Josefina volt, akit röviddel ezelőtt láttam, hanem 
egy kifejezetten csinos lány.  Nem voltak indián  vonásai,  mint  Rosának  és Lidiának.  Inkább latin-európainak  tűnt,  mint 
indiánnak.  Arcbőre világos olívaszínű volt, szája nagyon kicsi, orra finom metszésű; szépségét apró, fehér foga, és rövid, 
göndör, fekete haja teljesítette ki. Egy gödröcske az arca bal oldalán határozott merészséget kölcsönzött a mosolyának.
Ő volt az a lány, akivel pár évvel ezelőtt futólag találkoztam. Állta fürkésző tekintetemet. Szeme barátságosan csillogott. 
Lassan  leküzdhetetlen  idegesség  kerített  hatalmába.  Végül  azon  kaptam  magam,  hogy  zavaromban  kétségbeesetten 
bohóckodom.
Teli torokból nevettek, mint a gyerekek. Miután csitult a vidámságuk, tudni akartam, hogy mi értelme volt Josefina színészi  
teljesítményének.
– A rejtőzködés művészetét gyakorolja – mondta Lidia. – A Naguál megtanított minket arra, hogyan tévesz-
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szük meg az embereket, hogy ne ismerjenek fel bennünket.  Josefina nagyon csinos, és ha egyedül sétál az utcán éjszaka,  
senki sem fogja bántani, ha csúnya és büdös, de ha igaz valójában menne ki, hát te is megmondhatod, mi történne akkor. 
Josefina igenlően bólintott, és a lehető legrondább fintorba torzította az arcát.
– És egész nap tud így fintorogni – mondta Lidia.
Azt bizonygattam, ha itt laknék a környéken álruhájában hamarabb felismerném Josefinát, mint anélkül.
–  Ez  az  álca  csak  neked  szólt  –  mondta  Lidia,  mire  mindhárman  felnevettek.  –  És  látod,  hogy megtévesztett.  Jobban 
felfigyeltél a gyerekére, mint őrá.
Lidia bement a szobájukba, és kihozott egy rongycsomót, amely úgy nézett ki, mint  valami bepólyázott gyerek; odavágta 
elém az asztalra. Harsányan nevettem velük együtt.
– Mindegyikőtöknek van saját álcája? – kérdeztem.
– Nem. Csak Josefinának. A környéken senki sem tudja, milyen is valójában – felelte Lidia.
Josefina bólintott és elmosolyodott, ám továbbra is csendben maradt.  Igencsak elnyerte a tetszésemet.  Volt benne valami 
megfoghatatlanul kedves és ártatlan.
– Mondj valamit, Josefina – mondtam, és megfogtam a karját.
Rémülten és zavartan nézett rám. Arra gondoltam, hogy elragadtatásomban talán túl erősen szorítottam meg. Elengedtem. 
Kiegyenesítette a hátát. Kicsi száját és vékony ajkát eltorzította, és a legfurcsább morgások és sikolyok törtek ki belőle.
Egész  arca  hirtelen  megváltozott.  Egy  sor  csúf,  önkéntelen  görcs  torzította  el  egy  pillanattal  ezelőtt  még  nyugodt 
arckifejezését.
Rémülten néztem rá. Lidia megrángatta a ruhám ujját.
– Miért kellett megijesztened, te őrült? – suttogta. – Nem tudod, hogy megnémult, és egyáltalán nem tud beszélni?
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Josefina  nyilvánvalóan  értette,  amit  Lidia  mondott,  és  úgy tűnt,  tiltakozni  szeretne.  Ökölbe szorította  a  kezét,  Lidiára 



mutatott,  és  hihetetlenül  hangos,  és  rémületes  sikolyok  törtek  fel  belőle,  majd  fuldokolni  és  köhögni  kezdett.  Rosa 
megdörzsölte a hátát. Lidia is megpróbálta ugyanezt, de Josefina majdnem arcul ütötte.
Lidia leült mellém, és tehetetlenségét jelezve megvonta a vállát.
– Ő már csak ilyen – suttogta.
Josefina Lidia felé fordult. Arcát csúf grimaszba torzította a düh. Kitátotta a száját, és a lehető legmagasabb hangon újabb 
ijesztő torokhangokat hallatott.
Lidia lecsúszott a padról, és feltűnés nélkül elhagyta a konyhát.
Rosa karon fogta Josefinát. Josefina maga volt a megtestesült düh. Megmozdította az ajkát, és ismét eltorzította az arcát. 
Pillanatok alatt elvesztette mindazt a bájt és ártatlanságot, mellyel annyira elbűvölt az imént. Nem tudtam, mitévő legyek. 
Megpróbáltam bocsánatot kérni, de Josefina embertelen sikoltozása belém fojtotta a szót. Végül Rosa bevitte a házba.
Lidia visszatért, és leült az asztalhoz, szemben velem.
– Valami elromlott itt neki – mondta, és a fejére mutatott.
– Mikor történt? – kérdeztem.
– Már régen. A Nagual biztosan csinált vele valamit, mert egyszerre csak megnémult.
Lidia szomorúnak tűnt.  Az volt a benyomásom, hogy szomorúságát  akarata  ellenére árulta  el. Még indíttatva is éreztem 
magam, hogy megmondjam, nem kell mindenáron eltitkolnia az érzéseit.
– Hogyan érintkezik Josefina az emberekkel? – kérdeztem. – Írásban?
– Ugyan már,  ne beszélj bolondságokat, Josefina nem tud írni.  Nem olyan, mint  te. Kézzel-lábbal mondja el nekünk, mit 
akar.
Rosa és Josefina visszajöttek a konyhába. Mellém álltak. Úgy éreztem, Josefina ismét az ártatlanság és őszin-
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teség megtestesült képe lett. Üdvözült arckifejezésében a leghalványabb jele sem volt annak, hogy olyan hirtelen csúffá tud 
válni.  Ahogy  ránéztem,  hirtelen  rájöttem,  hogy  különleges  mimikai  képessége  bizonyára  szorosan  összefügg 
beszédzavarával.  Úgy  okoskodtam,  hogy  ilyen  kifinomult  mimikája  csak  olyan  embernek  lehet,  aki  elvesztette  a 
beszédkészségét.
Rosa azt mondta, hogy Josefina elárulta neki, szeretné, ha beszélni tudna, mert nagyon megszeretett engem.
– Mielőtt megjöttél, boldog volt olyannak, amilyen – mondta éles hangon Lidia.
Josefina igenlően bólogatott, megerősítve Lidia kijelentését, és halk hangok törtek elő a torkából.
– Bárcsak itt lenne la Gorda! – mondta Rosa. – Lidia mindig feldühíti Josefinát.
– Sosem szándékosan! – ellenkezett Lidia. Josefina rámosolygott, és kinyújtotta a karját, hogy megérintse. Úgy tűnt, mintha 
bocsánatot szeretne kérni. Lidia ellökte a kezét.
– Mit akarsz, te néma gyengeelméjű? – zsémbelt.
Josefina nem haragudott meg. Elfordította a tekintetét. Akkora fájdalom tükröződött a szemében, hogy nem akartam ránézni. 
Úgy éreztem, be kell avatkoznom.
– Azt gondolja,  hogy ő az egyetlen nő a világon, akinek problémái vannak – csattant  fel Lidia.  – A  Naguál  azt  mondta 
nekünk, hogy legyünk vele kemények és könyörtelenek, mindaddig, amíg fel nem hagy az önsajnálattal.
Rosa rám nézett, és bólintott. Lidia Rosa felé fordult, és megparancsolta neki, hogy üljön el Josefina mellől.
Rosa engedelmesen arrébb húzódott, és mellém telepedett a padra.
– A Naguál azt mondta, hogy valamikor mostanában ismét beszélni fog – mondta Lidia.
– Hé! – mondta Rosa, és megrántotta a karomat. – Lehet, hogy te fogod beszédre bírni!
– Igen! – kiáltott fel Lidia, mintha neki is ugyanez jutott volna eszébe. – Lehet, hogy ezért kellett rád várnunk.
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– Világos! – tette hozzá Rosa,  olyan kifejezéssel,  mintha  tényleg most világosodott volna meg neki  valami.  Mindketten 
talpra ugrottak, és megölelték Josefinát.
– Újra beszélni fogsz! – kiáltotta Rosa, miközben Josefina vállát rázta.
Josefina  kinyitotta,  és körbeforgatta  a  szemét.  Erőtlen,  tompa sóhajokat  kezdett  hallatni,  mintha  zokogna,  végül  fel-alá 
rohangált, miközben úgy üvöltött, mint valamilyen állat. Annyira izgatott volt, hogy úgy látszott, kiakadt az állkapcsa. Az 
igazat  megvallva azt hittem, az ideg-összeroppanás határán  áll.  Lidia és Rosa odaszaladt  hozzá,  és segítettek becsukni a 
száját. De nem próbálták megnyugtatni.
–  Újra  beszélni  fogsz!  Újra  beszélni  fogsz!  –  kiabálták.  Josefina  úgy bömbölt,  és zokogott,  hogy a  hideg  futkározott  a 
hátamon.
Teljesen meg voltam zavarodva. Megpróbáltam józanul beszélni. Igyekeztem az értelmükre hatni,  de aztán rájöttem, hogy 
annak bizony híján vannak. Fel-alá járkáltam előttük, s megpróbáltam kitalálni, mit tegyek.
– Ugye segítesz rajta? – kérdezte Lidia.
– Kérlek! Kérlek! – könyörgött Rosa. Megmondtam nekik, hogy meg vannak őrülve, és hogy én nem tudhatom, mit kellene 
tennem. Ám beszéd közben azt vettem észre, hogy eltölt az optimizmus és a bizonyosság furcsa keveréke. Először el akartam 
hessegetni,  de aztán  eluralkodott  rajtam.  Egyszer  már  volt  hasonló érzésem egy kedves barátnőmmel  kapcsolatban,  aki 
halálos beteg volt. Úgy éreztem, meg tudom gyógyítani, és akár ki is vihetem a kórházból, ahol haldoklott. Erről még don 
Juannal is tanácskoztam.
– Persze. Meg tudod gyógyítani, és az asszony ki fog sétálni halálos csapdájából. – mondta.
– Hogyan? – kérdeztem.
– Az eljárás nagyon egyszerű – mondta. – Mindössze annyit kell tenned, hogy emlékezteted rá, hogy gyógyíthatatlan beteg. 
Ha eljutott a végső stádiumba, akkor van ereje. Akkor nincs több vesztenivalója: már mindent el-
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veszített. Ha az embernek nincs vesztenivalója, bátorrá válik. Csak akkor vagyunk gyávák, ha van mihez ragaszkodnunk.
– De hát elég, ha csak csak emlékeztetem rá?
– Dehogy. Ez adja meg neki a szükséges lökést. Aztán a bal kezével el kell taszítania magától a betegséget. Maga elé kell 
löknie a karját,  tenyerét  ökölbe szorítva,  mintha  egy fogantyút  markolna.  Folyamatosan  löknie kell  kifelé,  miközben azt 
mondogatja, hogy ki, ki, ki veled! Mondd meg neki, hogy mivel semmi mást nem tehet, hátralévő életének minden percét  
annak kell szentelnie, hogy ezt a műveletet gyakorolja. Biztosíthatlak róla, hogy ha igazán akar, akkor felkel és kisétál.
– Túlságosan egyszerűnek hangzik – jegyeztem meg némiképp elkedvetlenedve.
Don Juan kuncogott.
– Egyszerűnek tűnik – mondta –, de nem az. Ehhez az kell, hogy a barátnőd szelleme feddhetetlen legyen.
Hosszasan nézett rám. Úgy tűnt, felméri a barátnőm iránt érzett aggodalmamat, és szomorúságomat.
– Persze – tette hozzá –, ha a barátnőd szelleme feddhetetlen volna, akkor nem lenne ott, ahol van.
Továbbadtam a barátnőmnek don Juan szavait. De már túl gyenge volt ahhoz, hogy megmozdítsa a karját.
Josefina  esetében  titkos  magabiztosságom ésszerű magyarázata  az  lehetett,  hogy Josefina  feddhetetlen  szellemű harcos. 
„Lehetséges lenne – kérdeztem magamtól halkan –, hogy ugyanezt a kézmozdulatot kellene alkalmazni nála is?”
Közöltem Josefinával, hogy valami gát okozza beszédképtelenségét.
– Igen, igen, egy gát! – ismételte Lidia és Rosa.
Elmagyaráztam Josefinának a karmozdulatot, és elmondtam neki, hogy ilyen módon mozgatva karját, el kell löknie magától 
a gátat.
Josefina  tekintete  megmerevedett.  Úgy tűnt,  transzba  esett.  Mozgatta  a  száját,  alig  hallható hangokat  hallatott.  Próbálta 
megmozdítani a karját, de olyan izgatott lett,
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hogy csak összevissza hadonászott. Újra elmagyaráztam neki a mozdulatot, de annyira eluralkodott rajta a zavar, hogy nem 
is hallotta, mit mondok. Kifordult a szeme, és tudtam, hogy azonnal elájul. Rosa láthatóan felfogta, mi történik; felugrott, 
felkapott egy pohár vizet, és Josefina arcába löttyintette. Josefina szeme felakadt, csak a szeme fehérje látszott. Többször is 
pislogott, míg végre képes volt irányítani a tekintetét. Megmozdította a száját, hang azonban nem jött ki belőle.
– Érintsd meg a torkát! – kiáltott rám Rosa.
– Ne! Ne! – visította Lidia. – A fejét érintsd meg! A fejében van a baj, te bolond!
Megragadta a kezem, és én vonakodva hagytam, hogy Josefina fejére helyezze.
Josefina megremegett, és szaggatott, erőtlen hangokat hallatott. Valahogy dallamosabbnak tűntek, mint eddigi nem emberi 
hangjai.
Rosa is felfedezte a különbséget.
– Hallottad? Hallottad? – kérdezte suttogva.
De akármi is volt a különbség, Josefina az eddigieknél is különösebb hangok sorát hallatta. Amikor elcsendesedett, először 
felzokogott,  majd valamiféle eufórikus állapotba került.  Végül  Lidia  és Rosa lecsendesítették.  Nyilvánvalóan  kimerülten 
lehuppant a padra. Alig tudta felemelni a szemhéját, hogy rám nézzen. Alázatosan rám mosolygott.
– Igazán nagyon sajnálom – mondtam, és megfogtam a kezét.
Egész  testében remegett.  Lehajtotta  a  fejét,  és megint  elsírta  magát.  Mély együttérzés töltött  el.  Abban a pillanatban  az 
életemet adtam volna érte, hogy segíthessek rajta.
Féktelen sírásban tört  ki,  ahogy megpróbált  beszélni  hozzám.  Lidia és Rosa annyira  beleélték magukat  a drámába,  hogy 
Josefinához hasonlóan tátogtak.
– Az isten szerelmére, csinálj már valamit! – esdekelt kétségbeesetten Rosa.
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Elviselhetetlen szorongás fogott el. Josefina felállt,  és megölelt,  vagy inkább dühödten rám csimpaszkodott, és ellökött az 
asztaltól. Abban a pillanatban Lidia és Rosa bámulatos gyorsasággal és mozgékonysággal két kézzel megragadta a vállamat, 
majd  elgáncsolt.  Josefina  testének  súlya  és ölelése,  és Lidia  és Rosa mozdulatainak  gyorsasága  tehetetlenné  tett.  Mind 
egyszerre  mozdultak,  és mielőtt  rájöhettem volna,  mi  is  történik,  a  földre  döntöttek,  úgy,  hogy Josefina  rajtam  feküdt. 
Éreztem, hogyan dobog a szíve. Nagy erővel szorította magát hozzám; szívdobogása a fülemben visszhangzott. Úgy éreztem, 
mintha  az  én  mellkasomban  dübörögne.  Megpróbáltam  ellökni  magamtól,  de  szorosan  tartotta  magát.  Rosa  és  Lidia 
testsúlyukkal  a karomra  és a lábamra  nehezedve a padlóhoz szögeztek. Rosa eszetlenül  vihogott,  és az oldalamat  kezdte 
harapdálni.  Éles kis fogai összekoccantak, ahogy állkapcsa ideges görcsökben szétnyílt,  majd összezárult.  Egyszerre csak 
irtózatos  fájdalom csapott  belém,  valami  váratlan  fizikai  viszolygás  és rémület.  Fuldokoltam.  Elhomályosult  a  szemem. 
Tudtam,  hogy el  fogok ájulni,  Ekkor  meghallottam  a  száraz  hangot  a  nyakam  tövében,  mintha  elpattanna  egy cső,  és 
megéreztem a bizsergést a fejem búbján, ami hidegrázásként futott végig a testemen. A következő, amit észleltem, az volt, 
hogy a konyha túlsó sarkából figyelem őket. A három lány rám bámult, miközben ott feküdtek a padlón.
– Mi történik itt? – hallottam valakinek az éles, hangos, parancsoló hangját.
Aztán valami elképesztő dolgot éreztem. Azt éreztem, hogy Josefina elenged, és feláll. Ott feküdtem a padlón, és ugyanakkor 
ott álltam egy kicsit messzebb tőlük, és egy nőre néztem, akit még soha életemben nem láttam. Az ajtónál állt. Felém lépett, 
és néhány méterre tőlem megállt. Egy pillanatra rám szegezte tekintetét. Azonnal tudtam, hogy la Gorda az. Tudni akarta, 
hogy mi folyik itt.
– Csak egy kicsit tréfálkoztunk vele – mondta a torkát köszörülve Josefina. – Úgy tettem, mintha néma lennék.
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A három lány összebújt, és nevetni kezdett. La Gorda nyugodt maradt, és rám nézett.
Beugrattak!  Annyira  dühítőnek  éreztem  a  butaságomat  és  hiszékenységemet,  hogy majdnem  hisztérikus  nevetőgörcsöt 
kaptam. Egész testemet átjárta a reszketés.



Tudtam,  hogy Josefina nemcsak szórakozott velem, ahogy állította.  Mind a hárman  komolyan gondolták.  Valójában úgy 
éreztem, hogy Josefina teste olyan erő, amely a testembe akar hatolni. Kétségtelenül csel volt az is, hogy Rosa az oldalamat 
harapdálta, ezzel attól az érzéstől akarta elvonni a figyelmemet, hogy közben észrevegyem, miképpen dobog Josefina szíve a 
mellkasomban.
Hallottam, miként unszol la Gorda, hogy nyugodjak meg.
Remegést éreztem a gyomrom táján, aztán csendes, nyugodt harag söpört végig rajtam. Gyűlöltem őket. Elegem volt belőlük. 
Legszívesebben fogtam volna a kabátomat és a jegyzeteimet, és kisétáltam volna a házból, ha nem lettem volna én magam is 
ingerült. Szédültem, és az érzékszerveim is megzavarodtak. Az volt az érzésem, hogy amikor először néztem rájuk a szoba 
túlsó sarkából, tulajdonképpen egy szemmagasságom feletti szögből láttam őket, valahonnan a mennyezet közeléből. De még 
zavaróbb volt, hogy valóban érzékeltem, amint Josefina öleléséből kiszabadít fejem búbjának bizsergő érzése. Nemcsak olyan 
volt, mintha valami kiszállt volna a fejemből, hanem ténylegesen ki is szállt belőlem.
Néhány évvel ezelőtt don Juan, és don Genaro valahogy megbűvölték az érzékelésemet, így az képtelenül megkettőződött: 
úgy éreztem,  hogy don Juan  rám esett,  és odaszögezett  a  földhöz,  ugyanakkor  azt  is  éreztem,  hogy még mindig  talpon 
vagyok.  Valójában  egyszerre  voltam mind  a  két  helyzetben.  A varázslók nyelvén  szólva azt  mondhatnám,  hogy testem 
elraktározta  ennek a kettős érzékelésnek az  emlékét,  és úgy tűnt,  most  megismétli.  Habár ez alkalommal  két  új tény is 
hozzáadódott testi emlékeimhez. Az egyik az, hogy a kettős érzékelést kiváltó eszköz a bizsergő érzés volt, amelynek annyira 
tu-
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datára  ébredtem  ezekkel  a  nőkkel  való  szembesüléseim  során;  a  másik  az,  hogy a  hang  a  nyakam  tövében  valamit 
meglazított bennem, ami így képes volt kijönni a fejem búbján.
Egy vagy két perc után határozottan éreztem, hogy lefelé jövök a mennyezet magasságából, mígnem ismét a földön állok. 
Némi időbe telt, míg hozzászoktam, hogy a normális szemmagasságomból nézzek.
Ahogy ránéztem a négy nőre, meztelennek és sebezhetőnek éreztem magam. Aztán mintha pillanatnyi tudathasadásom lett 
volna,  vagy folytonossági  hiány  állt  volna  be  az  érzékelésemben.  Olyan  volt,  mintha  becsuktam  volna  a  szemem,  és 
valamilyen erő hirtelen párszor megpörgetett volna. Amikor kinyitottam a szemem, azt láttam, hogy tátott szájjal bámulnak 
rám. Azonban valahogy ismét magam voltam.

110.

-3-

La Gorda

Az első dolog, ami feltűnt la Gordán, sötét, nyugodt szeme volt. Úgy éreztem, tetőtől talpig megvizsgál. Szeme ugyanúgy 
pásztázott  végig rajtam,  ahogy don Juané.  Ugyanaz  a nyugalom és erő tükröződött  a  szeméből.  Már  tudtam,  miért  ő a 
legjobb. Az a gondolat ötlött fel bennem, hogy don Juan biztosan ráhagyta a szemét.
Kicsit magasabb volt, mint  a másik három lány. Szikár  sötét teste és gyönyörű háta volt. Széles vállának  kecses vonalát 
akkor vettem észre, amikor felsőtestét félig elfordította, hogy a lányokra nézzen.
Valami érthetetlen utasítást adott, és a három lány leült a padra, pontosan mögé. Tulajdonképpen a testével védte őket tőlem.
Ismét felém fordult. Arckifejezése a lehető legkomolyabb volt, de a lehangoltság vagy elzárkózás legkisebb jele nélkül. Nem 
mosolygott, mégis barátságosan viselkedett. Nagyon kellemes vonásai voltak: szép ívű arca, se nem kerek, se nem szögletes; 
kicsi szája, vékony ajkai; kiálló pofacsontja; és hosszú, koromfekete haja.
Nem tudtam nem észrevenni gyönyörű, izmos kezét, melyet tenyerével maga felé, a köldöktájéka előtt tartott  összefonva. 
Láttam, hogy izmai ütemesen összehúzódnak.
Hosszú,  fakó narancsszínű,  hosszú ujjú,  pamutruhát  viselt,  barna  kendővel.  Lenyűgöző nyugalom és határozottság áradt 
belőle. Don Juan jelenlétét éreztem. A testem ellazult.
– Ülj le, ülj le! – mondta rábeszélően.
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Visszamentem az asztalhoz. Rámutatott egy helyre, hogy oda üljek, de állva maradtam.
Most először mosolyodott el, tekintete ellágyult,  és fényesebb lett.  Nem volt olyan csinos,  mint  Josefina,  mégis  ő volt a 
leggyönyörűbb.
Egy pillanatig csendben voltunk. Magyarázatképpen elmondta, hogy az elmúlt évek során, mióta a Naguál elment, minden 
tőlük telhetőt megtettek, hogy teljesíthessék azt a feladatot, melyet a Naguál kitűzött nekik.
Nem értettem igazán, mit akar mondani, de ahogy beszélt, még inkább éreztem don Juan jelenlétét. Nem arról volt szó, hogy 
don Juan  stílusát  vagy hanghordozását  utánozta volna;  belső fegyelmezettségének köszönhette,  hogy viselkedése olyanná 
vált, mint don Juané. Belülről fakadt a hasonlóságuk.
Elmondtam neki, azért jöttem, mert Pablito és Nestor segítségére lenne szükségem. Elismertem, hogy elég lassú, vagy akár  
ostoba  is  vagyok  a  varázslók  útjának  megértésében,  de  őszinte  vagyok,  és  mégis  mindannyian  fondorlatosan,  és 
rosszindulatúan bánnak velem.
Mentegetőzni kezdett, de nem hagytam, hogy befejezze. Felkaptam a holmimat, és kimentem az ajtón. Utánam szaladt. Nem 
akart meggátolni abban, hogy elmenjek, hanem inkább nagyon gyorsan beszélt, mintha mindent el akarna mondani, mielőtt 
elmegyek.
Azt mondta,  hogy végig kell hallgatnom, és szívesen eljön velem bármeddig,  hogy elmondjon mindent,  amivel a  Naguál  
megbízta.



– Mexikóvárosba megyek – mondtam.
– Elmegyek veled Los Angelesig is, ha kell – mondta, és tudtam, hogy komolyan gondolja.
– Rendben – mondtam, csak hogy próbára tegyem. – Szállj be az autóba.
Egy pillanatig habozott, majd csendben megállt, arccal a ház felé. Összekulcsolt kezét a köldöke alá helyezte. Megfordult, és 
ugyanezzel a kézmozdulattal kísérve a völgy felé pillantott.
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Tudtam, mit csinál. Elköszönt a házától, és azoktól a félelmetes hegyektől, melyek körülvették.
Don Juan évekkel ezelőtt tanította nekem ezt a köszönési formát. Hangsúlyozta, hogy ez nagyon erőteljes mozdulat, ezért a 
harcosnak takarékosan kell bánnia vele. Én magam nagyon ritkán folyamodtam hozzá.
Az a köszönési forma, amit la Gorda mutatott be, egy változata volt annak, amit don Juan tanított nekem. Ő azt mondta, az 
embernek össze kell tennie a kezét, mintha imádkozna, vagy gyengéden, vagy gyorsan, akár össze is csattanhat. Bárhogy is 
teszi össze az ember a kezét, az a mozdulat célja, hogy magába zárja azt az érzést, amit a harcos nem akar maga mögött 
hagyni.  Mihelyst  a  két  kéz összezárul,  és megragadja  ezt  az érzést,  nagy erővel a  mellkashoz,  a szív magasságába  kell 
emelni. S ekkor az érzés tőrré válik, melyet a harcos magába döf, úgy mintha két kézzel fogná a tőrt.
Don Juan elmondta nekem, hogy a harcos akkor köszön el ilyen módon, ha oka van azt gondolni,  esetleg nem tér vissza 
többé.
La Gorda búcsúja lenyűgözött.
– Elbúcsúzol? – kérdeztem kíváncsiságból.
– Igen – felelte szárazon.
– Nem a melledre teszed a kezed? – kérdeztem.
– Azt a férfiak teszik. A nőknek méhük van. Ők ott tárolják az érzéseiket.
– Nemcsak akkor kell így elköszönni az embernek, ha nem tér már vissza? – kérdeztem.
– Van rá esély, hogy nem jövök vissza – felelte. – Veled megyek.
Indokolatlan  szomorúság  fogott  el,  indokolatlan  abban  az  értelemben,  hogy egyáltalán  nem  ismertem  ezt  a  nőt.  Csak 
kétségeim és gyanúim voltak. De ahogy mélyen belenéztem tiszta szemébe, végtelen rokonság érzése töltött el. Ellágyultam. 
Dühöm szertefoszlott,  és furcsa szomorúságnak  adta  át  a  helyét.  Körülnéztem,  és éreztem,  hogy szétszaggatnak  azok a 
titokzatos, hatalmas hegyek.
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– Azok a hegyek ott, élnek – mondta, mintha a gondolataimban olvasna.
Felé fordultam, és elmondtam neki, hogy mind a hely, mind a nők olyan mélyen hatottak rám, hogy jóformán felfogni sem 
tudom. Nem tudtam,  mi volt pusztítóbb hatású,  a hely vagy a nők. A nők támadásai  közvetlenek és rémítőek voltak,  de 
azoknak a hegyeknek a látványa folyamatos, szüntelenül gyötrő félelmet keltett, ami menekülési vágyat ébresztett bennem. 
Amikor ezt  elmeséltem la  Gordának,  azt  mondta,  jól mérem fel a hely hatását,  és a  Naguál  éppen  ennek a hatásnak  a 
kedvéért hagyta  őket ezen a helyen, úgyhogy senkit sem szabad hibáztatnom azért, ami történt, mert maga a Naguál adott 
utasításokat nekik, hogy végezzenek velem.
– Neked is adott ilyen utasításokat? – kérdeztem.
– Nem, nekem nem. Én másmilyen vagyok, mint ők – mondta. – Ők testvérek. Egyformák, teljesen egyformák. Mint ahogy 
Pablito, Nestor és Benigno is ugyanolyanok. Mi csak egymással lehetünk ugyanolyanok. Most nem vagyunk, mert te még 
mindig nem vagy teljes. De egyszer mi is egyformák leszünk, teljesen egyformák.
– Azt mondták, te vagy az egyetlen, aki tudja, hol van most a Naguál és Genaro – mondtam.
Egy pillanatig rám nézett, majd igenlően bólintott.
– Így igaz – mondta. – Tudom, hol vannak. A Naguál azt mondta, vigyelek oda, ha tudlak.
Megmondtam  la  Gordának,  ne  kerteljen  tovább,  és  azonnal  mondja  meg,  pontosan  hol  vannak.  Kérésem  láthatóan 
megzavarta.  Bocsánatot  kért,  és biztosított,  hogy ha  elindultunk,  mindent  elárul.  Könyörgött,  hogy ne  kérdezzek  róluk 
többet, mert szigorú utasításokat kapott, hogy ne tegyen említést semmiről, amíg el nem jön a megfelelő pillanat.
Lidia  és Josefina  kijöttek az  ajtón,  és rám  bámultak.  Sietősen  beszálltam  a  kocsiba.  La  Gorda  is  beült  utánam.  Ekkor 
észrevettem, hogy úgy szállt be a kocsiba, mintha egy alagútba menne be. Mintha bekúszott volna. Don Juan csinálta ezt. 
Egyszer tréfásan megjegyeztem – mi-
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kor már számtalanszor láttam, hogy így teszi –, hogy sokkal praktikusabb úgy beszállni, ahogy én teszem. Hátha csak attól 
mászik be olyan  furcsán,  mert  nem igazán  ismeri  a  mi  járműveinket.  Ekkor  elmagyarázta,  hogy az  autó olyan,  mint  a 
barlang, és a barlangba így kell bemenni,  ha használni  akarjuk. A barlangoknak saját szellemük van, akár természetesek, 
akár mesterségesek, és ehhez a szellemhez tisztelettel kell közelíteni. Az ember egyedül azzal mutathatja ki a tiszteletét, ha 
bekúszik.
Gondolkodtam, megkérdezzem-e la Gordát, hogy don Juan ilyen részletekbe menő tanácsokkal is felvértezte-e, de ő szólalt 
meg előbb. Azt mondta, hogy a Naguál részletes utasításokkal látta el, hogy mit tegyen abban az esetben, ha túlélem dona 
Soledad és a három lány támadását. Aztán mellékesen hozzátette, hogy mielőtt Mexikóvárosba mennénk, el kell mennünk 
egy bizonyos helyre a hegyek között, ahová don Juannal jártunk régen, és ott majd elmond mindent, amiről a Naguál még 
soha nem beszélt nekem.
Egy pillanatig  haboztam, aztán  valami – számomra is érthetetlenül – arra  késztetett,  hogy a hegyek felé induljak.  Teljes 
csendben utaztunk. Különböző alkalmasnak tűnő pillanatokban megkíséreltem beszélgetést kezdeményezni, de minden egyes 
alkalommal hevesen megrázta a fejét. Végül úgy tűnt, belefáradt próbálkozásaimba, és határozott hangon kijelentette, hogy 
amit  mondani  akar,  az erőhelyet kíván, és amíg nem vagyunk egy ilyen helyen, tartózkodnunk kell attól, hogy felesleges 
beszéddel kimerítsük magunkat.



Hosszú kocsiút és fárasztó hegymászás után végül eljutottunk célunkhoz. Késő délutánra járt. Egy mély kanyonban voltunk. 
Az alján már sötét volt, míg a fölötte levő hegyek csúcsán még fénylett a nap. Addig gyalogoltunk, amíg egy kis barlanghoz 
nem értünk, pár méterre a kelet-nyugati irányba futó kanyon északi oldala felett. Régen sok időt töltöttem ott don Juannal.
Mielőtt beléptünk volna a barlangba la Gorda egy ággal gondosan felsöpörte a talajt, hogy megtisztítsa a szik-
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lát a kullancsoktól és a parazitáktól. Aztán nagy halom puha levelű kis ágat vágott a környező bokrokról, és a kőaljzatra tette 
őket, mint valami gyékényt.
Intett, hogy lépjek be. Én mindig don Juant engedtem be először mintegy a tiszteletem jeléül. Ugyanezt akartam tenni vele, 
de visszautasította.  Azt mondta,  én vagyok a  Naguál. Bekúsztam a barlangba, ugyanolyan módon, ahogy ő kúszott be az 
autóba. Mosolyogtam a következetlenségemen; sohasem tudtam úgy kezelni az autómat, mint egy barlangot.
Arra kért, hogy lazítsak, és helyezzem magam kényelembe.
– A Naguál azért nem tudott mindent feltárni előtted, amit akart, mert még nem vagy teljes – mondta la Gorda hirtelen. – 
Még mindig nem vagy az, de Soledaddal és a húgocskákkal való összecsapásaid után, már erősebb vagy, mint voltál.
– Mit jelent  nem teljesnek lenni? Mindenki  azt  mondta nekem, hogy te vagy az egyetlen,  aki  ezt el tudja magyarázni  – 
mondtam.
– Ez borzasztóan egyszerű – mondta. – Teljes ember az, akinek soha nem volt gyereke.
Elhallgatott, mintha időt engedne, hogy leírjam. Felnéztem a jegyzeteimből. Mereven nézett, szavainak hatását mérlegelve 
rajtam.
– Tudom, hogy a Naguál elmondta már neked pontosan ugyanezt, amit én most mondtam – folytatta. – De te egyáltalán nem 
figyeltél rá, mint ahogy lehet, hogy rám sem figyelsz most
Hangosan felolvastam a jegyzeteimet, és elmondtam, mit mondott. Kuncogott
– A Naguál azt mondta, az nem teljes, akinek volt gyereke – mondta, mintha diktálna.
Vizsgálgatott, láthatóan kérdésre, vagy megjegyzésre várva. De nem volt se kérdésem, se megjegyzésem.
– Most elmondtam neked mindent  arról,  hogy mi a teljesség és mi a nem teljesség – mondta.  – És pontosan  ugyanúgy 
mondtam el, ahogy a Naguál mondta el nekem.
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Akkor ez semmit sem jelentett számomra, mint ahogy most neked se jelent semmit.
Nevetnem kellett azon, ahogy don Juant utánozta.
– Aki nem teljes, annak lyuk van a hasán – folytatta. – Egy varázsló ezt olyan tisztán látja, ahogy te a fejemet. Ha a lyuk 
valakinek a bal oldalán van, a gyerek, aki ezt a lyukat csinálta, azonos nemű. Ha a jobb oldalán van, akkor ellenkező nemű. 
A bal oldali lyuk fekete, a jobb oldali sötétbarna.
– Mindenkiben, akinek van gyereke, meglátod ezt a lyukat?
– Persze. Kétféleképpen lehet látni. A varázsló megláthatja álmodásban, vagy egyenesen az emberre nézve. A varázslónak, 
aki  lát,  nem esik nehezére megvizsgálni a fénylő testet, hogy megállapítsa, van-e rajta lyuk. De még ha a varázsló nem is 
tudja, hogyan kell látni, akkor is képes megkülönböztetni a lyuk sötét színét, még a ruhán keresztül is.
Elhallgatott. Unszoltam, hogy folytassa.
– A Naguál azt mondta, hogy mindent leírsz, aztán meg nem emlékszel rá, mit írtál – mondta vádlón.
Védekezni próbáltam, de csak belegabalyodtam a szavakba. Pedig igaza volt. Don Juan szavai mindig kettős hatással voltak 
rám:  először  amikor  hallottam,  bármit  mondott  is,  másodszor  amikor  otthon  elolvastam  a  jegyzeteimet,  és  már 
megfeledkeztem róla.
La Gordával beszélni azonban egészen más volt. Don Juan tanítványai semmiképpen sem bizonyultak olyan lehengerlőnek, 
mint  ő maga.  Kinyilatkoztatásaik,  lehettek bármilyen rendkívüliek is,  csak olyanok voltak,  mint  a kirakós játék egy-egy 
hiányzó darabkája. Ezeknek az volt a szokatlan tulajdonságuk, hogy a képet nem tisztábbá, hanem egyre kuszábbá tették.
– Neked egy barna lyuk volt a hasad jobb oldalán – folytatta. – Ez azt jelenti, hogy azért nem vagy teljes, mert egy nő ürített 
ki. Nőnemű gyermeket nemzettél. A Naguál azt mondta, hogy rajtam hatalmas fekete lyuk volt, mert én két nőt szültem. Én 
magam soha sem lát-
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tam ezt a lyukat, de más embereken láttam olyan lyukakat, mint az enyém.
– Azt mondtad, hogy egy lyuk volt rajtam; most már nincsen?
– Nincs. Be lett foltozva. A Naguál segített neked befoltozni. A segítsége nélkül még üresebb lennél, mint most.
– Miféle foltról van szó?
– Folt a fénylő testeden. Ezt nem lehet máshogy kifejezni. A Naguál azt mondta, hogy egy olyan varázsló, mint ő, bármikor 
be  tud  tömni  egy ilyen  lyukat.  De  az  csak  egy tömés,  minden  fényesség  nélküli  folt.  Bárki,  aki  lát,  vagy  álmodik,  
megmondhatja,  hogy olyan,  mintha  ólomfolt volna  a  tested sárgás  fényességén.  A  Naguál  megfoltozott  téged,  engem és 
Soledadot. De azt már ránk hagyta, hogy visszaadjuk a ragyogását.
– Hogyan foltozott meg minket?
– Minthogy varázsló, képes rá, hogy dolgokat rakjon a testünkbe. Kicserélt bennünket. Már nem vagyunk ugyanazok, akik 
annak előtte. A foltot ő maga helyezte belénk.
– De hogyan helyezte belénk, és mi volt az?
– Saját fényességét helyezte a testünkbe, és ehhez a kezét használta. Egyszerűen csak belenyúlt a testünkbe, és otthagyta a 
saját fonalait. Ugyanezt tette mind a hat gyerekével, és Soledaddal is. Mindannyian ugyanolyanok lettünk. Soledadot kivéve; 
ő másmilyen.
Úgy tűnt, la Gorda nem szívesen folytatja a mondanivalóját. Habozott, és majdhogynem dadogni kezdett.
– Dona Soledad akkor micsoda? – kérdezősködtem tovább.



– Ezt nagyon nehéz megmondani – mondta hosszas unszolás után. – Dona Soledad ugyanolyan, mint te meg én, és mégis 
más. Teste ugyanolyan fényes, de nincs velünk együtt. Ellenkező irányba tart. Most inkább rád hasonlít. Mindkettőtökön van 
egy folt, amely úgy tetszik, mintha ólomból volna. Az enyém eltűnt, és újra teljes vagyok; teljes, fénylő tojás. Ezért mondtam 
azt, hogy te meg én egy nap pontosan egyformák leszünk, amikor is-
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mét teljes leszel. Ami most majdnem egyformává tesz bennünket, az a Naguál fényessége, és az a tény, hogy ugyanabba az 
irányba tartunk, valamint hogy mindketten üresek voltunk.
 – Milyen a teljes ember a varázsló szemében? – kérdeztem.
– Mint egy szálakból, fonalakból álló, fénylő tojás – mondta. – Minden szál teljes; olyan, mintha feszes húr lenne, olyan, 
mint  amikor  egy gitáron  kifeszítik  a  húrokat.  Az üres  emberen  azonban,  a  szálak  összecsavarodnak  a lyuk szélein.  Ha 
valakinek sok gyereke volt, a szálakon már nem is látszik, hogy egyáltalán szálak lennének. Ezek az emberek olyanok, mint 
egy középen sötétséggel kettévágott fényességtömb. Döbbenetes látvány. A Naguál egyszer láttatott velem egy ilyet, amikor a 
városban voltunk, a parkban.
– Mit gondolsz, miért nem beszélt nekem erről soha a Naguál?
– Mindent elmondott neked, csak te soha nem értetted. Amint észrevette, hogy nem érted, miről beszél, kénytelen volt másra 
terelni  a szót. Az ürességed akadályozott meg a megértésben. A  Naguál  szerint  neked teljesen természetes, hogy valamit 
nem értesz. Ha egy személy elveszíti teljességét, tulajdonképpen olyan üressé válik, mint egy tökhéj, egy kivájt ivótök. Téged 
hidegen hagyott, hányszor mondta el a  Naguál,  hogy üres vagy; és az is, hogy ezt még el is magyarázta neked. Soha nem 
fogtad fel, mit ért ezen, vagy ami még rosszabb, nem is akartad tudni.
La Gorda veszélyes vizekre evezett. Újabb kérdéssel akartam eltéríteni, de belém fojtotta a szót.
– Szeretsz egy kisfiút, és nem akarod megérteni, hogy miről beszél a Naguál – mondta vádlón. – A Naguál elmondta nekem, 
hogy van egy lányod, akit soha sem láttál, azt a kisfiút pedig nagyon szereted. A lány elvette az éleidet, a fiú pedig gúzsba 
kötött. Te egybeforrasztottad a kettőt.
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Abba kellett  hagynom az írást.  Kimásztam a barlangból és kiegyenesedtem. Elindultam lefelé a vízmosás aljához vezető 
meredek lejtőn. La Gorda követett. Megkérdezte, hogy felkavart-e a szókimondása. Nem akartam hazudni.
– Mégis mit gondolsz? – kérdeztem.
– Látom,  hogy dühöngsz!  –  kiáltott  fel,  és olyan  önfeledten  kacagott,  ahogy csak  don  Juant  és don  Genarót  hallottam 
kacagni.
Úgy tűnt, elveszti az egyensúlyát, és megragadta a bal karom. Segíteni akartam, hogy ő is lejöjjön a vízmosás aljáig, ezért a 
derekánál fogva felemeltem. Azt gondoltam, nem lehet több negyvenöt kilónál. Lebiggyesztette az ajkát, ahogy don Genaro 
szokta,  és  azt  mondta,  hogy  hetven  kilót  nyom.  Mindketten  egyszerre  nevettünk  fel.  Egy  csapásra  közel  kerültünk 
egymáshoz.
– Miért zavar annyira, hogy ezekről a dolgokról beszélünk? – kérdezte.
Elmeséltem neki,  hogy tényleg volt egy kisfiú, akit  roppantul  szerettem.  Szükségét éreztem, hogy beszéljek róla.  Valami 
furcsa, számomra is megmagyarázhatatlan érzés kényszerített rá, hogy feltárulkozzam a számomra teljesen idegen nő előtt.
Ahogy beszélni kezdtem arról a kisfiúról, nosztalgia hulláma öntött el; talán a hely, vagy a helyzet, vagy a napszak miatt. 
Valahogy egybeolvasztottam a kisfiú és don Juan emlékét, és most először, amióta nem láttam, nagyon hiányzott don Juan. 
Lidia szerint nekik sohasem hiányzik, mert mindig velük van; ő a testük és a lelkük. Abban a pillanatban megértettem, mire 
gondolt. Ugyanezt éreztem magam is. A kanyonban mégis valami ismeretlen érzés lett úrrá rajtam. Elmondtam la Gordának, 
hogy egészen eddig a pillanatig  sohasem hiányzott nekem don Juan. Nem válaszolt. Elfordította a tekintetét. Lehetséges, 
hogy onnan  eredt  a  két  ember utáni  vágyakozásom, hogy mindketten  katarzist  jelentettek  az  életemben.  És mindketten 
elmentek. Idáig nem is tudatosult bennem, mennyire végleges is ez az elválás. El-
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mondtam la Gordának, hogy az a kisfiú mindenki másnál közelebbi barátom volt, és egy napon olyan erők sodorták el tőlem, 
melyeket képtelen voltam befolyásolni.  Talán  ez volt életem legnagyobb csapása.  Még don Juanhoz is elmentem, hogy a 
segítségét kérjem; ez volt az egyetlen alkalom, amikor kifejezetten a segítségéért folyamodtam. Meghallgatta a kérésemet, 
aztán harsány nevetésben tört ki. Annyira váratlanul ért a reakciója, hogy még csak meg sem haragudtam érte. Csupán arra 
tudtam megjegyzést tenni, amit érzéketlenségének véltem.
– Mit vársz tőlem? – kérdezte don Juan.
Azt válaszoltam, hogy lévén varázsló, talán tudna segíteni abban, hogy visszaszerezhessem kis barátomat.
– Tévedsz. Egy harcos sohasem keres olyasmit, ami a megnyugvását szolgálja – jelentette ki ellentmondást nem tűrően.
Majd  újabb  ellenérvekkel  zúzta  szét  az  érveimet.  Közölte,  hogy egy  harcos  semmit  sem  bízhat  a  véletlenre,  hanem 
tudatosságával,  és  hajlíthatatlan  akaraterejével  valóban  képes  befolyásolni  a  dolgok  kimenetelét.  Azt  mondta,  ha 
hajlíthatatlanul  törekedtem volna  arra,  hogy megőrizzem és megsegítsem azt  a  gyermeket,  megtaláltam  volna  a  módját 
annak, hogy biztosan velem maradjon. Így azonban üres szó maradt a szeretetem, egy üres férfi haszontalan kitörése. Aztán 
mondott még valamit az ürességről és a teljességről, de én meg sem akartam hallani. Csak a veszteséget éreztem, és biztos 
voltam benne, hogy az az üresség, amiről beszélt, a pótolhatatlan veszteség érzésére vonatkozik.
– Szeretted, becsülted a szellemét, jót akartál neki, most el kell felejtened – mondta.
De  képtelen  voltam  rá.  Volt  valami  rettentően  eleven  az  érzéseimben,  annak  ellenére,  hogy az  idő már  tompított  a 
fájdalmamon.  Egyszer  azt  hittem,  hogy már  el is felejtettem,  de akkor egyik éjjel,  egy véletlen esemény nagyon mélyen 
felkavarta az érzéseimet. Éppen az irodámba mentem, amikor egy fiatal mexikói nő közelített  felém. Egy padon ült, és a 
buszra várt. Azt akarta tudni,
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hogy eljut-e a gyermekkórházhoz azzal a bizonyos busszal. Nem tudtam. Elmagyarázta, hogy a kisfiának már régóta magas 
láza van, és aggódik, mert nincs pénze orvosra. A pad felé közelítettem, és egy kisfiút pillantottam meg, ott állt a padon, 
fejét  a  háttámlának  támasztva.  Farmerdzsekit,  rövidnadrágot  és  sapkát  viselt.  Nem  lehetett  több  kétévesnél.  Biztosan 
meglátott, mert a pad széléhez lépett, és a lábamra hajtotta a fejét.
– Fáj a kis fejem – mondta spanyolul.
Hangja olyan vékony, és sötét szeme olyan szomorú volt, hogy határtalan fájdalom öntött el. Felkaptam, és anyjával együtt 
elvittem a legközelebbi kórházba. Adtam az anyjának annyi pénzt, hogy kifizethesse a számlát, és otthagytam őket. Azonban 
nem akartam ott maradni, vagy többet megtudni a kisfiúról. Azt akartam hinni, hogy segítettem neki, és ezzel törlesztettem 
azt az adósságot, amellyel az emberi szellemnek tartozom.
Don Juantól  tanultam,  mit  jelent  az a mágikus cselekedet, hogy az ember törleszti  azt  az adósságot,  amellyel az emberi  
szellemnek tartozik.  Egyszer – megrendülve attól a felismeréstől, hogy sohasem fogom tudni  visszafizetni  mindazt,  amit 
értem tett  – megkérdeztem tőle,  hogy van-e valami  égen vagy földön, amivel adósságomat  kiegyenlíthetném.  Éppen egy 
bankból jöttünk ki, ahol mexikói valutát váltottunk.
– Nekem nincs szükségem rá, hogy bármit is visszafizess – mondta –, de ha mindenáron vissza akarod fizetni, akkor fizesd 
az emberi szellem számlájára. Ez a számla mindig nagyon alacsony, és bármennyit teszel is hozzá, az több, mint elég.
Azzal,  hogy segítettem annak  a beteg kisgyereknek, pusztán  csak törlesztettem az emberi szellemnek azért  a segítségért, 
amelyet útja során idegenektől kaphat az én kisfiúm.
Elmondtam la Gordának,  hogy a kisfiú iránt  érzett szeretetem életem végéig eleven marad,  akkor is, ha soha többé nem 
látom. El akartam neki mondani, hogy ez az emlék olyan mélyen el van ásva bennem, hogy semmi
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sem érintheti meg, de letettem róla. Úgy éreztem felesleges lenne. Amellett kezdett sötétedni, és ki szerettem volna jönni a 
szakadékból.
– Ideje lenne elindulnunk– mondtam. – Hazaviszlek. Talán máskor még beszélhetünk ezekről a dolgokról.
Nevetett, ahogy don Juan szokott nevetni rajtam. Bizonyára valami borzasztó vicceset mondtam.
– Miért nevetsz, Gorda? – kérdeztem.
– Mert te is tudod, hogy ezt a helyet nem lehet csak úgy itthagynunk. Találkozód van az erővel. És nekem is.
Visszasétált a barlanghoz, és bemászott.
– Gyere már be! – kiabálta bentről. – Ki van zárva, hogy innen elmenjünk.
A lehető legképtelenebbül reagáltam.  Bekúsztam, és ismét leültem mellé. Nyilvánvaló volt, hogy ő is beugrat.  Nem azért 
mentem oda, hogy bárkivel is szembeszálljak. Dühösnek kellett  volna lennem. De inkább közömbösen viselkedtem. Nem 
áltathattam magam azzal, hogy egyszerűen csak megálltam itt Mexikóvárosba vezető utamon. Olyasvalaminek a kényszerítő 
hatására mentem oda, ami meghaladta a felfogóképességemet.
Odaadta  a  jegyzetfüzetemet,  és  intett,  hogy  írjak.  Azt  mondta,  ha  írok,  nemcsak  én  nyugszom  meg,  hanem  őt  is 
megnyugtatom.
– Mi ez a találkozó az erővel? – kérdeztem.
– A Naguál azt mondta, hogy neked és nekem találkozónk van itt valamivel. Először dona Soledaddal volt találkozód, aztán 
a húgocskákkal. El kellett volna pusztítaniuk téged. A Naguál azt mondta, hogy ha túléled a támadásaikat, hozzalak el ide, 
hogy együtt tartsuk meg a harmadik találkozót.
– Miféle találkozó ez?
– Tényleg  nem  tudom.  Mint  minden  más,  ez  is  tőlünk  függ.  Most  olyan  dolgok vannak  itt,  melyek rád  vártak.  Azért 
mondom, hogy rád vártak, mert én gyakran jövök ide egyedül, és soha nem történik semmi. De a mai este más. Te itt vagy, 
és azok a dolgok jönni fognak.
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– Miért próbál a Naguál elpusztítani engem? – kérdeztem.
– Ő senkit nem próbál elpusztítani! – tiltakozott hevesen la Gorda. – Te a gyermeke vagy. Most azt akarja, hogy ő maga 
legyél. Bármelyikünknél  inkább legyél az.  De ahhoz, hogy az igazi  Naguál  legyél, ki kell követelned a magad hatalmát. 
Különben  a  Naguál  nem  készítette  volna  olyan  gondosan  fel  Soledadot  és  a  húgocskákat,  hogy  cserkésszenek  be. 
Megtanította Soledadot, hogyan változtassa meg az alakját, és hogyan fiatalítsa meg magát. Ördögi padlót csináltatott vele a 
szobájában. Olyan padlót, amellyel senki sem tud szembeszállni.  Tudod, Soledad üres, ezért a  Naguál  arra készítette fel, 
hogy valami rendkívülit tegyen. Adott neki egy feladatot, nagyon nehéz és nagyon veszélyes feladatot; de az egyedülit, ami 
illett hozzá,  ez pedig az volt, hogy véglegesen elintézzen téged. Elmondta neki, hogy annál  nincs nehezebb, mint hogy a 
varázsló megöljön egy másik varázslót. Könnyebb egy közönséges embernek megölnie egy varázslót, vagy egy varázslónak 
egy közönséges embert,  de két varázsló semmiképpen sem illik össze. A  Naguál azt  mondta Soledadnak, hogy legjobban 
teszi, ha meglep, és megfélemlít téged. És ő így is tett. A Naguál felkészítette, hogyan váljon vonzó nővé, hogy a szobájába 
csábíthasson,  és  ott  a  padló  megbabonázott  volna,  mert  ahogy mondtam,  senki,  de  senki  nem  tud  ellenállni  annak  a 
padlónak. Az a padló a  Naguál  mesterműve volt, amit Soledadnak készített. Te azonban csináltál  valamit a padlóval, így 
Soledadnak a Naguál utasításainak megfelelően meg kellett változtatnia a haditervét. A Naguál azt mondta neki, hogy ha a 
padlóval  csütörtököt  mond,  nem szabad  hogy megijesszen,  és meglepjen,  hanem  beszélnie  kell  veled,  és el  kell  neked 
mondania mindent, amit csak tudni akarsz. A Naguál felkészítette arra is, hogy nagyon jól beszéljen, ez lévén a végső esélye. 
De Soledad még ezzel sem tudott föléd kerekedni.
– De hát olyan fontos volt, hogy legyőzzön?
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Szünetet  tartott,  és  rám  meredt.  Megköszörülte  a  torkát,  és  felegyenesedett.  Felnézett  a  barlang  alacsonyan  függő 
mennyezetére, és hangosan sóhajtott.
– Soledad ugyanolyan nő, mint én magam – mondta.  – Elmesélek neked valamit  a saját életemről, és akkor talán jobban 
megérted.
Volt egyszer egy emberem. Nagyon fiatalon teherbe ejtett, és két lányt szültem neki. Egyiket a másik után. Az életem maga 
volt a pokol. Részeges volt, és éjjel-nappal vert. Gyűlöltem, és ő is gyűlölt engem. Úgy meghíztam, mint a disznó. Egy nap 
jött egy másik férfi, azt mondta, szeret, meg hogy jó lenne, ha vele mennék a városba, és ott fizetett cselédként dolgozhatnék.  
Tudta,  hogy munkabíró nő vagyok, és csak ki akar zsákmányolni. De olyan nyomorúságos volt az életem, hogy bedőltem 
neki, és vele mentem. Rosszabb volt, mint  az első aljas és félelmetes férfi.  Körülbelül egy hét után már ki sem állhatott. 
Olyan durván vert, hogy még elképzelni  is nehéz.  Azt hittem megöl, pedig részeg sem volt, és mindezt azért,  mert  nem 
találtam munkát. Aztán az utcára küldött, hogy egy beteg csecsemővel kolduljak. A gyerek anyjának abból a pénzből fizetett, 
amit én kéregettem össze. Aztán meg azért vert meg, mert nem hoztam elég pénzt. A gyerek egyre betegebb lett, és tudtam, 
hogy ha azalatt hal meg, míg koldulok vele, a férfi megöl engem. így egyik nap, amikor tudtam, hogy távol van, elmentem a 
gyerek anyjához, és visszaadtam neki a gyereket, meg valami kis pénzt, amit aznap kerestem. Szerencsés napom volt; egy 
kedves külföldi asszony ötven pesót adott, hogy vegyek orvosságot a kicsinek.
Három  hónapot  töltöttem  ezzel  a  szörnyű emberrel,  de  nekem  húsz  évnek  tűnt.  A  megmaradt  pénzt  a  hazautazásra 
költöttem. Megint terhes voltam. A férfi azt akarta, hogy legyen saját gyerekem, és így ne kelljen bérelt gyerekért fizetnie. 
Amikor visszaértem a szülőfalumba, megpróbáltam viszontlátni a gyermekeimet, de az apjuk családja elvitte őket. Az egész 
család összegyűlt, azzal az
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ürüggyel, hogy beszélni akarnak velem, de aztán elvittek egy elhagyatott helyre, ott botokkal és kövekkel összevertek, majd 
otthagytak, hogy haljak meg.
La Gorda megmutatta a fején a sebhelyeket.
–  Máig  sem  tudom,  hogyan  értem  vissza  a  faluba.  Még  a  hasamban  lévő gyereket  is  elvesztettem.  Elmentem  egy 
nagynénémhez, aki még élt; a szüleim már meghaltak. Adott egy kis zugot, ahol megpihenhetek, és ápolt. Szegény lélek két 
hónapig etetett, míg talpra tudtam állni.
Aztán  egy nap azt mondta a nagynéném, hogy a városban van az a férfi, és keres engem. Beszélt a rendőrséggel,  és azt 
mondta,  hogy előleget  adott  nekem,  hogy dolgozzak,  de  én  elszöktem,  és  elloptam  a  pénzt,  miután  megöltem egy nő 
csecsemőjét.  Tudtam,  hogy végem.  De ismét  jóra  fordult  a  sorsom.  Egy amerikai  felvett  a  teherautójára.  Megláttam  a 
teherautót, ahogy jött az úton, kétségbeesve felemeltem a kezem, és a férfi megállt, és megengedte, hogy beszálljak. Egészen 
Mexikónak eddig a részéig hozott. A városban tett ki. Egy lelket sem ismertem. Napokig kóboroltam, mint a kivert kutya, az 
utca hulladékát ettem. Ekkor fordult meg utoljára a szerencsém.
Találkoztam Pablitóval, akinek soha nem fogom tudni visszafizetni, amit értem tett. Bevitt az ácsműhelyébe, és adott egy 
sarkot, ahová letehettem egy ágyat. Azért tette, mert megsajnált. A piacon talált rám, amikor belém botlott, és rám esett. Ott 
ültem, és koldultam. Egy pille vagy egy méh szállt  felé, és nekiment a szemének. Megpördült, és megbotlott, amitől pont 
rám zuhant.  Azt gondoltam,  hogy mérgében meg fog ütni,  de ehelyett adott  egy kis pénzt.  Megkérdeztem, nem tudna-e 
munkát adni. Ekkor vitt el a műhelyébe; vasalóállvánnyal és vasalóval látott el, hogy mosodát nyithassak.
Jól ment a sorom. Csak az volt a baj, hogy egyre híztam, mert a legtöbb ember, akire mostam, ételmaradékkal fizetett. Volt, 
hogy  tizenhatszor  ettem  egy  nap.  Semmi  mást  nem  csináltam,  csak  ettem.  Az  utcán  kicsúfoltak  a  kölykök,  mögém 
lopakodtak, a sarkamra léptek, és ak-
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kor valamelyik meglökött, én meg elestem. Sokszor megríkattak kegyetlen tréfáikkal, főleg amikor készakarva tönkretették a 
frissen mosott holmimat.
Egy nap, késő délután furcsa öregember jött Pablitóhoz. Korábban sohasem láttam. Sejtelmem sem volt arról, hogy Pablito 
ilyen ijesztő,  félelmetes alakkal  szűri  össze a  levet.  Hátat  fordítottam neki,  és folytattam a munkámat.  Egyedül  voltam. 
Hirtelen a nyakamon éreztem ennek az embernek a kezét.  Megállt  a szívverésem. Nem tudtam kiabálni,  még levegőt se 
kaptam.  Elestem,  és az  a  szörnyű ember  talán  egy óra  hosszat  is  fogta  a  fejemet.  Aztán  elment.  Annyira  meg voltam 
rémülve, hogy másnap reggelig ott feküdtem, ahol elvágódtam. Pablito talált ott rám; nevetett, és azt mondta, büszkének és 
boldognak kellene lennem, mert az öregember nagy hatalmú varázsló, az egyik tanítója. Meg voltam döbbenve; nem tudtam 
elhinni,  hogy Pablito varázsló. Elmesélte, hogy a tanítója azt  látta,  hogy szabályos kör alakban pillék repkednek a fejem 
fölött. Azt is látta,  hogy ott ólálkodik körülöttem a halálom. Ezért is cselekedett olyan villámgyorsan,  és megváltoztatta a 
tekintetem irányát. Pablito azt is mondta, hogy a Naguál  rám tette a kezét, benyúlt a testembe, és hogy hamarosan meg is 
fogok változni. Fogalmam se volt, miről beszél. Egyetlen szót nem értettem abból, amit a bolond öregemberről mondott. De 
nem is érdekelt. Olyan voltam, mint a kutya, akibe bárki belerúghat. Pablito volt az egyetlen ember, aki kedves volt hozzám. 
Először azt hittem, hogy az asszonyának akar.  De ahhoz túlságosan csúf, kövér és büdös voltam.  Ő azonban csak kedves 
akart lenni hozzám.
Egy éjjel visszajött a bolond öregember, és megint megragadott, hátulról, a nyakamnál fogva. Borzasztóan fájt. Sírtam, és 
sikítoztam.  Nem tudtam,  mit  művel.  Soha  egy szót nem szólt  hozzám.  Halálosan  rettegtem tőle.  Később aztán  beszélni 
kezdett  hozzám,  és megmondta,  mit  kezdjek az  életemmel.  Tetszett,  amit  mondott.  Mindenhova elvitt  magával.  De az 
ürességem volt a legnagyobb ellenségem. Tanácsait nem tudtam elfogadni, így
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aztán  egyik nap beleunt abba, hogy pátyolgat  engem, és rám küldte a szelet. Aznap éppen egyedül voltam Soledad háza 
mögött, és éreztem, ahogy egyre erősödik a szél. Átfújt a kerítésen. A szemembe hatolt.  Be akartam menni a házba, de a 
testem meg volt rémülve, és ahelyett, hogy beléptem volna az ajtón, kisétáltam a kerítéskapun.  A szél lökött és forgatott.  



Megpróbáltam visszamenni a házhoz, de hiába. Nem tudtam ellenállni a szél erejének. Felkapott, átröpített a dombokon, le 
az útról, és végül egy mély árokban, valamilyen sírhoz hasonló gödörben kötöttem ki. A szél hosszú napokon át fogva tartott,  
amíg csak el nem határoztam, hogy megváltozom, és ellenkezés nélkül elfogadom a sorsom. Akkor elült a szél, a Naguál is 
rám talált, és visszavitt a házba. Azt mondta, az a feladatom, hogy azt adjam, amim nincs, szeretetet, és gyengédséget, és 
hogy jobban kell gondoskodnom a húgocskákról,  Lidiáról  és Josefináról,  mint  saját  magamról.  Akkor értettem meg,  mit 
mondogat nekem a Naguál évek óta. Az életemnek már egy jó ideje vége volt. Ő új életet ajánlott nekem, de ennek az életnek 
tökéletesen újnak kellett lennie. Nem vihettem magammal ebbe az új életbe a régi rossz szokásaimat. Azon az első estén, 
amikor rám talált, a pillék jelöltek ki számára; és hiábavaló lett volna a sorsom ellen lázadozni.
Változásomat  azzal  kezdtem,  hogy jobban  gondoskodtam  Lidiáról  és Josefináról,  mint  önmagamról  valaha  is.  Mindent 
megtettem,  amit  a  Naguál  mondott,  és egyik éjjel  éppen  ebben a  bizonyos vízmosásban,  ebben a  bizonyos barlangban, 
megtaláltam a teljességem. Elaludtam, pont itt,  ahol most vagyok, amikor valami zajra ébredtem. Felnéztem, és olyannak 
láttam magamat,  amilyen valaha voltam; vékonynak,  fiatalnak  és üdének. A szellemem tért  vissza hozzám. Először nem 
akart  közelebb jönni,  mert  még mindig elég szörnyen néztem ki. De aztán nem tudott mit tenni,  és közelebb jött. Akkor 
egyszerre, hirtelen megértettem, mit is igyekezett a  Naguál évek óta megmagyarázni nekem. Azt mondta, ha az embernek 
gyereke van, az a gyerek csorbítja az ember szel-

128.

lemének élét. Lánygyereket szülni annyit jelent, hogy odavész ez az él. Az én két lánygyermekem a végemet jelentette. Az 
erőm és ábrándjaim legjava azokba a lányokba szökött át. Ellopták tőlem ezt az élt – mondta a Na-guál –, ugyanúgy, ahogy 
én is elloptam a szüleimtől. Ez a végzetünk. A fiú szelleme élének nagy részét az apjától, a lány az anyjától lopja. A Naguál  
azt mondta, hogy azok az emberek akiknek van gyerekük – feltéve, hogy nem olyan konokak, mint te – meg tudják mondani, 
hogy valami  hiányzik  belőlük.  Eltűnt  belőlük az az  őrültség,  az a feszültség,  az  az  erő,  ami  korábban  bennük lakozott. 
Bennük volt, de hová lett? A  Naguál  azt mondta,  hogy ott van abban a kisgyerekben, aki ott szaladgál  a ház körül,  tele 
energiával, tele ábrándokkal. Más szavakkal: az a gyerek teljes. Azt mondta, ha jól megnézzük a gyerekeket, látjuk, hogy 
merészek, hogy majd kibújnak a bőrükből. Ha megnézzük a szüleiket, azt látjuk, hogy azok meg óvatosak és félénkek. Soha 
többé nem ugrabugrálnak. A Naguál azt mondta, mi ezt azzal magyarázzuk, hogy a szülők felnőtt, felelősségteljes emberek. 
Ez azonban nem igaz. Az az igazság, hogy elvesztették az emberi szellemük élét.
Megkérdeztem la Gordát, hogy mit válaszolt volna a Naguál, ha azt mondom neki, ismerek olyan szülőket, akiknek sokkal 
elevenebb a szellemük, épebb a szellemük éle, mint a gyerekeiké.
Nevetett, és tettetett zavarában eltakarta az arcát.
– Akár tőlem is megkérdezheted – mondta kuncogva. – Akarod tudni, mit gondolok?
– Persze, hogy akarom.
– Azoknak az embereknek nincsen elevenebb szellemük, csak kezdetben több volt az életenergiájuk,  és arra  tanították a 
gyerekeiket, hogy szófogadók és szelídek legyenek. Egész életükben félelemben tartották a gyerekeiket, ennyi az egész.
Elmeséltem neki egy ismerősöm esetét, aki négygyermekes apa létére ötvenhárom éves korában tökéletesen új életet kezdett. 
Ez azzal a következménnyel járt, hogy

129.

huszonöt évnyi karrier-  és családépítés után otthagyta a feleségét, és vezető állását  egy nagyvállalatnál.  Merészen eldobta 
mindenét, és elvonult egy csendes-óceáni szigetre.
– Úgy érted, hogy teljesen egyedül ment el? – kérdezte meglepetten la Gorda.
Romba döntötte az érvelésemet. Be kellett vallanom, hogy a férfi huszonhárom éves menyasszonyával ment el a szigetre.
– Aki minden kétséget kizáróan teljes – tette hozzá la Gorda.
Megint igazat kellett adnom neki.
– Az üres férfi mindig egy nő teljességét használja fel – folytatta. – A teljes nő veszélyes a maga teljességében, veszélyesebb, 
mint a férfi. Megbízhatatlan,  szeszélyes, feszültséggel teli, de nagy változásokra is képes. Az ilyen nők képesek arra,  hogy 
felkerekedjenek, és bárhová elmenjenek. Ott semmit sem csinálnak, de ez azért van, mert eleve nincsen semmi dolguk. Az 
üres  emberek  már  nem tudnak  ide-oda ugrálni,  viszont  megbízhatóbbak.  A  Naguál  azt  mondta,  hogy az  üres  emberek 
olyanok,  mint  a  hernyó,  amely  mielőtt  egy  kicsit  is  megmozdulna,  előbb  körülnéz,  aztán  visszahátrál,  majd  megint 
előrekúszik egy kicsit. A teljes emberek mindig ide-oda ugrálnak, bukfencet hánynak, és majdnem mindig a fejükre esnek, 
de ez a legkevésbé sem zavarja őket.
– A Naguál azt mondta, ahhoz, hogy valaki beléphessen a másik világba, teljesnek kell lennie. Ahhoz, hogy varázsló legyen, 
meg kell  lennie  a  teljes fényességének:  lyukak  és foltok nélkül,  és a  szelleme élének  is  csorbítatlannak  kell  lennie.  A 
varázslónak tehát, aki üres, vissza kell nyernie a teljességét. Akár férfiról, akár nőről van szó, teljesnek kell lennie ahhoz, 
hogy beléphessen abba a másik világba, abba a végtelenségbe, ahol most a Naguál és Genaro vár ránk.
La Gorda elhallgatott, és hosszan rám meredt. Lassanként besötétedett, már alig láttam, amit írok.
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– De hogyan nyerted vissza a teljességedet? – kérdeztem.
Hangom hallatára felugrott. Megismételtem a kérdésemet. A barlang tetejére bámult, mielőtt válaszolt volna:
– Meg kellett tagadnom azt a két lányt – mondta. – A Naguál egyszer elmondta neked, hogyan kell ezt végrehajtani, de nem 
akartad meghallani. A lényeg az, hogy az embernek vissza kell lopnia a szelleme élét. Azt mondta, nagy árat fizettünk érte, 
lopással kaparintottuk meg, és ugyanígy kell visszaszereznünk is: nagy árat kell fizetnünk érte.
Megmutatta,  mit  kell  tennem:  az  első feladatom az  volt,  hogy tagadjam  meg a  szeretetemet  attól  a  két  gyerektől.  Ezt 
álmodásban kellett megtennem. Lassacskán rájöttem, hogyan lehet őket nem szeretni, de a Naguál azt mondta, hiábavaló az 
igyekvésem, az embernek meg kell tanulnia,  hogyan lehet  valakivel nem törődni,  és valakit  nem szeretni.  Minden egyes 
alkalommal, amikor a lányok már nem jelentettek semmit a számomra, újra találkoznom kellett velük, rájuk kellett néznem, 



és meg kellett érintenem őket. Gyengéden meg kellett simogatnom a fejüket, és hagynom, hogy a bal oldalam visszaszerezze 
tőlük az élét.
– És velük mi történt?
– Az égvilágon semmi.  Soha semmit  nem éreztek.  Hazamentek,  és ma olyanok, mint  két felnőtt  ember.  Üresek, mint  a 
legtöbben körülöttük. Nem szeretik a gyerekek társaságát, mert nem tudják, mitévők legyenek velük. Azt mondhatnám, hogy 
jobb is így nekik. Elvettem tőlük az őrültséget. Nem volt rá szükségük, nekem viszont igen. Nem tudtam, mit teszek, amikor 
nekik adtam. Különben is még mindig maguknál tartják az apjuktól lopott éleket. A Naguálnak igaza volt: senki sem fedezte 
fel a veszteséget, de én észrevettem, mit nyertem általa. Ahogy kinéztem ebből a barlangból, úgy rémlett, mintha valamennyi 
ábrándom ott állna előttem. Derűs és újszerű lett a világ. Mintha megszabadultam volna tes-
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tem és szellemem nehézkességétől, és való igaz, hogy új lénnyé váltam.
– Tudod, hogyan vetted el a gyerekeidtől azokat az éleket?
– Egyikük sem a gyerekem! Sohasem volt gyermekem. Nézz rám!
Kimászott a barlangból, felhúzta a szoknyáját, és megmutatta karcsú, izmos testét.
Biztatott,  hogy  menjek  közelebb  és  vizsgáljam  meg.  Olyan  vékony,  és  olyan  feszes  volt  a  teste,  hogy  arra  kellett 
következtetnem,  valószínűleg tényleg nem volt gyereke.  Jobb lábát  egy magas  kőre helyezte,  és megmutatta  a  hüvelyét. 
Annyira igyekezett nekem bebizonyítani, mennyire megváltozott, hogy zavarom leplezésére nevetnem kellett. Azt mondtam, 
hogy nem vagyok orvos, így nem tudom megállapítani, de biztos vagyok benne, hogy igaza van.
– Persze hogy igazam van – mondta, és visszamászott a barlangba. – Ebből a méhből soha semmi nem jött ki!
Pillanatnyi hallgatás után válaszolt a kérdésemre, amit én – bemutatójának hatására – már el is felejtettem.
– A bal oldalam visszaszerezte az élét – mondta. – Mindössze annyit tettem, hogy meglátogattam a lányokat. Négyszer vagy 
ötször mentem el hozzájuk, hogy felszabadultak legyenek a társaságomban. Nagy lányok voltak, már iskolába jártak.  Azt 
hittem, meg kell küzdenem azért, hogy ne szeressem őket, de a Naguál azt mondta, hogy az nem számít; szeressem őket, ha 
akarom. Így hát szerettem őket. De éppen úgy szerettem őket, ahogy az ember egy idegent szeret. Elhatározásom szilárd volt, 
szándékom  rendíthetetlen.  Még  életemben  be akarok  lépni  abba  a  másik  világba,  ahogy a  Naguál  mondta.  Hogy ezt 
megtehessem, arra van szükségem, hogy a szellemem minden élét birtokoljam. A teljességemre van szükségem. Semmi sem 
tántoríthat el attól a világtól! Semmi!
Kihívóan nézett rám.
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– Ha te is a teljességedet keresed, vissza kell utasítanod azt a nőt, aki kiürített téged, és azt a kisfiút, aki a birtokában tartja a 
szeretetedet. A nőt könnyen vissza tudod utasítani. A kisfiú az más. Gondolod talán, hogy a gyerek iránt érzett haszontalan 
gyengédséged ér annyit, hogy elzárjon attól a másik világtól?
Nem tudtam mit felelni. Nem azért, mert még át szerettem volna gondolni, amit mondott. Inkább azért, mert teljesen össze 
voltam zavarodva.
– Soledadnak vissza kell szereznie Pablitótól a maga élét, ha be akar lépni a naguálba – folytatta. – Hogy az ördögbe fogja 
ezt megtenni? Bármilyen gyenge is Pablito, mégis csak varázsló. De a Naguál páratlan esélyt adott Soledadnak. Azt mondta 
neki, hogy életének ez az egyetlen pillanata akkor jön el, amikor te besétálsz a házba, és ezért a pillanatért nemcsak hogy 
másik  házba  költöztetett  minket,  hanem arra  is  rávett,  hogy vele együtt  kiszélesítsük  a  feljárót,  hogy egészen  az  ajtóig 
mehess a kocsiddal. Azt mondta neki, ha feddhetetlen életet él, el tud kapni, és elszívhatja minden fényességedet, ami pedig 
azonos mindazzal  az erővel, amelyet a  Naguál  a testedben hagyott.  Könnyűszerrel  megtehette volna.  Mivel az ellenkező 
irányba halad, kiszívott volna belőled minden erőt. Az volt az igazán nagy feladata, hogy egy pillanatra  magatehetetlenné 
tegyen.
És ha megölt volna, a fényességed megsokszorozta volna az erejét, és akkor utánunk eredt volna. Én voltam az egyetlen, aki  
tudta  ezt.  Lidia,  Josefina  és Rosa imádják.  Én  nem.  Ismertem  a  terveit.  A megfelelő időben  egyenként  elkapott  volna 
mindannyiunkat;  nem volt vesztenivalója, így csak nyerhetett.  A  Naguál  azt mondta,  hogy Soledadnak nincs más esélye. 
Rám bízta a lányokat, és elmondta, mit tegyek, ha Soledadnak sikerül megölnie téged, és a mi fényességünk után ered. Úgy 
vélte, van rá esélyem, hogy megvédjem magam, és talán az egyik lányt is a három közül. Látod, Soledad nem valamiféle 
elvetemült, gonosz nő; egyszerűen csak azt teszi, amit a feddhetetlen harcosnak tennie kell. A húgocskák job-
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ban  szeretik,  mint  a  saját  anyjukat.  Igazi  anyjuknak  tekintik.  A  Naguál  szerint  ebben  rejlik  az  előnye.  Nem  tudtam 
eltántorítani  tőle a húgocskákat, bármit tettem is. Így ha megölt volna téged, a három hívő lélek közül is elragadott volna 
kettőt.  Pablito  semmit  sem ér  nélküled,  Soledad  szétlapította  volna,  mint  a  poloskát.  És  akkor  minden  teljességével  és 
erejével belépett volna abba a másik világba. A helyében én is pontosan ugyanígy cselekedtem volna.
Láthatod tehát, számára minden vagy semmi kérdése volt a küzdelem. Amikor megérkeztél, éppen mindenki elment. Úgy 
tűnt, eljött a vég számodra, és közülünk is némelyikünk számára. Végül azonban neki jutott a semmi, a húgocskák viszont 
kaptak  egy esélyt.  Abban  a  pillanatban,  ahogy megtudtam,  hogy felülkerekedtél,  közöltem velük,  hogy rajtuk  a  sor.  A 
Naguál megmondta nekik, várják meg a reggelt, hogy rajtaütésszerűen csaphassanak le rád. Azt mondta, a reggeli órák nem 
kedveznek neked. Arra utasított, hogy maradjak távol, és ne avatkozzam a lányok dolgába, és csak akkor lépjek színre, ha 
megpróbálsz kárt tenni a fényességükben.
– Nekik is meg kellett volna ölniük?
– Hát... igen. Te vagy a fényességük férfi oldala. Olykor hátrányt jelent a teljességük. A Naguál vasmarokkal irányította és 
egyensúlyozta ki őket, de most hogy a Naguál elment, elveszett az egyensúlyuk. A te fényességeddel állíthatnák helyre.
– És mi a helyzet veled, la Gorda? Neked is végezned kell velem?
–  Már  megmondtam,  hogy én  más  vagyok:  kiegyensúlyozott.  Az  ürességem,  ami  valaha  a  hátrányom  volt,  most  az 



előnyömre szolgál. Amint a varázsló visszaszerezte a maga teljességét, kiegyensúlyozottá válik, míg annak a varázslónak, 
aki mindig is teljes volt, nincs ki mind a négy kereke. Mint például Genarónak. A Naguál  kiegyensúlyozott, mert valaha 
nem volt teljes, ugyanúgy, mint te vagy én, vagy még annál is kevésbé. Három fia és egy lánya
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volt. A húgocskák olyanok, mint Genaro, kissé kiegyensúlyozatlanok. És többnyire mérhetetlenül feszesek.
– És mi a helyzet velem, Gorda? Nekem is követnem kell a példájukat?
– Nem. Csak nekik lett volna hasznuk abból, ha elszívják a fényességedet. Neked senki halálából nem származna hasznod. 
Különös erőt hagyott rád a Naguál, olyasféle egyensúlyt, amilyennel egyikünk sem rendelkezik.
– Nem sajátíthatnák el valahogy a lányok ezt az egyensúlyt?
– Dehogyis nem. Csakhogy ennek semmi köze a feladatukhoz. A feladatuk pedig úgy szólt, hogy lopják el tőled az erődet. 
Ennek érdekében annyira eggyé váltak, hogy ma már egyetlen lényként léteznek. Készültek rá, hogy úgy szippantsanak fel 
téged,  mint  egy pohár  vizet.  A  Naguál arra készítette fel  őket,  főként  Josefinát,  hogy a legjobb megtévesztők legyenek. 
Josefina mutatványa párját ritkította. Az ő művészi teljesítményükhöz képest gyerekjátéknak számít Soledad próbálkozása. 
Soledad kegyetlen. A húgocskák igazi női varázslók. Közülük kettő is elnyerte a bizalmadat, míg a harmadik megdöbbentett, 
és magatehetetlenné tett. Tökéletesen játszották ki kártyáikat. Te meg bedőltél nekik, és majdnem veszítettél is a játszmán. A 
dolog egyetlen gyenge pontja az volt, hogy előző éjjel megsebezted, majd meggyógyítottad Rosa fényességét, és ettől ideges 
lett. Ha nem lett volna ideges, és nem harapdálta volna olyan erősen az oldaladat, lehet, hogy most nem ülnél itt. Mindent 
láttam az ajtóból. Éppen abban a pillanatban léptem be, amikor azon voltál, hogy megsemmisítsd őket.
– De hogyan semmisíthettem volna meg őket?
– Honnan tudjam? Nem vagyok a bőrödben.
– Úgy értem, szerinted mit csináltam?
– Láttam, hogyan jön elő belőled az alakmásod.
– És az milyen volt?
– Olyan, mint te, hogyan lehetne más? De nagyon nagy és fenyegető volt. Az alakmásod megölte volna  őket, de gyorsan 
közbeléptem, és megakadályoztalak benne.
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Az  erőm  legjavára  volt  szükségem,  hogy lecsillapítsalak.  A  húgocskák  egyáltalán  nem  voltak  segítségemre.  Egészen 
elvesztek addigra.  Te pedig dühös voltál és vad. A színed kétszer is megváltozott a szemünk láttára.  Az egyik különösen 
félelmetesnek látszott, és már kezdtem attól félni, hogy engem is megölsz.
– Milyen szín volt az, Gorda?
– Fehér, mi más? Az alakmás fehér, sárgásfehér, mint a Nap.
Rámeredtem. Mosolya egészen új volt nekem.
– Igen – folytatta –, a Nap kicsiny darabkái vagyunk. Fénylények. De a szemünk nem látja ezt a nagyon halvány fényességet. 
Csak a varázsló szeme látja, ő is csak egy élethosszig tartó szenvedés árán képes rá.
Ez az állítás ugyancsak meglepett. Megpróbáltam rendezni a gondolataimat, hogy a legmegfelelőbb kérdést tehessem fel.
– Mondott neked valami mást is a Naguál a Napról? – kérdeztem.
– Igen. Mindannyian olyanok vagyunk, mint a Nap, csak nagyon, nagyon halványak. Túlságosan gyenge a fényünk, de azért  
fény.
– Mondott valami olyasmit, hogy talán a Nap maga a Naguál? – próbálkoztam kétségbeesetten.
La  Gorda  nem  felelt.  Akaratlan  hangok  törtek  fel  belőle.  Láthatóan  azon  gondolkodott,  mit  válaszoljon  kutakodó 
kérdésemre. Vártam, készen arra, hogy leírjam. Hosszú szünet után kimászott a barlangból.
– Most megmutatom neked az én halvány fényemet – mondta tárgyilagosan.
A barlang előtti keskeny vízmosáshoz sétált, és ott leguggolt. Onnan, ahol álltam, nem lehetett látni, mit csinál, így nekem is 
ki kellett jönnöm a barlangból. Három vagy négy méterre álltam tőle. Még mindig guggolt, miközben a szoknyája alá dugta 
a kezét. Hirtelen felállt. Kezét lazán ökölbe szorította; a feje fölé emelte, majd széttárta az ujjait. Gyors pukkanást hallottam,  
és láttam, hogy szikrák pattannak ki az ujjaiból. Megint összezárta
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a kezét, majd ismét széttárta,  és egy még fényesebb szikracsóva csapott ki belőle. Újra leguggolt, és a szoknyája alá nyúlt. 
Úgy tűnt, mintha a szeméremtestéből húzna elő valamit. Mikor a feje fölé emelte a kezét, ujjaival megismételte a sajátos, 
kifelé csapódó mozdulatot, és láttam, ahogy hosszú fényes fonalak permete száll fel az ujjai közül. Hátra kellett hajtanom a 
fejemet,  hogy a sötét  égbolt hátterében szemmel  tudjam tartani  a  jelenést.  Hosszú, vékony, vöröses fényű izzószálaknak 
tűntek. Egy kis idő múlva elhalványultak, és eltűntek.
Még egyszer leguggolt, és amikor széttárta az ujjait, lélegzetelállító fényözönt sugároztak. Vastag fénykévékkel telítődött az 
ég.  Lenyűgöző látványt nyújtott.  Csak bámultam,  teljesen elmerültem benne.  Nem figyelten la Gordára.  Hirtelen kiáltást 
hallottam,  ami  ráirányította  a  figyelmemet,  épp időben,  hogy lássam,  amint  elkapja  az  egyik  fonalat,  melyet  az  imént 
eresztett útjára,  és felemelkedik vele a kanyon tetejére. Ott lebegett egy pillanatig,  mint  valami hatalmas,  sötét árnyék az 
égbolton, aztán kis szökellésekkel leszállt egészen a vízmosás aljáig, mintha a hasán csúszna lefelé egy lépcsőn.
Hirtelen megláttam, amint felettem áll. Észre sem vettem, mikor huppantam a fenekemre. Felálltam. Úszott a verítékben, és 
zihált, próbált levegőhöz jutni. Sokáig meg se tudott szólalni. Elkezdett egy helyben futni. Nem mertem megérinteni. Végül 
úgy tűnt, lecsillapodott annyira, hogy visszamászhattunk a barlangba. Néhány percig még pihent.
Mozdulatai  olyan  gyorsak  voltak,  hogy  alig  volt  időm  felmérni,  mi  is  történt.  Miközben  ezt  a  bemutatót  tartotta, 
kibírhatatlan bizsergő fájdalmat éreztem a köldököm tájékán. Bár én semmiféle erőfeszítést nem tettem, én is ziháltam.
– Azt hiszem, itt az ideje, hogy sort kerítsünk a találkozónkra – mondta lélegzet után kapkodva. – Mindkettőnket megnyitott 
a repülésem. A hasadban érezted a repülésem; ez azt jelenti, hogy megnyíltál, és készen állsz a találkozásra a négy erővel.
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– Miféle négy erőről beszélsz?
– A  Naguál  és Genaro  szövetségeseiről.  Találkoztál  már  velük.  Borzalmasak.  Most kiszabadultak  a  Naguál  és Genaro 
tökhéjából. Egyiket már hallottad a minap dona Soledad háza körül. Rád várnak. Amint leszáll a sötétség, fékezhetetlenné 
válnak.  Az egyik még nappal  is a  nyomodba szegődött  dona Soledadnál.  Ezek a szövetségesek most hozzád  és hozzám 
tartoznak. Kettőt-kettőt veszünk majd magunkhoz. Nem tudom melyikünk melyiküket. És azt sem tudom, hogyan. A Naguál  
mindössze annyit mondott, hogy magunknak kell megbirkóznunk velük.
– Egy pillanat! Várj egy kicsit! – kiabáltam.
Nem hagyott szóhoz jutni.  Finoman a számra  tette a kezét. A gyomorszájamban éreztem, ahogy belém nyilall  a rémület. 
Korábban már találkoztam olyan érthetetlen, különös jelenségekkel, melyeket don Juan és don Genaro a szövetségeseinek 
nevezett. Négyen voltak, és mind a négy ugyanolyan valóságos fizikai létező benyomását keltette, mint bármi más a világon. 
Jelenlétük annyira szokatlan volt, hogy akárhányszor csak megéreztem őket, semmihez sem fogható félelem hasított belém. 
Az első,  amellyel  találkoztam don Juané volt;  két-három méter  magas,  másfél méter  széles sötét,  szögletes tömb. Olyan 
hangot keltett,  mintha  elképesztő súlyú hatalmas szikladarab közeledne, lélegzése fújtató hangjára  emlékeztetett.  Mindig 
éjjel, sötétben találkoztam vele. Képzeletemben egyik sarkáról a másikra billenő ajtóra emlékeztetett.
Másodszor Genaro szövetségesével találkoztam.  A hosszú arcú,  kopasz,  rendkívül  magas,  vastag ajkú, izzó ember tágra 
nyílt, bágyadt szemmel bámult maga elé. Nadrágja mindig túl rövid volt hosszú, sovány lábán.
Ezzel a két szövetségessel rengetegszer találkoztam don Juan és don Genaro társaságában. Látványuk mindig az értelmem és 
az érzékelésem teljes elkülönülését eredményezte. Egyrészt nem volt semmiféle ésszerű alapja annak, hogy elhiggyem, ami 
történik, az valóban meg is történt, másrészt érzékelésem valódiságát sem kérdőjelezhettem meg.
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Mivel mindig don Juan és don Genaro jelenlétében találkoztam velük, azok közé a jelenségek közé soroltam őket, melyeket 
annak  a  ténynek  tulajdonítottam,  hogy  ez  a  két  ember  rendkívül  erős  hatással  van  befolyásolható  személyiségemre. 
Értelmezésemben  vagy ez  volt  igaz,  vagy az,  hogy don  Juan  és  don  Genaro  olyan  erőket  birtokolnak,  melyeket  ők  a 
szövetségeseiknek neveznek, és ezek az erők képesek rá, hogy ilyen szörnyűséges lényekként jelenjenek meg előttem.
A szövetségesek egyik jellegzetes tulajdonsága az volt, hogy sosem engedték alaposan megvizsgálni magukat. Számtalanszor 
megpróbáltam rájuk összpontosítani, de minden egyes alkalommal megszédültem, és szétszóródott a figyelmem.
A másik két szövetséges még megfoghatatlanabbnak bizonyult. Mindössze egyszer láttam őket, az egyik hatalmas, izzó sárga 
szemű, fekete jaguár, a másik pedig óriási, mohó prérifarkas: hihetetlenül agresszív és hatalmas erejű vadállatok. A jaguár 
don Genaróé, a prérifarkas don Juané volt.
La  Gorda  kimászott  a  barlangból.  Követtem.  Ő ment  elől.  Kimentünk  a  vízmosásból,  és  hamarosan  keskeny,  köves 
síksághoz értünk. La Gorda megállt, és maga elé engedett. Azt mondtam neki, ha átengedi nekem a vezetést, akkor minél  
előbb  igyekszem  visszajutni  a  kocsihoz.  Rábólintott,  és  belém  kapaszkodott.  Éreztem,  hogy  nyirkos  a  bőre.  Nagyon 
izgatottnak látszott. Talán egy mérföldnyire jártunk az autótól, de ahhoz, hogy odajussunk, át kellett vágnunk a kihalt, köves 
síkságon. Don Juan egyszer mutatott nekem egy eldugott ösvényt, néhány magas szikla között, amely majdnem a síkság 
keleti  oldalát  szegélyző hegy lábánál  futott.  Arrafelé  indultam.  Ismeretlen  belső késztetés vezérelt,  máskülönben  azt  az 
ösvényt választottam volna, amelyen idefelé jöttünk.
La Gorda láthatóan valami félelmetesnek az előszelét érezte. Belém csimpaszkodott. Eszelősen villogott a tekintete.
– Jó irányba megyünk? – kérdeztem.
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Nem válaszolt. Levette a kendőjét, és addig csavargatta, míg hosszú, vastag kötél nem lett belőle. Átvetette a derekamon, a 
két  végét  összefogta,  aztán  magát  is  körbetekerte  vele.  Összecsomózta,  és így egymáshoz  kötözött  bennünket  a  nyolcas 
alakúra sodort kötéllel. 
– Ez meg mire jó? – kérdeztem.
Megrázta a fejét. Foga összekoccant, egyetlen szót sem bírt kinyögni. Rettenetesen félhetett. Meglökött, hogy csak menjek 
tovább. Magam is elcsodálkoztam, miként lehetséges, hogy én nem rémültem halálra.
Ahogy felértünk az ösvény magasára, erőt vett rajtam a kimerültség. Ziháltam, és a számon keresztül kapkodtam a levegőt. 
Láttam a hatalmas sziklák körvonalait.  Nem látszott a hold,  az ég azonban olyan tiszta volt, hogy jól ki lehetett venni a 
körvonalakat. Hallottam, hogy la Gorda is zihál.
Meg akartam állni,  hogy lélegzethez jussak, de la Gorda szelíden meglökött, és tagadóan rázta a fejét. Tréfával szerettem 
volna enyhíteni a feszültséget, amikor furcsa, puffanásra emlékeztető hangot hallottam. Önkéntelenül jobbra fordítottam a 
fejemet, hogy bal fülemmel hallgatózzam. Egy pillanatra  visszatartottam a lélegzetemet, amikor is tisztán hallottam, hogy 
nem csak la Gorda és én zihálunk, hanem rajtunk kívül valaki más is. Még egyszer ellenőriztem, mielőtt szóltam volna neki. 
Semmi kétség nem fért  hozzá,  hogy egy hatalmas  alak  tartózkodik a  sziklák  között.  Amint  tovább indultunk,  la  Gorda 
szájára  tettem a kezem,  és jeleztem neki,  hogy tartsa  vissza a  lélegzetét.  Biztos voltam benne,  hogy nagyon  közel  van 
hozzánk a hatalmas alak. Mintha igyekezne olyan csendesen osonni, ahogy csak tud. Halkan, mégis áthatóan lihegett.
La Gorda megrémült. Leguggolt, és engem is lehúzott a derekamra kötött kendővel. Egy pillanatra a szoknyája alá dugta a 
kezét, majd felállt; kezét ökölbe szorította, és amikor széttárta az ujjait, ismét szikrák pattantak elő közülük.
– Pisilj a kezedbe! – sziszegte a foga között la Gorda.
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– Tessék? – kérdeztem. Nem hittem a fülemnek.
Felszólítását háromszor vagy négyszer is egyre sürgetőbb hangsúllyal suttogta el. Valószínűleg rájött, hogy nem értem, mit 



akar,  mivel  ismét  leguggolt,  és  megmutatta,  hogy a  tenyerébe  vizel.  Döbbenten  bámultam  rá,  ahogy szanaszét  szórta 
vizeletének vöröses szikráit.
Megdermedtem.  Nem  tudtam  eldönteni,  mi  köti  le  jobban  a  figyelmemet:  annak  a  látványa,  amit  la  Gorda  művelt  a 
vizeletével, vagy a közeledő lény lihegése. Mindkét jelenség lebilincselt.
– Gyorsan! Pisilj a kezedbe! – mormogta ismét la Gorda.
Hallottam  ugyan,  mit  mond,  de  szétszóródott  a  figyelmem.  Könyörgő hangon  hozzátette,  hogy a  szikráim  hátrálásra 
kényszerítik a közeledő lényt, bármi legyen is az. Nyüszíteni  kezdett, én meg kétségbeestem. Nemcsak hallottam, hanem 
egész testemmel éreztem a közeledő lényt. Megpróbáltam a kezembe vizelni, de hasztalanul.  Túlságosan ideges, és zavart 
voltam.  Engem is elkapott  la  Gorda  izgalma,  és elkeseredetten  erőlködtem. Végül  sikerült  vizelnem.  Kétszer-háromszor 
csettintettem az ujjaimmal, de semmi sem szállt ki közülük.
– Kezd elölről! – mondta la Gorda. – Egy ideig eltart, amíg az ember kicsiholja a szikrákat.
Közöltem vele, hogy az utolsó cseppig kiürítettem vizeletemet. Szemében teljes kétségbeesés tükröződött.
Abban  a  pillanatban  megláttam,  hogy  a  hatalmas  négyszögletes  alak  megindul  felénk.  Valahogy  nekem  nem  tűnt 
fenyegetőnek, bár la Gorda majd elájult a félelemtől.
Hirtelen  kibogozta  a  kendőjét,  mögém ugrott  egy kis  kőre,  hátulról  átölelt,  és  állát  a  fejemre  tette,  majd  felmászott  a 
vállamra. Mihelyst így elhelyezkedtünk, az alak mozdulatlanná dermedt. Ott lihegett vagy hat méterre tőlünk.
Hatalmas feszültséget éreztem, s ez úgy tűnt,  a köldöktájékomon összpontosult.  Kis idő múlva minden kétséget kizáróan 
tudtam, hogy ha ebben a helyzetben maradunk,
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minden energiánkat kimerítjük, és beleesünk abba a csapdába, amelyet nekünk állítottak, bármi legyen is az.
Azt mondtam la Gordának, hogy most futnunk kell az életünkért. Tiltakozóan rázta a fejét. Úgy tűnt, visszanyerte erejét és 
önbizalmát. Aztán azt mondta, hogy el kell takarnunk a fejünket a karunkkal, és le kell feküdnünk, úgy hogy a lábunkat a  
hasunkig felhúzzuk. Akkor eszembe jutott, hogy don Juan évekkel ezelőtt ugyanezt eljátszatta velem, amikor egyik éjjel, egy 
elhagyott mezőn Észak-Mexikóban valami ugyanilyen ismeretlen, és mégis érzékelhető valaminek a csapdájába estem. Don 
Juan akkor azt mondta,  hogy fölösleges menekülnöm, az egyetlen dolog, amit az ember ilyenkor tehet, hogy egy helyben 
marad, pontosan abban a testhelyzetben, amelyet la Gorda az imént leírt.
Éppen le akartam térdelni, amikor az a váratlan érzésem támadt, hogy rettenetes hibát követtünk el azzal, hogy elhagytuk a 
barlangot. Vissza kell mennünk, bármi áron.
Átvetettem la Gorda kendőjét a vállamon, és a hónom alá csavartam. Megkértem, hogy fogja meg a két végét a fejem fölött,  
másszon fel, álljon a vállamra,  és a kendő két végével, mint valami gyeplővel próbáljon egyensúlyozni. Évekkel korábban 
don  Juan  elmondta  nekem,  hogy az  ember  néha  különös  dolgokkal  találkozik,  mint  amilyen  például  az  előttünk  álló 
négyszögletes  alak,  s  ilyenkor  váratlan  dolgokat  kell  csinálnia.  Elmondta,  hogy amikor  egyszer  egy  őzzel  találkozott, 
amelyik beszélt hozzá, egész idő alatt fejen állt, mert úgy gondolta, így biztosíthatja a túlélését, és így enyhíthet a találkozás 
feszültségén.
Az  volt  az  elképzelésem,  hogy  la  Gordával  a  vállamon  körbesétálom  a  négyszögletes  alakot,  majd  visszamegyek  a 
barlanghoz.
La Gorda azt  suttogta,  hogy a barlang szóba sem jöhet. A  Naguál  megmondta neki,  hogy semmiképpen se maradjunk a 
barlangban.  De én, miközben felerősítettem rá a kendőt, azt vetettem ez ellen,  a testem biztos benne, hogy a barlangban 
biztonságban lennénk. Azt fe-
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lelte, hogy ez igaz, csak akkor semmi esélyünk nem lenne, hogy ezeket az erőket ellenőrzésünk alatt tartsuk. Valamilyen 
különleges tartályra, olyan tökhéjra lett volna szükségünk, mint amilyet don Juan és don Genaro övén láttam lógni.
La Gorda levette a cipőjét, felmászott a vállamra és ott felállt. A vádlijánál  fogva tartottam. Ahogy meghúzta a kendő két 
csücskét, a hónaljamban éreztem a kötőfék feszítését. Megvártam, míg egyensúlyba helyezkedik. Hetven kilóval a vállamon 
sétálni a sötétben, bizony nem volt könnyű feladat. Lassan haladtam előre. Huszonhárom lépést számoltam, aztán le kellett 
tennem.  Elviselhetetlenül  fájt  a  lapockám.  Megmondtam  neki,  hogy  bár  nagyon  sovány,  súlya  alatt  a  kulcscsontom 
összeroppan.
Mégis az volt a legérdekesebb, hogy a négyszögletes alak már nem volt a láthatáron. A stratégiánk tehát bevált. La Gorda 
felajánlotta,  hogy most egy kicsit  ő visz a vállán,  hogy kinyújtózhassak. Az ötlet nevetségesnek tetszett;  nehezebb voltam 
annál, mint amit törékeny teste kibírt volna. Úgy döntöttünk, hogy teszünk pár lépést, azután meglátjuk, mi történik.
Halálos csend honolt  körülöttünk.  Lassan,  összekapaszkodva mentünk.  Nem tehettünk  meg pár  méternél  többet, amikor 
megint  valami  furcsa,  ziháló  hangokat  hallottam,  puha  elnyújtott  szuszogást,  mint  amilyen  a  macskaféléké.  Sietve 
felsegítettem la Gordát a hátamra, és még tíz lépést tettem vele.
Tudtam, hogy ha ki akarunk erről a helyről szabadulni, továbbra is azt a taktikát kell követnünk, hogy kiszámíthatatlanul 
cselekszünk.  Megpróbáltam valami  más váratlan  dolgot kitalálni,  valami  mást  mint,  hogy la Gordát  a vállamra  veszem, 
amikor  hirtelen  ledobta magáról  hosszú ruháját.  Egy pillanat  alatt  ott  állt  anyaszült  meztelenül.  Lekuporodott  a  földre, 
mintha  keresgélne  valamit.  Reccsenő hangot  hallottam,  la  Gorda  felállt,  kezében  egy alacsony bokorról  letört  ággal. 
Kendőjét a  vállamra  és a  nyakam köré terítette,  amolyan  nyeregféleséget  formált,  hogy a nyakamba ülhessen,  mint  egy 
kisgyerek, és
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a lábát a derekam köré fonta. Aztán a ruhájába csúsztatta az ágat, és a feje fölé emelte. Megpörgette az ágat, amitől ruhája 
furcsán kifeszült. A hatás fokozására még fütyülni is kezdett, egy bizonyos bagoly jellegzetes hangját utánozva.
Ugyanazt a hangot hallottam meg vagy száz méterrel a hátunk mögött és mindkét oldalunkról. La Gorda egy másik, fülsértő 
madárhangra  váltott,  amely a páva hangjára  emlékeztetett.  Pár  perc múlva ugyanez  a madárhang  visszhangzott  minden 



irányból.
Évekkel  ezelőtt  don Juannal  tanúja  voltam egy hasonló jelenetnek,  amikor  madárfüttyére  valakik  felelgettek.  Akkor  azt 
gondoltam, hogy a közelben, a sötétben rejtőzködő don Juan adja ki ezeket a hangokat,  vagy valamelyik közeli ismerőse, 
mint  mondjuk  don  Genaro,  aki  segít  neki  abban,  hogy legyőzhetetlen  félelmet  keltsen  bennem;  akkora  félelmet,  hogy 
futásnak eredjek a vak sötétben egyeden botlás nélkül. Don Juan ezt a bizonyos sötétben futást erőjárásnak nevezte.
Megkérdeztem la Gordát,  ismeri-e az erőjárást.  Azt felelte,  igen.  Mondtam neki,  akkor meg fogjuk próbálni,  habár  nem 
voltam biztos benne, hogy képes leszek rá.  Közölte, hogy sem a hely, sem az idő nem alkalmas rá,  és elénk mutatott.  A 
szívem, mely egész idő alatt gyorsan vert, vadul dörömbölni kezdett a mellkasomban. Éppen előttünk, az ösvény közepén, ott 
állt Genaro egyik szövetségese, a furcsa, hosszúkás arcú, kopasz, izzó ember. Megfagyott a vér az ereimben. Ekkor la Gorda 
sikolyát hallottam, mintha egész messziről jönne. Öklével vadul ütötte az oldalamat. Ezzel terelte el a figyelmemet arról az 
emberről. Először balra, majd jobbra fordította a fejemet. Bal oldalamon, a lábamat súrolva, ott volt a hatalmas macskaféle 
fekete tömege, izzó sárga szemekkel. Jobb oldalamon egy óriási foszforeszkáló prérifarkast láttam. Mögöttünk, majdnem la 
Gorda hátát érintve, ott állt a sötét, négyszögletes alak.
Az ember hátat fordított nekünk, és megindult az ösvényen. Utána eredtem. La Gorda tovább sikoltozott, és
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nyüszített. A négyszögletes alak már majdnem elérte a hátát. Hallottam, ahogy dübörgő léptekkel halad. Ez a hang körös-
körül visszhangzott a dombok között. Hűvös leheletét a nyakamon éreztem. Tudtam, hogy la Gorda az őrület határán áll. Én 
sem  voltam  távol  tőle.  A  jaguár  és  a  prérifarkas  már  szinte  a  lábamat  súrolták.  Sziszegésüket  és  morgásukat  egyre 
hangosabban hallottam. Abban a pillanatban megmagyarázhatatlan kényszert éreztem, hogy azt a bizonyos hangot adjam ki, 
amelyre don Juan tanított.  A szövetségesek válaszoltak rá.  Nekibátorodva újra és újra elismételtem ezt a hangot, mire  ők 
válaszoltak.  A  feszültség  fokozatosan  csökkent,  és  mielőtt  elértük  volna  az  utat,  a  legkülönösebb jelenetnek  lehettem 
szemtanúja. La Gorda a hátamon lovagolt, vidáman pörgetve ruháját a feje fölött, mintha mi sem történt volna, egy ütemben 
azzal  a  hanggal,  amelyet  én  bocsátottam ki,  négy oldalunkon  négy másik  világból  való teremtmény által  kísérve,  akik 
válaszolgattak nekem.
Így érkeztünk el az úthoz. De nem akartam elmenni.  Mintha valami hiányzott volna. Mozdulatlanul álltam la Gordával a 
hátamon, és egy nagyon különleges kopogó hangot hallattam, amelyre don Juan tanított. Azt mondta, hogy ez a pilleszólító 
hang. Ehhez a hanghoz a bal kéz belső élét és az ajkait kell használnia az embernek.
Amint megszólalt a hang,  minden megnyugodott. A négy lény válaszolt nekem, és válaszukból megtudtam, melyikük tart 
majd velem.
Ezután odamentem az autóhoz, letettem la Gordát a vállamról a vezetőülésre, és áttoltam a másik oldalra. Teljes csendben 
hagytuk el a helyet. Valami belül, nagyon mélyen megérintett, és kikapcsolta a gondolataimat.
La Gorda azt javasolta, inkább don Genaro házához menjünk, mint hozzájuk. Hozzátette, hogy Benigno, Nestor és Pablito 
lakik ott, de most nincsenek a városban. Tetszett az ötlet.
Amint  megérkeztünk,  la  Gorda  petróleumlámpát  gyújtott.  Semmi  sem változott,  mióta  utoljára  don  Genarónál  jártam. 
Leültünk a földre. Kihúztam egy padot, és rátet-
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tem a jegyzetfüzetemet. Nem voltam fáradt, és írni akartam, de nem tudtam. Egyáltalán nem tudtam írni.
– Mit mondott neked a Naguál a szövetségesekről? – kérdeztem.
Kérdésem szemmel láthatóan váratlanul érte. Nem tudta, hogyan válaszoljon.
– Nem tudok gondolkodni – felelte végül.
Olyan volt, mintha eddig soha nem élte volna át ezt az állapotot. Fel-alá járkált. Apró izzadságcseppek jelentek meg az orra  
hegyén, és a felső ajkán.
Hirtelen megragadta a kezemet, és majdhogynem kiráncigált a házból. A közeli szakadékhoz vitt, és ott hányni kezdett.
Az én gyomrom is émelygett. Azt mondta, túl nagy volt a szövetségesek vonzása, és ezért hánynom kellene. Rámeredtem, 
további magyarázatra  várva.  Megfogta a fejemet,  és egy nővér szakértelmével ledugta az ujját a torkomon,  és sikerült  is 
hánynom. Elmagyarázta, hogy az emberi lényeknek finom, izzó fény van a hasuk táján, és ezt minden külső dolog ide-oda 
rángatja. Amikor ez a rántás túl erős, például amikor szövetségesekkel, vagy erővel rendelkező emberekkel találkozunk, a 
fény zavarossá válik, megváltoztatja a színét, vagy akár teljesen el is halványulhat. Ilyenkor csak a hányás segít.
Jobban  lettem,  de  még  nem  voltam  teljesen  magamnál.  Fáradtságot  és  valami  nyomást  éreztem  a  szemem  körül. 
Visszamentünk a házhoz. Ahogy elértük az ajtót, la Gorda, mint  egy kutya, beleszimatolt a levegőbe, és kijelentette, már 
tudja,  melyek az  én szövetségeseim.  Kijelentése,  melynek egyébként nem lett  volna semmivel nagyobb jelentősége, mint 
amire ténylegesen utalt,  vagy amit  én hallottam ki  belőle, most döbbenetes hatással  járt.  Berobbantotta  a gondolataimat. 
Egyszerre  beindult  a  megszokott  intellektuális  tevékenységem.  Úgy  éreztem,  hogy  a  felhőkben  járok,  mintha  a 
gondolataimnak saját energiájuk lenne.
Az első gondolat, ami felötlött bennem, az volt, hogy a szövetségesek valóságos lények, ahogy korábban sejtet-
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tem, de eddig nem mertem bevallani  magamnak.  Láttam, éreztem  őket, és kommunikáltam is velük. Hihetetlenül boldog 
voltam. Megöleltem la Gordát, és elkezdtem neki magyarázni dilemmám lényegét. Don Juan és don Genaro segítsége nélkül 
láttam a szövetségeseket, és ettől a ténytől minden átértékelődött bennem. Elmeséltem la Gordának, hogy egyszer, amikor 
beszámoltam don Juannak arról, hogy láttam az egyik szövetségest, felnevetett, és azt mondta, ne vegyem olyan komolyan 
magam, és figyelembe se vegyem, amit láttam.
Soha  sem akartam  azt  hinni,  hogy hallucinációim  vannak,  de azt  sem akartam  elfogadni,  hogy a  szövetségesek létező 
dolgok. Racionális énem hajlíthatatlanul ellenállt.  Nem tudtam áthidalni  a szakadékot. Ez alkalommal mégis minden más 
volt, és az a gondolat, hogy valóban léteznek ezen a földön olyan lények, melyek egy másik világból valók, anélkül, hogy 



földönkívüliek lennének,  több volt,  mint  amit  el  tudtam  viselni.  Félig  viccesen  azt  mondtam  la  Gordának,  hogy titkon 
mindenemet odaadnám, azért hogy őrült lehessek. Lényem egyik felét az őrültség feloldozná az alól a nyomasztó felelősség 
alól,  hogy  felül  kelljen  bírálnom  a  világról  eddig  kialakított  képemet.  Az  egészben  az  volt  a  legironikusabb,  hogy 
intellektuális szinten  őrülten vágytam rá, hogy felülbíráljam meglévő világképemet. De ez nem volt elég. Ez sohasem volt 
elég. Mindig is ez volt a halálos gyengém, a legyőzhetetlen akadály előttem. Fél-meggyőződéssel szívesen játszadoztam don 
Juan világában; így amolyan félvarázsló maradtam. Erőfeszítésem nem volt több ostoba mohóságnál, intellektuális játéknál, 
mintha csak az egyetemen lennék, ahol csinálhatja ezt az ember 8-tól 5-ig, és amikor kellően elfárad, hazamegy. Don Juan 
szokta tréfálkozva mondani,  hogy a tudós, miután  a leggyönyörűbb és legszellemesebb módon elrendezte a világot, ötkor 
hazamegy, hogy elfelejtse gyönyörű elméletét.
Míg la  Gorda  némi  harapnivalót  készített,  lázasan  dolgoztam a jegyzeteimen.  Evés után  sokkal nyugodtabbnak éreztem 
magam. La Gorda a legjobb formáját mutatta.
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Bohóckodott, ahogy don Genaro szokott, utánozta a mozdulataimat miközben írtam.
– Mit tudsz a szövetségesekről, Gorda? – kérdeztem.
– Csak amit a Naguál mondott – felelte. – Azt mondta, hogy a szövetségesek olyan erők, melyeket egy varázsló megtanulhat 
irányítani. Neki kettő rejtőzött a tökhéjában, mint ahogy Genarónak is.
– Hogyan tartották odabent őket?
– Azt  senki  sem tudja.  A  Naguál  mindössze annyit  tudott,  hogy mielőtt  az  ember  befoghatná  a  szövetségeseket,  kicsi, 
tökéletes dísztököt kell találni, aminek nyaka is van.
– Hol találhat az ember ilyen dísztököt?
– Bárhol. A Naguál meghagyta nekem, hogy ha túléljük a szövetségesek támadását, el kell kezdenünk keresni egy tökéletes 
kis dísztököt, amelynek akkorának kell lennie, mint a bal kezünk hüvelykujja.
– Te láttad az ő tökhéját?
– Hová gondolsz! A Naguál azt mondta, hogy az ilyen tökhéj nem az emberi világban van. Olyan, mint egy erszény, amit az 
ember a varázslók övén láthat. De ha valaki egyenesen ránéz, akkor semmit nem lát belőle.
Ha megtalálja az ember, akkor a tököt nagy gonddal kell ápolni. A varázslók általában az erdők bozótjában találnak ilyen 
dísztököket. Leszedik, kiszárítják és kivájják őket. Aztán csiszolják és fényezik. Amikor a varázslónak elkészült a tökhéja, 
fel kell ajánlania  a szövetségeseknek, és csalogatnia  kell  őket,  hogy költözzenek be. Ha a szövetségesek beleegyeznek, a 
tökhéj eltűnik az emberi világból, és a szövetségesek a varázsló segítőivé válnak. A Naguál  és Genaro bármit meg tudtak 
csináltatni  a szövetségeseikkel, ami csak eszükbe jutott.  Csupa olyan dolgot, amire  ők maguk nem képesek. Például rám 
küldeni a szelet, hogy üldözzön, vagy odaküldeni a csibét, hogy Lidia blúzában szaladgáljon.
Különös, elnyújtott, sziszegő hang ütötte meg a fülemet az ajtó mögül. Két nappal azelőtt ugyanezt a hangot hallottam dona 
Soledad házában. Ezúttal tudtam, hogy
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a jaguár az. Nem ijedtem meg tőle. Kiléptem volna az aj tón, hogy megnézzem, ha la Gorda nem állít meg.
– Még nem vagy teljes – intett. – A szövetségesek felfalnának, ha egyedül mennél ki. Különösen ez a legmerészebb, amelyik 
most itt portyázik.
– A testem biztonságban érzi magát – ellenkeztem.
Megveregette a hátamat, és lenyomott a padra, amin írtam.
– Még nem vagy teljes varázsló – mondta. – Hatalmas folt van a hasadon, és ezek a szövetségesek kitépnék a helyéről. Ők 
aztán nem tréfálnak!
– Mit kell tennie az embernek, ha így közelít hozzá egy szövetséges?
– Én nem sokat törődöm velük. A Naguál arra tanított, hogy legyek kiegyensúlyozott, és ne legyek mohó. Ma este például 
megéreztem, hogy milyen szövetségesek fognak csatlakozni hozzád, ha találsz egy dísztököt, és gondozni is tudod. Te talán  
égsz a vágytól, hogy megszerezd őket. Én nem. Lehet, hogy soha nem teszek szert rájuk. Szövetséges! Csak púp az ember 
hátán.
– Miért?
– Mert erők. Teljesen kiapaszthatnak. A Naguál azt mondta, az ember jobban megvan magában, egyedül a saját céljával és 
szabadságával. Egy nap, amikor teljes leszel, talán választanunk kell majd, hogy megtartsuk őket, vagy sem.
Elmondtam neki, hogy nekem személy szerint tetszik a jaguár, habár van benne valami féktelenül erőszakos.
Rám nézett. Meglepettség és zavar tükröződött a tekintetében.
– Tényleg tetszik – erősködtem,
– Mondd el, mit láttál! – kérlelt.
Akkor döbbentem rá, hogy gépiesen feltételeztem, la Gorda is ugyanolyannak látta, mint én. Részletesen ecseteltem a négy 
szövetségest, amilyennek én érzékeltem őket. Egyre figyelmesebben hallgatott, láthatóan lenyűgözte a leírásom.
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– A szövetségeseknek nincs formájuk – mondta, mikor befejeztem. – Láthatatlanul jelen lévő dolgok, mint a szél, vagy az 
izzás. Az első, akivel ma este találkoztunk, egy feketeség volt, amely be akart hatolni a testembe. Ezért sikítoztam. Éreztem, 
hogy majdnem eléri a lábamat. A többiek csak színekként jelentek meg. Izzásuk mégis olyan erős volt, hogy bevilágította az 
ösvényt, mintha fényes nappal lett volna.
Szavai  megdöbbentettek.  Évekig  tartó  küszködés  után,  pusztán  az  aznap  esti  találkozás  alapján  elfogadtam,  hogy  a 
szövetségesek rendelkeznek egy általános formával, egy lényeggel, mely mindenki számára egyformán mutatkozik meg.
Tréfásan megemlítettem, hogy már formával rendelkező teremtményekként írtam le a füzetembe a szövetségeseket.
– Most akkor mit csináljak? – tettem fel a költői kérdést.



– Nagyon egyszerű – mondta. – Írd le, hogy nem azok.
Igazat kellett adnom neki.
– Miért látom szörnyeknek őket? – kérdeztem.
– Ez nem nagy talány – mondta. – Még nem hagytad el az emberi formádat. Ugyanez történt velem is. Én embernek láttam a 
szövetségeseket; borzalmas képű, ijesztő tekintetű indián férfiaknak. Mindig elhagyatott helyeken vártak rám. Azt hittem, 
mint  nő kellek nekik.  A  Naguál  majd bepisilt  a  nevetéstől,  amikor  elmondtam neki.  Mégis  halálra  rémültem.  Egyikük 
többször az ágyamhoz jött, és addig rázta, míg fel nem ébredtem. Nem akarom még egyszer átélni azt a rémületet, amit az a  
szövetséges okozott, annak ellenére sem, hogy már megváltoztam. Ma éjjel majdnem ugyanúgy féltem tőlük, mint régen.
– Szóval már nem látod emberi lényeknek őket?
– Már nem. Neked is elmondta a  Naguál,  hogy a szövetségesnek nincs alakja.  Igazat  mondott.  A szövetséges láthatatlan 
jelenlét, egy segítő, ami igazából semmi, és mégis olyan valóságos, mint te vagy én.
– A húgocskák látják a szövetségeseket?

150.

– Időnként mindenki látja őket.
– Számukra is pusztán csak erők?
– Nem. Hiszen olyanok, mint te; még nem hagyták el az emberi formájukat. Egyikük sem. Mindnyájuknak, a húgocskáknak, 
a  Genaróknak  és  Soledadnak  rémisztőek  a  szövetségesek:  az  éjszaka  rosszindulatú,  szörnyűséges  teremtményei.  Lidiát, 
Josefinát és Pablitót a puszta említésükkel is az őrületbe lehet kergetni. Rosa és Nestor nem félnek annyira tőlük, de arra sem 
vágynak, hogy bármiféle közük legyen hozzájuk. Benignónak megvannak a maga fortélyai, úgyhogy nemigen törődik velük. 
Őt sem zavarják, engem sem. A többiek azonban könnyű prédát jelentenek a szövetségeseknek, főleg most, hogy nincsenek a 
Naguál és Genaro tökhéjában. Állandóan jönnek, és téged keresnek.
A Naguál  elmondta nekem, hogy mindaddig, amíg kötődünk az emberi formánkhoz, csak ezt a formát tudjuk tükrözni, és 
mivel  a  szövetségesek a  köldökünkön  keresztül  közvetlenül  az  életerőnkből  táplálkoznak,  megbetegítenek,  ezért  ijesztő, 
ocsmány teremtményeknek látjuk őket.
– Védekezhetünk valahogy? Megváltoztathatjuk a formájukat?
– Mindannyiótoknak az a feladata, hogy elhagyja az emberi formáját.
– Hogy érted ezt?
Láthatóan nem értette a kérdésemet. Üres tekintettel meredt rám, mintha arra várna, hogy elmagyarázzam, mire gondolok. 
Egy pillanatra a szemét is lehunyta.
– Mit sem tudsz az emberi formáról és az emberi ősalakról, igaz? – kérdezte.
Rámeredtem.
– Éppen most láttam, hogy semmit sem tudsz róluk – mondta, és elmosolyodott.
Bólintottam. – Tökéletesen igazad van.
– A Naguál azt mondta nekem, hogy az emberi forma maga is erő. És az emberi ősalak... hát ... az az ősalak Azt mondta, 
hogy mindennek megvan a maga ősalakja.
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Növényeknek, állatoknak, férgeknek; egytől-egyig van ősalakjuk.  Biztos vagy benne, hogy a Naguál sohasem mutatta meg 
neked az emberi ősalakot?
Felidéztem,  hogy nagyon röviden  valóban  megemlítette  egyszer,  amikor  egy álmomat  igyekezett  megfejteni.  A kérdéses 
álomban egy embert láttam, aki a sötétben keskeny szakadékba próbált rejtőzni. Megijedtem tőle. Ránéztem egy pillanatra, 
majd a férfi előrelépett, és teljes álombéli valójában a szemem elé tárult. Meztelen volt, és izzott a teste. Finomnak, majdnem 
törékenynek  tűnt.  Tetszett  mély  tüzű tekintete.  Úgy  éreztem,  hogy  kifejezetten  barátságosan  pillant  rám.  De  akkor 
visszalépett a szakadék sötétségébe, és a szeme két tükörként fénylett, mintha kegyetlen vadállat lesne rám.
Don Juan szerint  álmodásban találkoztam az emberi ősalakkal.  Elmagyarázta, hogy a varázslókat az álmodásuk egyenesen 
az  emberi  ősalakhoz  vezeti,  ami  nem valamiféle  elvont  fogalom,  hanem  maga  is  önálló  létező;  bizonyos alkalmakkor, 
amikor telítettek vagyunk erővel néhányan megpillanthatjuk, egyszer azonban mindannyiunknak megmutatkozik: a halálunk 
pillanatában.  Forrásként,  az  ember  eredeteként  írta  le  az  emberi  ősalakot,  mivel  az  ősalak  segítsége  nélkül  az  életerő 
képtelen volna emberi formában megjelenni.
Álmomat  kurta  és  szélsőségesen  leegyszerűsített  képként  értelmezte  az  emberi  ősalakról  Azt  mondta,  álmom  újabb 
bizonyságot szolgáltatott a tényre, hogy roppant egyszerű és földhözragadt ember vagyok.
La Gorda nevetett,  és közölte, hogy ő is szóról szóra ugyanezt  mondta volna.  Valóban túlzott leegyszerűsítés közönséges 
meztelen embernek, aztán pedig állatnak látni az ősalakot.
– Talán csak valami ostoba, egészen mindennapi álom volt – vélekedtem.
– Szó sincs róla! – mondta széles vigyorral. – Az emberi ősalak izzik, és mindig vízmosásokban, és keskeny vizesárkokban 
lehet rátalálni.
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– Miért éppen vízmosásokban és vizesárkokban? – kérdeztem.
– Vízzel táplálkozik. Víz nélkül nincsen ősalak – felelte. – Tudom, hogy a Naguál rendszeresen elvitt vízmosásokhoz, abban 
a reményben, hogy megmutatja neked az emberi  ősalakot.  Az ürességed azonban megakadályozott abban, hogy bármit  is 
megláss. Ugyanez történt velem is. Engem is sokszor elvitt egy kiszáradt folyómederbe, és ott kellett feküdnöm meztelenül 
egy kő kellős közepén, de mindössze annyi történt, hogy éreztem valaminek a jelenlétét, amitől halálra rémültem.
– Miért akadályoz meg az üresség abban, hogy lássam az emberi ősalakot?
– A Naguál  azt mondta, hogy az égvilágon minden erő; vagy vonz, vagy taszít. Ahhoz hogy vonzani és taszítani tudjanak 
bennünket, olyanoknak kell lennünk, mint a vitorla, a papírsárkány a szélben. De ha lyuk van a fényességünk közepén, az 



erő átsuhan rajta, és nem fog hatni ránk.
A  Naguál  azt mondta nekem, hogy Genaro nagyon szeretett téged, és megpróbálta tudatosítani  benned, hogy lyuk van a 
közepeden. A heccelésedre mindig megreptette a sombreróját, mint egy papírsárkányt; egyszer ki is rángatott téged azon a 
lyukon keresztül, míg hasmenést nem kaptál, de nem fogtad fel a szándékát.
– Miért nem mondták el olyan egyszerűen, ahogy most te?
– Elmondták, csak nem figyeltél a szavukra.
Képtelenségnek találtam, amit mondott. Hihetetlennek tartottam azt, hogy mindent elmondtak, csak én nem vettem tudomást 
róla.
– Te láttad valaha az emberi ősalakot, Gorda? – kérdeztem.
– Hát persze, amikor újra teljes lettem. Egy nap elmentem egyedül ahhoz a bizonyos folyómederhez, és ott találtam, mint  
sugárzó,  fénylő lényt.  Nem tudtam  ránézni.  Megvakított.  De elég  volt  a  közelében  tartózkodni.  Boldognak  és  erősnek 
éreztem magam. És semmi más nem
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számított, a világon semmi. Ez volt minden, amit akartam: hogy ott legyek. A Naguál azt mondta, ha elég személyes erőnk 
van, megpillanthatjuk az emberi ősalakot, akkor is, ha nem vagyunk varázslók; ilyenkor azt mondjuk, hogy megláttuk Istent. 
Azt mondta, ha Istennek hívjuk, az az igazság. Isten nem más, mint az emberi ősalak. Rémes időszak volt számomra, amíg 
megértettem  a  Naguált.  Nagyon  vallásos  nő voltam.  A  vallásomon  kívül  az  égvilágon  semmit  nem  mondhattam  a 
magaménak. Így kirázott a hideg attól, amiket a Naguál mondott. De aztán teljes lettem, így a világ erői elkezdtek vonzani, 
és akkor rájöttem, hogy a  Naguálnak  igaza van. Amit Istennek gondolunk, nem más, mint az emberi  ősalak.  Neked mi a 
véleményed?
– Majd ha én is látom, megmondom, Gorda – feleltem.
Nevetett, és elmesélte, hogy a Naguál azon szokott tréfálkozni, hogy ha én egyszer meglátnám az emberi ősalakot, biztosan 
ferences szerzetes válna belőlem, mert a szívem mélyén nagyon vallásos lélek vagyok.
– Az az emberi ősalak, amit láttál, férfi volt vagy nő? – kérdeztem.
– Egyik sem. Egyszerűen csak egy fénylő emberi lény. A Naguál azt mondta, hogy kérhettem volna valamit tőle. A harcos 
nem szalaszthatja el ezt az alkalmat. De semmi sem jutott az eszembe, amire szükségem lett volna. Jobb volt így, hogy nem 
kértem. A legszebb emlékeim közé tartozik. A Naguál azt mondta, ha a harcosnak elég ereje van, akkor sok-sok alkalommal 
láthatja az emberi ősalakot. Micsoda szerencse lehet!
– De ha az ősalak tart össze minket, akkor az emberi forma micsoda?
– Valami ragadós erő, ez tesz minket, embereket azzá, amik vagyunk. A Naguál azt mondta, hogy az emberi formának nincs 
alakja. Mint a szövetségesek, melyeket a tökhéjában hordott, az emberi forma igazából semmi, de annak ellenére, hogy nincs 
alakja, egész életünk során a rabságában tart, és halálunk pillanatáig nem hagy
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el bennünket. Látni ugyan még nem láttam, de már éreztem a testemben.
Aztán  leírt  egy sor, éveken át tapasztalt  bonyolult érzetet,  aminek súlyos betegség lett  a vége. A csúcspontját olyan testi 
állapotként  jellemezte,  ami  leginkább egy súlyos szívrohamra  emlékeztetett.  Azt  mondta,  hogy a betegségben testet  öltő 
súlyos belső csata után az emberi forma, mint erő, elhagyta a testét.
– Ez úgy hangzik, mintha szívrohamod lett volna – állapítottam meg.
– Talán  az  volt – válaszolta  –,  de egy dologban  biztos vagyok.  Azon a  napon amikor  ez történt,  elhagytam az  emberi  
formám. Úgy legyengültem, hogy napokig ki se tudtam kelni az ágyból. Azóta nincs erőm hozzá, hogy a régi énem legyek. 
Időről időre megpróbáltam visszatérni a régi szokásaimhoz, de már semmiféle örömöt nem leltem bennük. Végül feladtam a 
próbálkozást.
– Mi a célja a forma elhagyásának?
– A harcosnak, annak érdekében, hogy igazán megváltozzon, el kell dobnia az emberi formát.  Különben csak szavakban 
történik változás, mint például a te esetedben. A Naguál azt mondta, fölösleges azt gondolni, vagy remélni, hogy az ember 
meg tudja változtatni  a  szokásait.  Valójában egy jottányit  sem tud változtatni  rajtuk addig,  amíg ragaszkodik az emberi 
formához. A Naguál azt mondta, a harcos tudja, hogy nem tud megváltozni, mégis feladatának érzi, hogy próbálkozzon vele. 
Ez a harcos egyetlen előnye a közönséges emberrel szemben. A harcos sohasem érez csalódást, ha nem sikerül megváltoznia.
– De attól, hogy elhagytad a formádat, még mindig önmagad vagy, Gorda, nem?
– Nem. Többé már  nem.  Az egyetlen  dolog amiért  önmagunknak  hisszük magunkat,  az  a  forma.  Ha eltűnik,  semmivé 
válunk.
– De azóta is ugyanúgy beszélsz, gondolkodsz, érzel, ahogy mindig is tetted, nem?
– Egyáltalán nem. Új vagyok.
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Elnevette magát, és megölelt, mintha egy gyereket vigasztalna.
– Csak Eligio és én hagytuk el a formánkat – folytatta. – Az volt a mi nagy szerencsénk, hogy addig hagytuk el a formánkat,  
míg köztünk volt a Naguál. Nektek rémes lesz. Ez a sorsotok. Bárki is lesz a következő, csak én leszek a kísérője. Már előre 
is sajnálom.
– Mit éreztél még, Gorda, amikor elhagytad a formádat, azonkívül, hogy erőtlennek érezted magad?
– A Naguál elmondta nekem, hogy a harcosnak, aki elhagyta a formáját, megjelenik egy szem. Valahányszor behunytam a 
szemem, egy szemet láttam magam előtt. Bárhova mentem, a szem mindenhova követett; annyira rossz volt már, hogy nem 
tudtam  nyugton  maradni.  Szinte  beleőrültem.  Végül  hozzászoktam.  Most  már  egyáltalán  észre  sem  veszem,  mert  a 
részemmé vált.
A forma nélküli harcos az álmodás elindítására használja ezt a szemet. Ha az embernek nincs formája, nem kell elaludnia 



ahhoz, hogy álmodjon. Az előtte lévő szem akkor viszi el, amikor csak akarja.
– Hol van pontosan ez a szem, Gorda?
Behunyta a szemét, és kezét az arca szélességében egyik oldalról a másikra mozgatta a szeme előtt.
– Néha nagyon kicsi, máskor meg óriási – folytatta. – Ha a szem kicsi, az ember  álmodása  pontos és részletes. Ha nagy, 
akkor olyan mintha hegyek között repülne az ember, anélkül, hogy igazán látna valamit. Nekem még nem volt részem elég 
álmodásban, de a Naguál azt mondta, hogy ez a szem az adum. Egy nap, amikor már tökéletesen formanélküli leszek, nem 
fogom többé látni  a szemet; pontosan olyan lesz, mint  én,  semmi, és mégis ott lesz, mint  a szövetségesek. A  Naguál  azt 
mondta, hogy mindennek át kell szűrődnie az emberi formán. Ha nincs formánk, akkor semminek sincs formája, és mégis 
minden  jelen  van.  Akkor  nem  tudtam  felfogni,  mit  ért  ezalatt,  de  most  már  látom,  hogy  tökéletesen  igaza  volt.  A 
szövetségesek csupán jelenlétek, láthatatlan jelenségek, és ilyen lesz a szem is. De most még a szem a mindenem.
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Tulajdonképpen azzal, hogy látom a szemet, semmi másra nincs szükségem, hogy akár ébren is előhívjam az álmodásomat.  
Még nem tudtam megcsinálni. Talán én is olyan vagyok, mint te, kicsit csökönyös, és lusta.
–  Hogyan repültél ma este?
– A  Naguál  megtanította,  hogyan  csináljak fényt a testemmel,  hiszen  tulajdonképpen fényből vagyunk.  Így szikrákat  és 
lángokat szórok, ők meg cserébe megmutatják nekem a világ szálait. Amint meglátok egyet, már könnyű belecsimpaszkodni.
– Hogyan csimpaszkodsz bele?
–  Egyszerűen megragadom.
Különös mozdulatot tett a kezével. Begörbítette az ujjait, a csuklójánál összeillesztette a tenyerét, és felfelé görbített ujjaival 
tálat formált belőle.
–  A fonalat  úgy kell  megragadni,  mint  a  jaguár  az  áldozatát  –  folytatta  –,  és nem  szabad  szétnyitni  a  csuklókat.  Ha 
szétnyitod, leesel, és a nyakadat töröd.
Szünetet tartott. Várakozóan pillantottam rá.
– Nem hiszel nekem, ugye? – kérdezte.
Mielőtt válaszolhattam volna, leguggolt, és újra elkezdte a szikrákkal való bemutatóját. Nyugodt és összeszedett voltam, így 
osztatlan figyelemmel tudtam szemlélni  a mozdulatait.  Amikor széttárta  az ujjait,  minden egyes izomszála megfeszült. A 
feszültség  az  ujjai  végében  koncentrálódott,  és  fénysugár  formájában  szóródott  szét.  Az  ujjbegyein  lévő nedvesség 
tulajdonképpen a testéből sugárzó energia továbbítására szolgált.
– Hogyan csináltad, Gorda? – kérdeztem őszinte csodálattal.
–  Tényleg  nem  tudom –  mondta  –  egyszerűen  csak  csinálom.  Sok-sok alkalommal  csináltam  már,  és mégsem tudom, 
hogyan.  Amikor  megragadok  egy ilyen  sugarat,  úgy érzem,  mintha  húzna  valami.  Igazán  semmi  mást  nem  csinálok, 
azonkívül, hogy hagyom, húzzanak fel a fonalak. Amikor vissza akarok jönni, úgy érzem, hogy a szál nem akar elengedni, 
és ettől kétségbeesem. A Naguál azt mondta, ez a legrosszabb tulajdonságom. Annyi-
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ra megrémülök, hogy egyszer összetöröm magam. De azt hiszem, eljön a nap, amikor még formanélkülibb leszek, és akkor 
nem fogok megijedni; ha addig erősen tartom magam, akkor minden rendben lesz.
– Hogy van az Gorda, hogy csak úgy hagyod, hogy húzzanak a fonalak?
– Megint ugyanitt tartunk. Nem tudom. A Naguál óva intett tőled. Olyasmit akarsz tudni, amit nem lehet.
Tisztázni próbáltam, hogy csak az eljárásra vagyok kíváncsi. Teljesen feladtam, hogy magyarázatot kérjek bár-melyikőjüktől 
is, a magyarázataik úgysem magyaráztak meg számomra semmit. Csak azt szerettem volna, hogy írja le a folyamat lépéseit.
– Hogyan tanultad meg, hogy a világ fonalai tartsák a testedet? – kérdeztem.
– Álmodás során tanultam – mondta – de igazából nem tudom, hogyan. A női harcosnál minden az álmodással kezdődik. A 
Naguál  azt mondta nekem, ahogy neked is elmondta,  hogy először a kezemet keressem meg álmomban.  Egyáltalán  nem 
tudtam megtalálni.  Álmomban nem volt kezem. Évekig csak próbálkoztam, és próbálkoztam, hogy megtaláljam.  Minden 
éjjel  utasítást  adtam magamnak,  hogy találjam meg a  kezem,  de mindhiába.  Soha  semmit  nem találtam  álmomban.  A 
Naguál  könyörtelen volt velem. Azt mondta,  meg kell találnom, vagy elpusztulok. Végül aztán  azt hazudtam neki,  hogy 
sikerrel jártam. A Naguál egy szót sem szólt, de Genaro a földre vágta a kalapját, és táncolni kezdett rajta. Megveregette a 
fejem, és azt mondta, hogy tényleg kiváló harcos vagyok. Minél jobban dicsőített, annál rosszabbul éreztem magam. Éppen 
meg akartam mondani  a  Naguálnak az igazat,  amikor az az  őrült  Genaro felém fordította  a hátsóját,  és megeresztette a 
leghangosabb és leghosszabb fingást, amit életemben hallottam. Hátra is lökött vele. Olyan volt, mint egy undorító, forró 
szél, gusztustalan és büdös... mint amilyen én voltam. A Naguál majd megfulladt a nevetéstől.
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Berohantam a házba, és elrejtőztem. Az idő tájt még nagyon kövér voltam. Nagyon sokat ettem, és sok gáz volt a beleimben. 
Elhatároztam, hogy egy ideig egyáltalán nem eszem. Lidia és Josefina segítettek. Huszonhárom napig egy falatot sem ettem, 
és akkor az egyik éjjel megtaláltam álmomban a kezemet. Öreg volt, ronda és zöld, de az enyém. Szóval, ez volt a kezdet. A 
többi már könnyen ment.
– És mi volt a többi, Gorda?
– Azután a Naguál arra kért, hogy próbáljak házakat és épületeket találni álmomban, és próbáljam nézni őket, anélkül, hogy 
szertefoszlana a kép. Azt mondta, abban rejlik az álmodó művészete, hogy képes megőrizni az álmai képeit. Egyébként ez 
az, amit egész életünkben teszünk.
– Mit értett ez alatt?
– A közönséges ember művészete az, hogy megőrzi azt a képet, amit néz. A Naguál azt mondta, hogy állandóan ezt tesszük, 
anélkül, hogy tudnánk, hogyan. Egyszerűen csak tesszük, illetve a testünk teszi.  Álmodás közben is ugyanezt kell tennünk, 
azzal a különbséggel, hogy ott meg kell tanulnunk a mikéntjét. Igyekeznünk kell nem nézni, hanem csak odapillantani,  és 



mégis megtartani a képet.
A Naguál azt mondta, hogy keressek álmomban egy pántot a köldökömre. Sok időbe tellett, mert nem értettem, mire gondol. 
Azt mondta,  hogy  álmodás  során  a köldökünkkel figyelünk;  ezért  meg kell  védeni.  Annak érdekében,  hogy meg tudjuk 
tartani a képeket álmunkban, egy kis melegre, vagy olyan érzésre van szükségünk, hogy valami nyomja a köldökünket.
Álmomban találtam egy kavicsot, ami pont beleillett a köldökömbe, és a Naguál napokon át kerestette velem vízmosásokban, 
kanyonokban,  míg  rá  nem  találtam.  Készítettem  hozzá  egy övet,  és  ma  is  éjjel-nappal  hordom.  Azzal,  hogy viselem, 
könnyebben tudom megőrizni az álombéli képeket.
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Aztán a Naguál azt a feladatot adta, hogy álmodásban menjek bizonyos helyekre. Nagyon jól haladtam a feladatommal, de 
ekkor  hagytam el  a  formámat,  és elkezdtem látni  magam  előtt  a  szemet.  A  Naguál  azt  mondta,  hogy a  szem mindent 
megváltoztatott, és utasításokat adott, hogy kezdjem el a szemet arra használni, hogy magával vigyen. Azt mondta, nem volt 
időm  álmodásban  belekerülni  az alakmásomba, de a szem még annál  is jobb. Becsapva éreztem magam. Most már  nem 
bánom. A legjobb tudásom szerint használtam a szemet. Engedtem, hogy magával ragadjon álmodásban. Csak becsuktam a 
szemem, és azon nyomban álomba zuhantam bárhol,  akár  nappal  is.  A szem húz  engem, és belépek egy másik világba. 
Legtöbbször csak kószálok. A  Naguál  azt  mondta  nekem és a húgocskáknak,  hogy a menstruációs periódusunk alatt  az 
álmodás  hatalommá  válik.  Ilyenkor  kis  apróságok  miatt  is  meg  tudok  őrülni.  Merészebb leszek.  És  ahogy a  Naguál  
megmutatta nekünk, azokon a napokon egy rés nyílik előttünk. Te nem vagy nő, úgyhogy neked ez nem jelent semmit, de a 
nő két nappal a menstruációja előtt megnyithatja azt a rést, és átléphet rajta egy másik világba.
Bal kezével hosszában futó láthatatlan vonalat követett.
– Ez alatt az idő alatt a nő, ha akarja, el tudja engedni a világ képeit – folytatta la Gorda. – Ez a világok közötti rés, ahogy a 
Naguál mondta, ott van minden nő előtt. A Naguál azért gondolja, hogy a nők jobb varázslók, mert előttük mindig ott a rés, 
míg a férfinak magának kell létrehoznia.
Szóval  a  menstruációs  ciklusaim  alatt  tanultam  meg  álmodásban  repülni  a  világ  szálainak  segítségével.  Megtanultam 
szikrákat  szórni  a testemmel,  hogy előcsalogassam a szálakat,  aztán  megtanultam megragadni  őket.  És ez minden,  amit 
eddig az álmodással tanultam.
Elnevettem magam, és azt mondtam, hogy én semmit sem tudok felmutatni az álmodással töltött éveimből.
– Álmodásban tanultad meg hívni a szövetségeseket – jelentette ki határozottan.
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Elmondtam, hogy don Juan nem álmomban tanított meg rá, hogyan kell képezni azokat a hangokat. Látszott, hogy nem hisz 
nekem.
– Akkor biztosan azért jöttek hozzád a szövetségesek, mert az ő fényességét keresik – mondta. – Azt a fényességet, amit rád 
hagyott. A Naguál elmondta nekem, hogy minden varázslónak csak bizonyos mennyiségű fényessége van, amit szétoszthat. 
Így hát ezt valahonnan a végtelenségből kapott utasítás szerint osztja szét a gyermekei között. A te esetedben még a saját 
füttyét is odaadta.
Csettintett egyet a nyelvével, és rám kacsintott.
– Ha nem hiszel nekem – folytatta – miért nem próbálod ki azt a hangot, amire a Naguál tanított, és meglátod, idejönnek-e 
hozzád a szövetségesek, vagy sem.
Vonakodtam. Nem mintha azt hittem volna, hogy a hangom bármit is idehozna, inkább csaknem akartam a kedvére tenni.
Egy pillanatig várt, és amikor megbizonyosodott róla, hogy nem áll szándékomban megpróbálni, szájához emelte a kezét, és 
tökéletesen utánozni kezdte a kopogó hangot. Öt vagy hat percig folytatta, csak levegőt venni szakította meg.
– Érted  már,  mire  gondolok? – kérdezte  cinkosan  mosolyogva.  –  A szövetségesek rá  se hederítenek  az  én  hívásomra, 
akármennyire is hasonlít a tiedhez. Most próbáld meg te.
Beleegyeztem. Néhány másodperc múlva hallottam, hogy válaszolnak. La Gorda talpra ugrott. Az volt a benyomásom, hogy 
nálam is jobban meglepődött. Leállított, sietve eloltotta a lámpást, és összeszedte a jegyzeteimet.
La Gorda éppen ki akarta nyitni a bejárati ajtót, amikor hirtelen megtorpant; szörnyen ijesztő hang hallatszott az ajtó mögül. 
Morgásnak  tűnt.  Olyan  félelmetes  és  baljóslatú  volt,  hogy mindketten  hátraugrottunk.  Akkora  rémület  fogott  el,  hogy 
azonnal elmenekülök, ha lett volna hová.
Valami súlyos dolog dőlt az ajtónak; recsegett tőle a fa. La Gordára néztem. Nálam is riadtabbnak látszott. Csak
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állt, még mindig, a kilincs felé nyújtott kézzel. Tátva maradt a szája. Mintha kővé dermedt volna a mozdulat kellős közepén.
Bármelyik pillanatban kivágódhatott az ajtó. Dörömbölés nem hallatszott, csak az iszonyatos nyomás érződött, de nemcsak 
az ajtón, hanem körös-körül az egész házon.
La Gorda felállt, és azt mondta, hogy gyorsan öleljem át hátulról, úgy hogy a dereka köré fonom a karom, és a köldöke fölött 
összekulcsolom  a  kezem.  Aztán  különös  mozdulatot  tett  a  kezével.  Mintha  egy  törülközőt  dobna  el,  de  azért 
szemmagasságban  tartja.  Négyszer  ismételte  meg.  Aztán  újabb különös mozdulatot  tett.  Két  kezét  a  mellkasa  közepére 
helyezte tenyérrel kifelé, anélkül, hogy egymáshoz értek volna. Oldalra feszítette a könyökét. Aztán olyan mozdulatot tett,  
mintha hirtelen két láthatatlan rudat ragadott volna meg. Lassan elforgatta a kezét, míg a tenyere lefelé nem nézett, és egy 
gyönyörűséges, nagy erőfeszítést igénylő mozdulattal fejezte be, melyben teste minden egyes izomrostja részt vett. Mintha 
nagy ellenállást tanúsító tolóajtót nyitna ki. Remegett az erőfeszítéstől. Két karja lassan mozdult oldalra, mintha egy nagyon-
nagyon nehéz ajtót nyitna ki, míg teljesen ki nem nyújtotta oldalra a karját.
Az a határozott benyomásom támadt,  hogy amint  kinyitotta ezt az ajtót, szél süvített be rajta.  A szél felkapott minket,  és 
voltaképpen átmentünk a falon. Vagy inkább a falak mentek át rajtunk, vagy lehet, hogy mindhárman,  la Gorda, a ház és 
jómagam mentünk  át  azon  az  ajtón,  amit  az  imént  nyitott  ki.  Egy szempillantás  alatt  kinn  voltam a  mezőn.  Láttam  a 
környező hegyek és fák sötét körvonalait. Már nem kapaszkodtam la Gorda derekába. Egy hang keltette fel a figyelmemet a 



fejem fölött.  Felnéztem,  és la  Gordát  pillantottam meg,  ahogy hatalmas  papírsárkányként  lebeg három méterrel  a  fejem 
fölött. Rettenetes viszketést éreztem a köldökömben, és ekkor la Gorda iszonyú sebességgel elindult lefelé, de ahelyett, hogy 
a földbe csapódott volna, lágyan érkezett a talajra.
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Abban  a  pillanatban,  amikor  la  Gorda  földet  ért,  elviselhetetlen  fájdalommá  változott  a  viszketés  a  köldököm tájékán. 
Mintha a földet érése kihúzta volna a beleimet. Torkom szakadtából üvöltöttem a fájdalomtól.
Aztán  azt  láttam,  hogy la Gorda mellettem áll,  és kétségbeesetten kapkod levegő után.  A földön ültem. Újra a szobában 
voltunk don Genaro házában, ahol azelőtt.
La Gorda alig jutott lélegzethez. Úszott a verítékben.
– El kell mennünk innen – motyogta.
Kocsival csak pár perc volt az út a húgocskák házáig. Egyikük sem volt otthon. La Gorda meggyújtott egy petróleumlámpát,  
és egyenesen a nyitott konyhába vezetett. Ott levetkőzött, és megkért, hogy mosdassam meg, mint egy lovat, öntsek vizet rá. 
Megfogtam egy kis dézsa vizet, és elkezdtem lassan, finoman ráönteni, de azt akarta, hogy zúdítsam rá.
Elmagyarázta,  hogy egy ilyen  érintkezés  a  szövetségesekkel,  mint  amilyenben  az  imént  volt  részünk,  nagyon  ártalmas 
izzadságot okoz, amit azonnal le kell mosni. Velem is levettette a ruhámat, és jéghideg vizet zúdított rám. Aztán adott egy 
tiszta  rongyot,  amiben megtörülköztünk,  mialatt  visszasétáltunk  a házhoz.  Leült  a nagy ágyra  a  belső szobában,  miután 
felakasztotta a petróleumlámpát a falra. Térdét felhúzta, így az egész testét láthattam. Megöleltem meztelen testét, és ekkor 
jöttem rá, mit értett dona Soledad azon, hogy la Gorda a Naguál asszonya. Ugyanolyan alaktalan volt, mint don Juan. Nem 
tudtam úgy gondolni rá, mint nőre.
Fel akartam öltözni, de elvette a ruháimat. Azt mondta, hogy mielőtt felvenném, meg kell szárítanom őket a napon. Adott 
egy takarót, hogy terítsem a vállamra, és magának is hozott egyet.
– A szövetségeseknek  ez a  támadása  igazán  félelmetes volt  – mondta,  ahogy leültünk  az  ágyra.  – Igazán  szerencsések 
vagyunk,  hogy ki  tudtunk  kerülni  a  karmukból.  El  nem tudtam képzelni,  miért  mondta  a  Naguál,  hogy Genaro házába 
menjünk veled. Most már tudom. Ez az a ház, ahol a szövetségesek a legerősebbek. Hajszál híja
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volt, hogy megmenekültünk. Szerencsénk volt, hogy tudtam, hogyan szabaduljunk ki.
– Hogyan csináltad, Gorda?
– Valójában nem tudom – mondta – egyszerűen csak csináltam. Gondolom, a testem tudta, hogyan, de érteni nem értem. 
Nagy próba volt ez mindkettőnknek.  Ezelőtt  nem tudtam,  hogy ki  tudom nyitni  a  szemet,  és nézd,  mit  tettem.  Tényleg 
kinyitottam a szemet,  ahogy a  Naguál  megmondta.  Soha nem voltam képes kinyitni,  mielőtt te megjöttél. Próbáltam,  de 
sohasem sikerült.  De ez alkalommal,  a  szövetségesektől  való félelmemben megragadtam  a szemet,  úgy ahogy a  Naguál  
mondta, hogy négyszer meg kell rázni mind a négy irányba. Azt mondta, úgy rázzam, mint egy lepedőt, és úgy nyissam ki, 
mint  egy ajtót, pontosan a közepénél fogva. A többi már gyerekjáték volt. Amint kinyílt  az ajtó, erős szelet éreztem, ami 
maga felé szívott, ahelyett, hogy elfújt volna. A Naguál azt mondta, hogy a nehézség a visszatérésben van. Nagyon erősnek 
kell lennie az embernek, hogy meg tudja tenni. A Naguál, Genaro és Eligio úgy tudtak ki-be járni a szemen, mintha ez lenne 
a legtermészetesebb dolog a világon.  Ők nem is szemnek látták; szerintük csak narancssárga fény, olyan, mint a Nap. És a 
Naguál és Genaro is narancssárga fénypont volt, amikor repült. Én még mindig nagyon messze vagyok ettől. A Naguál azt 
mondta, hogy amikor repülök, szétterülök, és úgy nézek ki, mint egy halom tehéntrágya a levegőben. Nincsen fényem. Ezért 
van az, hogy olyan borzalmas számomra a visszatérés. Ma éjjel segítettél nekem, és kétszer visszahúztál.  Azért mutattam 
meg mégis neked a repülésem, mert a Naguál meghagyta, hogy láttassam veled, akármilyen nehezen, vagy rosszul is sikerül. 
A repülésemmel az volt a feladatom, hogy segítsek neked, ugyanúgy, ahogy te is segítettél nekem, amikor megmutattad az 
alakmásodat. Az egész műveletet láttam az ajtóból. Annyira el voltál foglalva Josefina sajnálatával, hogy észre sem vetted, 
hogy ott vagyok. Láttam, hogyan bújik ki az alakmásod a fejed búbján. Úgy tekergett ki, mint a giliszta. Borzongást
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láttam, ami a lábfejedben kezdődött és végigfutott az egész testeden, majd kilépett az alakmásod. Olyan volt, mint te, csak 
nagyon fényes. Olyan volt, mint a  Naguál  maga. Ezért rémültek úgy meg a húgocskák. Tudtam, hogy azt hiszik, maga a 
Naguál jelent meg. De nem láttam az egészet. A hangot nem hallottam, mert nincs rá figyelmem.
– Tessék?
– Az alakmás hatalmas mennyiségű figyelmet igényel. A Naguál  megadta neked ezt a figyelmet, nekem viszont nem. Azt 
mondta, kifutott az időből.
La Gorda még mondott valamit egy bizonyos fajta figyelemről, de nagyon fáradt voltam. Olyan hirtelen nyomott el az álom, 
hogy még arra sem maradt időm, hogy eltegyem a jegyzeteimet.
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-4-

A Genarók

Másnap reggel nyolc körül ébredtem, és felfedeztem, hogy la Gorda már megszárította a ruháimat a napon, és reggelit  is 
készített.  A konyha étkezőjében reggeliztünk. Mikor befejeztük, megkérdeztem, hová lett Lidia,  Rosa és Josefina.  Mintha 
nyomtalanul eltűntek volna a házból.
– Dona Soledadnak segítenek – mondta. – Távozni készül.



– Hova megy?
– Valahova messzire. Nincs miért maradnia. Idáig rád várt, és megjöttél.
– A húgocskák is vele mennek?
– Nem. Ők egyszerűen csak nem akarnak ma itt lenni. Valószínűleg úgy érzik, ma nem lenne jó nekik, ha itt lennének.
– Miért nem?
– Mert ma átjönnek a Genarók, hogy veled találkozzanak, és a lányok nem igazán jönnek ki velük. Ha mindannyian együtt 
vannak, a legrémesebb harcokba keveredhetnek. Legutóbb kis híján megölték egymást.
– Komolyan egymásnak mentek?
–  De  még  mennyire!  Mindannyian  nagyon  erősek,  és  egyikük  sem  akar  veszíteni,  amit  meg  lehet  érteni.  A  Naguál  
megmondta nekem, hogy ez fog történni,  de erőtlen vagyok ahhoz, hogy megakadályozzam. És ráadásul  állást is kellene 
foglalnom. Szóval nehéz ügy.
– Honnan tudod, hogy idejönnek ma a Genarók?
– Nem beszéltem velük. Csak tudom, hogy ma itt lesznek. Ennyi az egész.
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– Azért tudod, mert látsz, Gorda?
– Így van. Látom, hogy jönnek. És egyikük egyenesen hozzád jön, mert vonzod.
Biztosítottam  róla,  hogy  senkit  sem  vonzok  különösebben.  Elmondtam  neki,  hogy  még  senkinek  nem  árultam  el  a 
látogatásom célját, de a helyzet az, hogy meg kell valamit kérdeznem Pablitótól és Nestortól.
Szemérmesen  elmosolyodott,  és azt  mondta,  hogy a sors  Pablitóval  egymáshoz rendelt  minket,  mivel  nagyon hasonlóak 
vagyunk,  és  először  kétségkívül  ő fog meglátogatni.  Hozzátette,  hogy előjelként  értelmezhető minden,  ami  egy harcos 
életében történik; ilyenformán Soledaddal való találkozásom azt jelzi, mivel fogok találkozni a látogatásom során. Kértem, 
magyarázza el, mire gondol.
– Ez  alkalommal  nem várhatsz  sokat  a  férfiaktól  –  mondta.  – Most a  nők szednek ízekre,  ahogy Soledad  is  tette.  Ezt 
mondanám, ha értelmezni akarnám az előjelet. Te a Genarókra vársz, de ők férfiak, akárcsak te. És rögtön itt a másik jel: 
egy kicsit késnek. Azt mondhatnám, hogy lemaradtak pár nappal. Ez a te sorsod, ugyanúgy, mint az övék, mint általában a 
férfiaké, hogy mindig lemaradnak pár nappal.
– Mitől vannak lemaradva, Gorda?
– Mindentől. Például tőlünk, nőktől.
Elnevette magát, és megveregette a fejem.
– Mindegy, milyen makacs vagy – folytatta –, be kell látnod, hogy igazam van. Várj, és majd meglátod.
– A Naguál mondta neked, hogy a férfiak lemaradnak a nők mögött? – kérdeztem.
– Persze, hogy ő mondta – válaszolt. – Csak körül kell nézni.
– Azt teszem, Gorda. De én nem így látom. Szerintem mindig a nők vannak hátrányban. A férfiaktól függenek.
Ezen nevetni kezdett. Nevetése egyáltalán nem volt gúnyos, vagy keserű; inkább színtiszta vidámság csengett benne.
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– Te jobban ismered az emberek világát, mint én – mondta határozottan. – Csakhogy én most forma nélküli vagyok, te pedig 
nem. Megmondom neked, hogy a nők azért jobb varázslók, mint a férfiak, mert nekik van egy rés a szemük előtt, nektek 
pedig nincsen.
Nem látszott mérgesnek, de úgy éreztem, el kell mondanom, hogy én nem azért kérdezgetem vagy teszek megjegyzéseket, 
mert vitatkozni akarok vele, egyszerűen csak szeretném, hogy beszéljen.
Erre azt felelte, hogy semmi mást nem csinált, mióta találkoztunk, minthogy beszélt, és hogy a Naguál gyakoroltatta is vele 
a beszédet, mert neki is ugyanaz a feladata, mint nekem: az emberek világában élni.
– Minden, amit mondunk – folytatta – az emberi világ tükröződése. Még a látogatásod vége előtt rá fogsz jönni, hogy azért 
viselkedsz úgy, ahogy viselkedsz, mert  ragaszkodsz az emberi  formához,  ugyanúgy, ahogy a Genarók és a húgocskák is 
ragaszkodnak az emberi formához, amikor egymás ellen harcolnak.
– De nem kellene mindannyiótoknak együttműködni Pablitóval, Nestorral és Benignóval?
– Genaro és a Naguál azt mondta nekünk, hogy egyetértésben kell élnünk, segítenünk és védelmeznünk kell egymást, mert 
egyedül vagyunk ezen a világon. Pablitóra bízott négyünket, de Pablito gyáva alak. Ha rajta múlott volna, hagyta volna, hogy 
megdögöljünk,  mint  a  kutyák.  Persze amikor  a  Naguál  itt  volt,  Pablito  nagyon  kedvesen  bánt  velünk,  és gondoskodott 
rólunk.  Mindenki  azzal  cukkolta,  hogy úgy gondoskodik rólunk,  mintha  a feleségei  lennénk.  A  Naguál  és Genaro nem 
sokkal a távozásuk előtt azt mondták neki, esélye van rá,  hogy egy nap  ő legyen a  Naguál,  mivel mi lehetünk az  ő négy 
szele,  a  négy  égtája.  Pablito  ezt  úgy értelmezte,  hogy ez  a  feladata,  és  attól  a  naptól  kezdve  teljesen  megváltozott.  
Elviselhetetlenné vált. Parancsolgatni kezdett, mintha tényleg a feleségei lennénk.
Megkérdeztem a Naguált Pablito esélyeiről, és azt felelte, tisztában kell lennem azzal hogy a harcos világá-
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ban  minden  a  személyes  erőtől  függ,  a  személyes  erő pedig  a  feddhetetlenségtől.  Ha Pablito  feddhetetlen,  van  esélye. 
Kacagnom kellett. Nagyon jól ismerem Pablitót. De a Naguál elmagyarázta, hogy ezt nem szabad olyan könnyedén vennem. 
Azt mondta, a harcosoknak mindig van esélyük, akármilyen kicsi is. Ráébresztett, hogy én magam is harcos vagyok, és nem 
szabad  Pablitót  a  gondolataimmal  hátráltatnom.  Hagynom  kell,  hogy az  legyen,  aki;  én  akkor  leszek  feddhetetlen,  ha 
mindannak ellenére a segítségére vagyok, amit tudok róla.
Megértettem, amit a Naguál mondott. Emellett még tartoztam is Pablitónak, mindazért, amit értem tett; így örültem, hogy 
segíthetek. De azt is tudtam, hogy minden segítségem ellenére el fog bukni. Mindvégig tudtam, hogy hiányzik belőle valami 
ahhoz, hogy Naguál  lehessen. Pablito nagyon gyerekes, ezért nem lesz képes elfogadni a vereségét. Szánalmas, mert nem 
feddhetetlen, gondolatban mégis megpróbál olyan lenni, mint a Naguál



– Hogyan bukott el?
– Amint  a  Naguál  elment,  Pablitónak  halálos összecsapása  volt  Lidiával.  Évekkel ezelőtt  a  Naguál  azt a feladatot  adta 
Pablitónak, hogy legyen Lidia férje, csak a látszat kedvéért. Az emberek a környéken azt gondolták, hogy Lidia tényleg a 
felesége. Lidiának  ez egyáltalán  nem volt ínyére.  Lidia  nagyon kemény nő. Az igazság az,  hogy Pablito mindig halálra 
rémült tőle. Soha nem tudtak kijönni egymással, és csak azért viselték el egymást, mert a Naguál itt volt; de amikor elment, 
Pablito még őrültebb lett, mint addig, és meg volt róla győződve, hogy van elég személyes ereje ahhoz, hogy a feleségeivé 
tegyen minket. A három Genaro összegyűlt, és megbeszélték, mit kell Pablitónak tennie, és úgy döntöttek, hogy először a 
legkeményebbet,  Lidiát  kell  megszereznie.  Kivárták,  míg  egyedül  volt,  és  akkor  mind  a  hárman  bementek  a  házba, 
megragadták a karjánál  fogva, és az ágyra dobták. Pablito föléje kerekedett. Lidia először azt hitte, hogy a Genarók csak 
tréfálnak. De amikor rájött,
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hogy nem tréfálnak, fejével megütötte Pablito homlokának közepét, úgy, hogy majdnem megölte. A Genarók elmenekültek, 
és Nestornak hónapokig kellett ápolnia Pablitót.
– Tehetnék valamit azért, hogy jobban megértsék egymást?
– Nem. Sajnos nem a megértéssel van baj. Mind a hatan  nagyon jól értik  a dolgokat.  Az igazi  baj valami  más,  valami 
nagyon csúnya dolog, amiben senki sem segíthet  nekik. Belelovalták magukat abba, hogy úgysem sikerül  megváltozniuk, 
bármennyire  is  szeretnék,  ezért  teljesen  felhagytak  a  próbálkozással.  Ez  ugyanolyan  rossz,  mint  csalódottnak  lenni  a 
kudarcaink miatt.  A Naguál  mindannyiunknak elmondta, hogy a harcosoknak, akár férfiak, akár nők feddhetetlennek kell 
lenniük  az  erőfeszítésükben,  hogy megváltozzanak;  azért,  hogy elijesszék és lerázzák  magukról  az  emberi  formát.  Évek 
feddhetetlensége után,  mondta a  Naguál,  eljön a pillanat,  amikor a forma nem bírja tovább, és elhagyja az embert, ahogy 
engem is elhagyott. Ezzel persze megsebzi a testet, akár meg is ölheti, de a feddhetetlen harcos ezt is túléli.
Hirtelen kopogás szakította félbe la Gordát. Felállt, és kinyitotta az ajtót. Lidia volt az. Engem nagyon hűvösen üdvözölt, és 
megkérte la Gordát, hogy menjen vele. Együtt távoztak.
Örültem,  hogy  magamra  maradtam.  Órákig  dolgoztam  a  jegyzeteimen.  A  nyitott  étkezőrész  hűvös  volt,  és  nagyon 
kellemesnek találtam a megvilágítását.
La Gorda dél körül tért vissza. Megkérdezte, akarok-e enni.  Nem voltam éhes, de ő ragaszkodott hozzá, hogy egyek. Azt 
mondta, a szövetségesekkel való találkozás nagyon legyengíti az embert, ahogy ő maga is nagyon erőtlennek érzi magát.
Evés után leültem la Gordával, és éppen az  álmodásról  akartam kérdezni,  amikor hangosan kivágódott a bejárati ajtó, és 
Pablito lépett be rajta. Zihált. Nyilvánvaló volt, hogy idáig futott, és látszott, hogy nagyon izgatott. Egy pillanatra megállt az 
ajtóban, hogy lélegzethez jusson.
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Nem sokat változott. Egy kicsit öregebbnek, vaskosabbnak, vagy csak izmosabbnak láttam.  De azért  még mindig nagyon 
sovány és inas volt. Arca olyan sápadt volt, mintha hosszú ideje nem lett volna a napon. A fáradtság halvány jelei kiemelték 
szeme barnaságát. Emlékeztem Pablito elbűvölő mosolyára; ahogy ott állt, és nézett rám, ugyanolyan vonzóan mosolygott, 
mint  régen.  Odaszaladt,  ahol ültem,  és egy pillanatra  megragadta  az alkaromat,  anélkül,  hogy egyetlen szót szólt volna. 
Felálltam.  Gyengéden  megrázta  a  kezemet,  és megölelt.  Én  magam  is  rettentő boldog voltam,  hogy látom.  Valósággal 
repestem örömömben. Nem tudtam, mit is mondjak neki. Végül ő törte meg a csöndet.
– Mester! – mondta csendesen, miközben aprókat bólogatott a fejével, mintha meghajolna előttem.
Meglepett,  hogy mesternek,  „maestro”-nak  szólít.  Hátranéztem,  mintha  keresnék  valakit  magam  mögött.  Szándékosan 
eltúloztam a mozdulataimat, hogy tudtára adjam, nem értem, mire céloz. Mosolygott. Az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, 
az volt, hogy megkérdezzem, honnan tudta, hogy itt vagyok.
Elmesélte,  hogy Nestorral  és Benignóval  együtt  egy nagyon különös félelem miatt  – ami  éjjel-nappali  szüntelen  futásra 
késztette őket – vissza kellett térniük a hegyekből. Nestor a saját házukba ment, hogy megnézze, nem történt-e ott valami, 
ami megmagyarázná azt a különös érzést, ami visszahívta őket. Benigno Soledadhoz ment, Ő meg idesietett a lányokhoz.
– Te nyertél, Pablito! – mondta la Gorda, és nevetett. Pablito nem válaszolt. Dühödt pillantást vetett rá.
– Fogadok, azon fő a fejed, hogy mielőbb kidobj – mondta igen mérgesen.
– Nem kell örökké harcolnod velem, Pablito – mondta higgadtan la Gorda.
Pablito felém fordult, és bocsánatot kért, aztán igen hangosan hozzátette – mintha azt akarná,  hogy valaki más is hallja a 
házban –, hogy elhozta a saját székét, és oda ül vele ahova akar.
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– Senki sincs rajtunk kívül a házban – mondta la Gorda halkan, és kuncogott.
– Akkor is behozom a székem – mondta Pablito. – Ugye nem bánod, Mester?
La Gordára néztem. Alig észrevehető beleegyező jelzést adott a lábfejével.
– Hozd be. Hozz be amit csak akarsz – mondtam. Pablito kilépett a házból.
– Mind ilyenek – mondta la Gorda. – Mind a hárman.
Pablito egy másodperc múlva visszatért,  egy szokatlan küllemű székkel a hátán.  A szék a háta vonalát követte, ahogy ott 
lógott fejjel lefelé a vállán, úgy nézett ki, mint egy hátizsák.
– Letehetem? – kérdezte tőlem.
– Természetesen – válaszoltam, miközben arrább húztam a padot, hogy helyet csináljak.
Erőltetett könnyedséggel nevetett.
– Nem te vagy a Naguál? – kérdezte, aztán la Gordára nézett, és hozzátette: – Vagy utasításokra kell várnod?
– Én vagyok a Naguál – mondtam viccesen, hogy megnevettessem.
Éreztem, kis híja,  hogy mindjárt  nekimegy la Gordának;  aki  ugyancsak megérezhette,  mert  bocsánatot  kért,  és kiment  a 
hátsó ajtón.



Pablito letette a székét, és körbejárt engem, mintha a testemet vizsgálná.  Aztán egyik kezével megfogta alacsony támlájú, 
keskeny székét, megfordította, és leült rá. Kényelmes lovagló ülésben ült rajta, összefont karját a szék háttámláján nyugtatta.  
Velem szemben ült. Abban a pillanatban, ahogy la Gorda kilépett, teljesen megváltozott a hangulata.
– Bocsánatot kell kérnem, hogy így viselkedtem – mondta mosolyogva. – De meg kellett szabadulnom ettől a boszorkánytól.
– Mondd, Pablito, tényleg olyan rossz?
– Arra mérget vehetsz! – felelte.
Hogy eltereljem a témától, megdicsértem, milyen jól fest.
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– Te is jól nézel ki, Mester – mondta.
– Mi ez a képtelenség, hogy Mesternek szólítasz? – kérdeztem tréfásan.
– Megváltoztak a dolgok – válaszolta. – A helyzet megváltozott, és a Tanú azt mondja, hogy te vagy most a mester, a Tanú 
pedig nem tévedhet. De majd ő elmondja az egész történetet. Hamarosan itt lesz, és örülni fog, hogy újra láthat. Azt hiszem, 
már érzi, hogy itt vagy. Visszafelé jövet mindannyian éreztük, hogy úton lehetsz, de azt egyikünk sem gondolta, hogy már 
meg is érkeztél.
Elmondtam,  csak azért  jöttem,  hogy vele és Nestorral  találkozzak,  hogy egyedül  ők azok,  akikkel  beszélni  tudok a don 
Juannal és don Genaróval történt utolsó találkozásunkról. Arra pedig mindennél jobban szükségem lenne, hogy tisztázzam 
azokat a bizonytalanságokat, melyeket az a bizonyos utolsó találkozás okozott bennem.
– Össze vagyunk kötve – mondta. – Mindent megteszek, hogy segítsek. Hiszen tudod. De figyelmeztetlek, hogy nem vagyok 
olyan erős, mint szeretnéd. Talán jobb lenne, ha egyáltalán nem is beszélnénk. Másfelől viszont, ha nem beszélünk, akkor 
soha semmit nem fogunk megérteni.
Óvatos  és  megfontolt  formában  tettem  fel  a  kérdésemet.  Elmagyaráztam,  hogy  egyetlen  pontnál  minden  ésszerű 
magyarázatommal megrekedtem.
– Mondd, Pablito – kérdeztem –, csakugyan leugrottunk a szakadékba? Úgy értem a testünkkel?
– Nem tudom – mondta. – Tényleg nem tudom.
– De hát ott voltál velem!
– Ez itt a bökkenő. Tényleg ott voltam?
Bosszantottak rejtélyes válaszai. Az volt az érzésem, hogy ha megráznám, vagy megszorítanám, valami kiszabadulna belőle. 
Nyilvánvaló volt számomra,  hogy szándékosan visszatart  valami roppant  lényegeset. A szemére vetettem, miért titkolózik 
előttem, amikor teljes bizalom köt össze bennünket.
Megrázta a fejét, mintha csendesen ellenkezne.
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Megkértem, hogy idézze fel az emlékeit, az ugrás előtti pillanatoktól kezdve, amikor don Juan és don Genaro felkészített 
minket a végső küzdelemre.
Pablito beszámolója zavaros és következetlen volt. Mindössze annyira emlékezett a szakadékba ugrásunk előtti pillanatokból, 
hogy miután don Juan és don Genaro elbúcsúztak, és mindketten a sötétségbe vesztek, elfogyott az ereje, és majdnem orra  
esett, de én megfogtam a karjánál fogva, a szakadék széléhez vezettem, és ott elájult.
– Mi történt, miután elájultál, Pablito?
– Nem tudom.
– Voltak álmaid vagy látomásaid? Mit láttál?
– Amennyire én tudom, nem voltak látomásaim, vagy ha voltak, egyáltalán nem tudtam figyelni rájuk. Feddhetetlenségem 
hiánya megakadályozza, hogy emlékezzek rájuk.
– És aztán mi történt?
– Genaro házában tértem magamhoz. Nem tudom, hogyan kerültem oda.
Elhallgatott,  míg én kétségbeesetten kutattam valami kérdés, megjegyzés vagy kritikus ellenvetés után az agyamban,  ami 
más  megvilágításba  helyezné,  amit  mondott.  Pablito  beszámolójából  így  semmi  sem  volt  használható  ahhoz,  hogy 
megértsem azt, ami velem történt. Becsapva éreztem magam. Majdnem haragudtam rá. Érzéseimben Pablito és önmagam 
iránt érzett sajnálat és nagyfokú csalódottság keveredett.
– Sajnálom, hogy ilyen csalódást kell okoznom – mondta Pablito.
Első reakcióm az volt, hogy elrejtsem az érzéseimet, és biztosítsam, hogy egyáltalán nem vagyok csalódott.
– Varázsló vagyok – mondta nevetve. – Igaz, szerencsétlen példány, de ahhoz azért eléggé varázsló, hogy értsem, mit mond 
a testem. És most éppen azt mondja, hogy mérges vagy rám.
– Nem vagyok mérges, Pablito! – kiáltottam.
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– Ezt mondja az  eszed, de nem a tested – mondta.  – A tested mérges.  Az eszed viszont nem talál  rá  okot,  miért  kéne 
haragudnod rám, így kutyaszorítóba kerültél. A legkevesebb, amit tehetek, hogy ezt megmagyarázom. A tested azért mérges, 
mert tudja, hogy én nem vagyok feddhetetlen, pedig csak feddhetetlen harcos lehetne a segítségedre. A tested azért mérges, 
mert úgy érzi, hogy elvesztegetem magam, és mindezt már abban a pillanatban tudta, amikor beléptem az ajtón.
Nem tudtam, mit feleljek.
Utólagos felismerések áradata öntött el. Talán igaza volt, hogy a testem mindezt tudta. Egyenessége, ahogy szembesített az 
érzéseimmel,  csökkentette  a  csalódottságomat.  Felötlött  bennem,  nem  lehetséges-e,  hogy Pablito  is  csak  játszik  velem. 
Elmondtam  neki,  hogy abból ítélve,  amilyen  egyenes és merész  volt  az  imént,  nem hinném,  hogy olyan  gyenge,  mint 
amilyennek beállítja magát.
– A gyengeségem az,  hogy függök a vágyaimtól – mondta majdnem suttogva. – Ott tartok, hogy egy közönséges ember 
életére vágyom. El tudod te ezt képzelni?



– Ezt nem mondhatod komolyan, Pablito! – kiáltottam.
–  De igen  –  felelte.  –  Arra  az  óriási  kiváltságra  vágyom,  hogy közönséges  emberként  járhassak  a  földön,  enélkül  az 
iszonyatos teher nélkül.
Kívánságát  egyszerűen  abszurdnak  tartottam,  és  azon  kaptam  magam,  hogy újra  és  újra  azt  kiabálom,  hogy ezt  nem 
gondolhatja  komolyan.  Pablito  rám  nézett,  és  felsóhajtott.  Hirtelen  aggodalom fogott  el.  Látszott,  hogy mindjárt  elsírja 
magát. Aggodalmam megindító együttérzéssé változott. Egyikünk sem tudott segíteni a másikon.
Ekkor la Gorda visszatért a konyhába. Pablito azonnal visszanyerte életerejét. Talpra ugrott, és dobbantott egyet a lábával.
– Mi az ördögöt akarsz? – ordított rá éles, ideges hangon. – Mit szaglászol itt?
La Gorda hozzám fordult, mintha Pablito nem is lenne ott. Udvariasan azt mondta, hogy Soledad házához megy.
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– Ki a fenét érdekel, hogy hova mész? – ordította Pablito. – Tőlünk akár a pokolba is mehetsz.
Toporzékolt, mint az elkényeztetett kisgyerek, miközben la Gorda harsányan hahotázott.
– Menjünk ebből a házból, Mester! – mondta Pablito.
Lenyűgözött, ahogy szomorúsága ilyen hirtelen dühbe csapott át. Elmélyülten figyeltem. Mindig is csodáltam a fürgeségét; 
akkor is volt valami kecsesség a mozdulataiban, amikor toporzékolt.
Átnyúlt az asztal fölött, és majdnem elkapta előlem a jegyzetfüzetemet. Bal keze hüvelyk- és mutatóujjával ragadta meg. Két 
kézzel,  teljes  erőből  kellett  kapaszkodnom bele.  Olyan  rendkívüli  erővel  húzta,  hogy ha  igazán  el  akarta  volna  venni, 
kitéphette volna a  kezemből.  Elengedte,  és ahogy visszahúzta  a  kezét,  egy meghosszabbítás tűnő képét  láttam a karján. 
Olyan  gyorsan  történt,  hogy érzéki  csalódásként  is magyarázhattam volna,  amit  a hirtelen  felállás,  és a húzásának  ereje 
okozhatott.  De  addigra  már  megtanultam,  hogy  ezekkel  az  emberekkel  nem  viselkedhetem  a  megszokott  módon,  és 
megmagyarázni se lehet semmit a megszokott módon, úgyhogy nem is próbálkoztam vele.
– Mi az a kezedben, Pablito? – kérdeztem.
Meglepetésében hátraugrott, és a háta mögé dugta a kezét. Üres kifejezés ült ki az arcára, és azt motyogta, hogy szeretné, ha 
kimennénk a házból, mert kezd szédülni.
La Gorda hangosan  elnevette magát,  és azt mondta,  hogy Pablito majdnem olyan jó megtévesztő, mint  Josefina,  ha nem 
jobb, és ha tovább erősködnék, hogy mondja el, mi volt a kezében, elájulna, és Nestornak hónapokig kellene ápolnia.
Pablito fuldokolni kezdett. Elkékült az arca. La Gorda közönyösen odaszólt neki, hogy hagyja abba ezt a színjátékot, mert 
nincs közönsége; ő elmegy, nekem pedig nincs sok türelmem. Aztán felém fordult, és parancsoló hangon azt mondta, hogy 
maradjak ott, és ne menjek a Genarók házába.
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–  Mi  az  ördögért  ne?  –  kiáltotta  Pablito,  és  elé  ugrott,  mintha  meg  akarná  akadályozni,  hogy elmenjen.  –  Micsoda 
pofátlanság! Megmondani a Mesternek, hogy mit csináljon!
– Tegnap éjjel összecsapásunk volt a szövetségesekkel a házatokban – közölte la Gorda Pablitóval. – A Naguál  és én még 
mindig  gyengék  vagyunk  emiatt.  Ha  a  helyedben  lennék,  Pablito,  összeszedném  magam  a  munkához.  A  dolgok 
megváltoztak. Minden megváltozott, amióta ő megjött.
La Gorda a bejárati ajtón át távozott. Akkor ébredtem tudatára, hogy tényleg kimerültnek látszott. Mintha a cipője túl szűk 
lett volna, vagy talán olyan fáradt volt, hogy bedagadt a lába. Kicsinek és törékenynek tűnt.
Arra gondoltam, valószínűleg én is ugyanilyen fáradtnak látszom. Mivel nem volt tükör a házukban, ki akartam menni a 
kocsihoz, hogy megnézzem magam a visszapillantó tükörben.  Talán  ki  is megyek, ha Pablito nem állja utamat.  Nagyon 
komoly hangon megkért,  hogy egyetlen szót se higgyek el abból, amit  la Gorda mondott  róla,  miszerint  szemfényvesztő 
lenne. Biztosítottam, hogy emiatt igazán nem kell aggódnia.
– Te egyáltalán nem szereted la Gordát, ugye? – kérdeztem.
– Erre  mérget  vehetsz!  – felelte ádáz  tekintettel.  – Te mindenkinél  jobban tudod,  micsoda szörnyetegek ezek a nők.  A 
Naguál  megmondta  nekünk,  hogy egy nap  majd eljössz,  csak azért,  hogy a csapdájukba ess.  Könyörgött,  hogy legyünk 
éberek, és figyelmeztessünk a szándékaikra. Azt mondta, a kővetkező négy lehetőség valamelyike fog bekövetkezni: ha elég 
erősek vagyunk, mi magunk hozhatunk ide, és figyelmeztethetünk a veszélyekre, és megóvhatunk tőlük; ha nem vagyunk 
elég erősek, akkor éppen arra  fogunk odaérni,  hogy a holttestedet lássuk; a harmadik eshetőség az lett  volna,  hogy vagy 
annak a boszorkánynak, Soledadnak, vagy ezeknek az undorító elférfiasodott nőknek a rabszolgájaként látunk viszont; és a 
negyedik, és leghalványabb esély volt az, hogy épség-
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ben és egészségben találunk itt. A Naguál azt is hozzátette, hogy abban az esetben, ha mindezt túléled, te leszel a Naguál, és 
bíznunk kell benned, mert csak te segíthetsz rajtunk.
– Mindent megteszek érted, Pablito.
– Nem csak értem. Nem vagyok egyedül. A Tanú és Benigno is velem van. Mi együtt vagyunk, és neked mindannyiunknak 
segítened kell.
– Hogyne, Pablito. Ez magától értetődik.
– A környékbeli emberek soha nem zavartak minket. Csak ezekkel a ronda férfias szörnyetegekkel van bajunk. Nem tudjuk, 
mit tegyünk velük. A Naguál megparancsolta nekünk, hogy maradjunk a közelükben, bármi történik is. Személyes feladatot 
is rótt rám, de kudarcot vallottam vele. Azelőtt nagyon boldog voltam, biztosan emlékszel. Most már úgy tűnik, nem tudok 
megbirkózni az életemmel.
– Mi történt, Pablito?
– Ezek a boszorkányok kiraktak a házamból. Átvették a hatalmat, és kidobtak, mint a szemetet. Most Genaro házában élek 
Nestorral és Benignóval. Még az ételt is magunknak kell főznünk. A Naguál tudta, hogy erre is sor kerülhet, és la Gordának 
adta a feladatot, hogy közvetítsen közöttünk, és a három ringyó között. De la Gorda még mindig az, aminek a Naguál szokta 



hívni; a Száztízes Seggű. Évekig ez volt a gúnyneve, mert száztíz kilónál kiütötte a mérleget.
Pablito kuncogott, ahogy visszaemlékezett la Gordára.
– A legkövérebb, legbüdösebb nő volt, akit életemben láttam – folytatta. – Ma már csak feleakkora, de az észjárásában még 
mindig  ugyanaz  a  kövér,  lassú  nő,  és  semmit  sem  tud  tenni  értünk.  De  most  már  itt  vagy,  Mester,  és  vége  az 
aggodalmainknak. Most négyen vagyunk négy ellen!
Közbe akartam szólni, de félbeszakított.
– Hadd fejezzem be, amit  el kell mondanom, mielőtt az a boszorkány visszajön, hogy kipenderítsen – mondta,  miközben 
idegesen az ajtóra nézett. – Tudom, hogy el-
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mondtak neked, hogy ti öten egyek vagytok, mert a Naguál gyermekei vagytok. Szemenszedett hazugság! Te olyan is vagy, 
mint mi, Genarók, mert Genaro is segített a fényességed helyreállításában. Közénk is tartozol. Érted, mire gondolok? Szóval 
ne higgy nekik.  Hozzánk is tartozol.  Ezek a boszorkányok nem tudják,  hogy a  Naguál  mindent  elmondott  nekünk.  Azt 
gondolják, hogy egyedül  ők tudnak mindent.  Két tolték keze munkált  minket.  Mindkettőnek a gyerekei vagyunk. Ezek a 
boszorkányok...
– Várj, Pablito, várj! – mondtam, és a szájára tettem a kezem.
Felállt, láthatóan megijedt hirtelen mozdulatomtól.
– Mit értesz az alatt, hogy két tolték keze munkált minket?
–  A  Naguál  elmondta  nekünk,  hogy toltékok  vagyunk.  Mindannyian  toltékok  vagyunk.  Azt  mondta,  hogy a  toltékok 
misztériumok  hordozói.  A  Naguál  és Genaro  toltékok.  Nekünk  adták  különleges  fényességüket,  és  misztériumaikat. 
Megkaptuk a misztériumaikat, és most őrizzük őket.
A tolték szóval teljesen összezavart. én csak az antropológiai jelentését ismertem. Abban az értelemben egy közép- és dél-
mexikói, nahuatl nyelvet beszélő népcsoportként ismertem, amely már az európai hódítás előtt kihalt.
– Miért hívott toltékoknak minket? – kérdeztem, mivel semmi jobb nem jutott eszembe.
–  Mert  azok  vagyunk.  Ahelyett,  hogy varázslóknak  vagy boszorkányoknak  hívott  volna  minket,  azt  mondta,  toltékok 
vagyunk.
– Ha ez a helyzet, akkor miért hívod a húgocskákat boszorkányoknak?
– Hát azért, mert utálom őket. Ennek semmi köze ahhoz, hogy kik vagyunk.
– Ezt mindenkinek elmondta a Naguál?
– Persze. Mindenki tudja.
– Nekem soha nem beszélt róla.
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– Jaj, hát azért, mert te olyan nagyon művelt ember vagy, és mindig ostoba dolgokról értekezel.
Erőltetett, magas hangon nevetett, és megveregette a hátam.
–  Nem mondta  nektek  véletlenül  a  Naguál,  hogy a  toltékok  ősi  népcsoport,  akik  Mexikónak  ezen  a  vidékén  éllek?  – 
kérdeztem.
– Látod, ez az. Ezért nem mondta neked. Az öreg varjú talán nem tudta, hogy ősi népcsoport.
Hintázott a székén, és nevetett. Nevetése nagyon jóleső volt, és rám is átragadt.
–  Mindannyian  toltékok vagyunk,  Mester  –  mondta.  –  Legalább  ebben biztosak  lehetünk.  Ez  minden,  amit  tudok.  De 
megkérdezheted a Tanút. Ő tudja. Én már régen elvesztettem az érdeklődésemet.
Felállt, és a tűzhelyhez ballagott. Követtem. Szemügyre vette a tűzhelyen rotyogó ételt. Megkérdezte, tudom-e, ki készítette. 
Meglehetősen biztosra vettem, hogy la Gorda,  de azt  mondtam,  nem tudom. Négy-öt rövid szippantással  megszimatolta, 
mint egy kutya. Aztán kijelentette, hogy az orra azt súgja, la Gorda főztje. Megkérdezte, ettem-e már, és miután azt feleltem, 
hogy éppen akkor fejeztem be az evést, mikor beállított, levett egy tálat a polcról, és alaposan megrakta magának. Nagyon 
komolyan azt tanácsolta, hogy csak la Gorda által készített ételt egyek, és csak az ő tálját használjam, ahogy ő maga is teszi. 
Elmondtam neki, hogy la Gorda és a húgocskák is egy külön polcon tartott sötét tálban szolgálták fel nekem az ételt. Pablito 
azt  mondta,  hogy az  a tál  a  Naguálé volt.  Visszament  az  asztalhoz.  Nagyon lassan  evett,  és egy szót sem szólt.  Ekkor 
tudatosult bennem, hogy mindannyian ugyanígy, teljes csendben ettek.
– La Gorda remek szakács – jelentette ki, amikor befejezte az evést. – Régen ő főzött rám. Még azelőtt, hogy megutált volna. 
Mielőtt boszorkány... úgy értem tolték lett.
Huncutul nézett rám, majd kacsintott.
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Kötelességemnek éreztem, hogy megjegyezzem, la Gordát egyáltalán nem találtam olyannak, mintha képes lenne bárkit is 
utálni. Megkérdeztem, tudja-e, hogy la Gorda elhagyta a formáját.
– Ez csak szöveg! – kiáltott fel.
Rám meredt, mintha felmérné, mennyire vagyok meglepődve, aztán a karja mögé rejtette az arcát, és gyerekesen kuncogott.
– Hát az igazat megvallva, tényleg elhagyta – tette hozzá. – La Gorda igazán nagyszerű.
– Akkor miért utálod?
– Elmondok neked valamit, Mester, mert megbízom benned. Egyáltalán nem utálom. Ő a legeslegjobb. A Naguál asszonya. 
Csak azért  viselkedem így, mert  szeretem, ha kényeztet,  és ezt meg is teszi.  Sohasem dühös rám.  Bármit  tehetek. Néha 
annyira elragadtatom magam, hogy bántani  akarom. Ilyenkor csak elugrik az útból, ahogy a  Naguál  szokta. A következő 
pillanatban már nem is emlékszik, mit tettem. Igazi forma nélküli harcos! Ugyanezt csinálja mindenkivel. De mi, többiek 
szánalmas, zűrzavaros emberek vagyunk csupán. Tényleg rémesek vagyunk. Az a három boszorkány gyűlöl minket, és mi is 
gyűlöljük őket.
– Varázslók vagytok, Pablito; nem tudnátok abbahagyni ezt a civakodást?



– Persze, hogy abba tudnánk hagyni, csak nem akarjuk. Mit vársz, hogy úgy viselkedjünk, mint fivérek és nővérek?
Nem tudtam, mit feleljek.
– A Naguál  asszonyai voltak – folytatta. – És mégis mindenki azt várta tőlem, hogy megszerezzem őket. Hogy az istenbe 
tudnám megtenni? Egyikükkel megpróbálkoztam, de ahelyett, hogy segített volna, az a rohadt boszorkány majdnem megölt. 
Így hát  most  mind  a négy nő meg akar  nyúzni,  mintha  bűnt  követtem volna  el.  Pedig én csupán  a  Naguál  utasításait 
követtem.  Azt  mondta,  hogy  bensőséges  viszonyba  kell  kerülnöm  mindegyikükkel  egymás  után,  amíg  nem  tudom 
mindegyiküket egy-
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szerre a kezemben tartani. De hát még eggyel sem tudtam bizalmas viszonyba kerülni!
Az  anyjáról,  dona  Soledadról  akartam  kérdezni,  de  nem  találtam  a  módját,  hogyan  hozhatnám  szóba.  Egy  percig 
hallgattunk.
– Gyűlölöd őket azért, amit veled tettek? – kérdezte hirtelen.
Megláttam az alkalmat, hogy rákérdezzek dona Soledadra.
–  Nem,  egyáltalán  nem  –  mondtam.  – La  Gorda  elmagyarázta,  hogy miért  tették.  De dona  Soledad  támadása  nagyon 
félelmetes volt. Gyakran találkozol vele?
Nem válaszolt. A plafonra nézett.  Megismételtem a kérdésemet.  Észrevettem, hogy könnyekkel telik meg a szeme. Teste 
remegett, halk zokogástól rázkódott.
Azt kezdte mesélni,  hogy volt egyszer  egy csodálatos édesanyja,  akire bizonyára  én is emlékszem. Manuelitának  hívták, 
igazi szent asszony volt, aki két gyermeket nevelt fel, és annyit dolgozott, mint egy öszvér, hogy el tudja tartani  őket. Azt 
mondta,  hogy mélységes tiszteletet  érzett  az  iránt  az  anya  iránt,  aki  szerette  és felnevelte.  De egy szörnyűséges  napon 
beteljesedett a sorsa, és az a szerencsétlenség érte, hogy találkozott Genaróval és don Juannal, és ők ketten tönkretették az 
életét. Nagyon érzelmes hangon azt mondta, hogy az a két ördög elvitte az ő és az anyja lelkét is. Megölték Manuelitát, és 
ezt a félelmetes boszorkányt, Soledadot hagyták itt helyette. Könnyekkel teli szemekkel rám nézett, és azt mondta, hogy az 
az ocsmány nő nem az anyja. Az nem lehet az ő Manuelitája.
Féktelenül zokogott. Nem tudtam, mivel vigasztalhatnám.  Érzelmi kifakadása annyira  őszinte volt és harca annyira  igaz, 
hogy magam is meghatódtam. Átlagos, civilizált emberként egyet kellett értenem vele. Vitathatatlanul az volt a látszat, hogy 
Pablitónak nagy csapást jelentett a találkozás don Juannal és don Genaróval.
Vállára tettem a kezem, és kis híján elsírtam magam. Hosszú csend után felállt, és kiment a hátsó ajtón. Hal-
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lottam,  ahogy az  orrát  fújja,  és megmossa az arcát  egy vödör vízben.  Amikor  visszatért,  némiképp megnyugodott.  Még 
mosolygott is.
– Ne érts félre, Mester – mondta. – Nem hibáztatok senkit azért, ami velem történt. Ez volt a sorsom. Genaro és a Naguál  
úgy viselkedtek,  ahogy feddhetetlen  harcosokhoz  illik.  Én  csak  gyenge  vagyok,  ennyi  az  egész.  Kudarcot  vallottam  a 
feladatommal.  A  Naguál  azt mondta,  hogy az egyetlen esélyem, hogy elkerüljem annak a szörnyűséges boszorkánynak a 
támadását,  ha hatalmamba kerítem a négy szelet, és a négy égtájammá teszem  őket. De kudarcot vallottam.  Azok a nők 
összeszűrték a levet ezzel a boszorkánnyal, Soledaddal, és nem akartak segíteni nekem. A vesztemre törtek.
A Naguál azt is mondta nekem, hogy ha én kudarcot vallok, akkor neked sem lesz esélyed. Azt mondta, ha téged megöl, el 
kell menekülnöm, hogy mentsem a bőrömet. Kételkedett benne, hogy akár az útig is eljutok. Azt mondta, hogy a te erőddel, 
és  azzal,  amit  már  most  tud,  utolérhetetlen  lesz.  Így  hát  amikor  úgy éreztem,  hogy kudarcot  vallottam  abban,  hogy 
hatalmamba  kerítsem a négy szelet,  már  halottnak  is  tekintettem magam.  És persze gyűlöltem azokat  a  nőket.  De ma, 
Mester, új reményt hoztál!
Elmondtam neki, hogy az édesanyja iránt táplált érzelmei nagyon mélyen megérintettek. Valójában mélységesen meg voltam 
döbbenve, de erősen kételkedtem benne, hogy bármiféle reményt is hoztam volna.
– Persze,  hogy hoztál!  – kiáltotta  nagy határozottsággal.  –  Borzasztóan  éreztem magam  mostanában.  Senki  nem lenne 
boldog,  ha  baltával  üldözi  a  saját  anyja.  De most neked,  és annak  köszönhetően,  amit  tettél,  bármi  is volt az,  elállt  az 
utamból ez a boszorkány.
Azok a nők azért gyűlölnek, mert meg vannak győződve róla, hogy gyáva alak vagyok. Nem fér bele abba a szűk agyukba, 
hogy nem vagyunk egyformák. Te és az a négy nő egy lényeges dologban különböztök tőlem, a
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Tanútól és Benignótól. Mind az öten élőhalottak voltatok, mielőtt a Naguál átok talált. Elmondta nekünk, hogy egyszer még 
meg  is  próbáltad  ölni  magad.  Mi  nem  voltunk  ilyenek.  Éltünk,  és  boldognak  éreztük  magunkat.  Pont  az  ellentéteitek 
vagyunk.  Kétségbeesett,  eltökélt  emberek vagytok; mi viszont nem.  Ha Genaro nem kerül  akkor az utamba,  ma boldog, 
elégedett ács lennék. Vagy talán meghaltam volna. Az sem számít. Megtettem volna, amit tudok, és jól érezném magam.
Szavai  furcsa hangulatba  kerítettek.  Be kellett  lássam,  hogy azok a nők és én magam is valóban kétségbeesett  emberek 
voltunk.  Ha nem találkoztam volna  don Juannal,  bizonyosan  halott  lennék,  tehát  nem mondhattam,  mint  Pablito,  hogy 
nekem mindegy lett volna, találkozom-e don Juannal. Életet és lendületet adott a testemnek, és szabadságot a lelkemnek.
Pablito szavai  eszembe juttatták,  amit  egyszer  don Juan  mondott,  amikor  egy öreg barátomról  beszélgettünk.  Don Juan 
nyomatékosan kijelentette, hogy az öreg ember életének vagy halálának nincs jelentősége. Kicsit bosszankodtam rajta, és don 
Juan szószaporításának véltem. Elmondtam neki, szerintem magától értetődik, hogy az öreg ember életének vagy halálának 
nincs jelentősége, mivel az égvilágon semminek nincs jelentősége, kivéve ha mi magunk vagyunk az érintettek.
– Ahogy mondod!  – kiáltott  fel  és nevetett.  –  Pontosan  erről  van  szó.  Az öregember  életének  vagy halálának  önmaga 
számára  nincs semmi jelentősége. Meghalhatott  volna ezerkilencszázhuszonkilencben,  vagy ezerkilencszázötvenben,  vagy 
élhetne akár kétezer-kilencszázkilencvenötig is. Nem számít. Neki teljesen mindegy lenne.
Mielőtt megismertem don Juant, ilyen volt az életem. Soha semmi sem számított. Úgy viselkedtem, mintha bizonyos dolgok 



megérintenének, de ez számító trükk volt csupán, hogy érzékeny embernek tűnjek.
Pablito hangjára ocsúdtam fel a gondolataimból. Szerette volna tudni, hogy nem bántotta-e meg az érzései-
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met.  Megnyugtattam,  hogy egyáltalán  nem, és hogy folytassuk a beszélgetést, megkérdeztem, hol  találkozott  először don 
Genaróval.
– Az volt a sorsom, hogy a főnököm egyszer beteg lett – mondta. – Be kellett mennem helyette a városba, új bódésort építeni 
a  piacon.  Két  hónapig  dolgoztam  ott.  Közben  megismerkedtem az  egyik  pavilon  tulajdonosának  a  lányával.  Egymásba 
szerettünk.  Az  ő apja bódéját  egy kicsit  nagyobbra építettem,  mint  a  többit,  hogy szeretkezhessünk  a  pult  alatt,  amíg a 
nővérei a vásárlókkal foglalkoznak.
Egy  nap  Genaro  egy  zsák  gyógynövényt  hozott  az  egyik  kereskedőnek,  akinek  szemben  állt  a  bódéja,  és  miközben 
beszélgettek,  észrevette,  hogy  rázkódik  a  ruhákat  árusító  bódé.  Gondosan  megnézte,  de  csak  a  nővéreket  látta,  akik 
félálomban ültek a széken. A kereskedő elmondta Genarónak,  hogy a bódé az idő tájban minden nap ugyanígy rázkódik. 
Másnap Genaro elhozta magával a Naguált, hogy megnézzék a bódét, és persze rázkódott. Rákövetkező nap is visszajöttek, 
és akkor is így történt. Így hát ott vártak, amíg ki nem jöttem. Aznap megismerkedtem velük, és nem sokkal később Genaro 
elmondta, hogy füvesember, és felajánlotta, hogy olyan italt készít nekem, melynek egyetlen nő sem tud ellenállni. Szerettem 
a nőket, úgyhogy belementem. Valóban elkészítette az italt,  csakhogy tíz évbe telt. Időközben nagyon jól megismertem, és 
jobban megszerettem,  mintha  a saját  bátyám lett volna.  És most pokolian  hiányzik.  Szóval látod, becsapott engem Néha 
örülök, hogy így tett, de többnyire azért bánt.
– Don Juan azt mondta nekem, a varázslóknak mindig valamilyen jelre van szükségük, mielőtt kiválasztanak valakit. Veled 
is így történt, Pablito?
–  Igen. Genaro azt mondta, hogy felkeltette a kíváncsiságát a bódé rázkódása, aztán meglátta, hogy két ember szeretkezik a 
pult alatt. Leült, hogy megvárja, amíg kijönnek; érdekelte, kik azok. Kis idő múltán a lány megjelent a pult mögött, engem 
azonban elszalasztott. Fur-
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ának találta,  hogy szem elől vesztett,  mikor annyira  eltökélte, hogy megnézzen magának.  Másnap a  Naguál  ársaságában 
érkezett.  Ő is  látta  szeretkezést,  de mikor  eljött  az  ideje,  hogy elkapjanak,  mindketten  elszalasztottak.  Másnap  megint 
visszajöttek; Genaro a bódé háta  mögé került,  míg a  Naguál  öl maradt.  Bele is ütköztem Genaróba, miközben másztam 
kifelé. Azt hittem, nem látott meg, mert még annak a függönynek a takarásában voltam, ami egy kis négyszögletes nyílást  
fedett  az  oldalfalon.  Ugatni  kezdtem,  hogy azt  higgye,  egy kiskutya lapul  a  függöny mögött.  Visszaugatott,  és morgott 
közben, és teljesen elhitette velem, hogy egy hatalmas kan kutya áll a túloldalon. Annyira megijedtem, hogy kirohantam a 
másik  oldalon,  és  egyenesen  a  Naguál  ütköztem.  Ha  közönséges  ember  lett  volna,  biztosan  hanyatt  esik,  mivel 
nekirohantam, de ő emelt fel engem, mintegy gyereket. Teljesen elképedtem. Öregember létére hihetetlenül erős volt. Arra 
gondoltam,  hogy  egy  ilyen  embert  hasznosítani  tudnék,  hogy  cipelje  nekem  a  faanyagot.  Másrészt  nem  akartam 
szembetalálkozni azokkal, akik láttak kiszaladni a pult alól. Megkérdeztem, nem akar-e dolgozni nekem. Azt mondta, akar.  
Még aznap  eljött  a  műhelybe, és elkezdett  a  segédemként  dolgozni.  Két hónapig  minden  nap  ott  dolgozott.  Szemernyi 
esélyem sem volt ezzel a két ördöggel szemben!
Végtelenül  mulatságosnak  találtam  elképzelni  don  Juant,  amint  Pablitónak  dolgozik.  Pablito utánozni  kezdte don Juant 
ahogy cipelte a fákat a vállán. Igazat kellett adnom la Gordának abban, hogy Pablito is van olyan jó színész, mint Josefina.
–  Miért mentek bele ebbe az egészbe, Pablito?
– Valahogy lépre kellett csalniuk. Gondolod, hogy csak úgy velük mentem volna? Egész életemben hallottam varázslókról, 
gyógyítókról,  boszorkányokról,  és szellemekről szóló történeteket,  de egy árva szót se hittem belőlük.  Azokat,  akik ilyen 
dolgokról beszéltek, egyszerűen csak tudatlan embereknek tartottam. Ha Genaro megmondta volna nekem, hogy ő is és a 
barátja is varázsló,
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egyszerűen odábbálltam volna. Ők azonban okosabbak voltak nálam. Ez a két róka elképesztően ravaszul járt el. Nem kellett 
sietniük. Genaro később elmondta, akár húsz évet is várt volna. Ezért állt be dolgozni hozzám a Naguál. Én kértem meg rá, 
úgyhogy igazából én magam sétáltam be a csapdájukba.
A  Naguál  szorgalmasan  dolgozott.  Nagy gazember  voltam abban  az  időben,  és azt  hittem,  hogy kedvemre játszadozom 
velük.  A  Naguált csak öreg,  buta indiánnak  tartottam,  így azt  hazudtam  neki,  hogy a főnöknek ügy mutatom majd be, 
mintha a nagyapám lenne, mert különben nem alkalmazná, de akkor bizonyos százalékot le kell vennem a fizetéséből. A 
Naguál belement. Mindennap adott pár pesót a keresetéből.
A főnököm nagyon meg volt elégedve a nagyapámmal, mivel sokat és szorgalmasan dolgozott. De a többi srác kigúnyolta. 
Ismered azt a szokását, hogy időről időre végigpattogtatja az összes ízületét. A boltban minden alkalommal pattogtatta őket, 
ha cipelt valamit. Az emberek természetesen azt gondolták, hogy olyan öreg, hogy ha valamit visz a hátán,  ropog tőle az 
egész teste.
Elég csúnyán viselkedtem a  Naguállal, mint  nagyapámmal.  De Genaro addigra már a markában tartott,  mert kiismerte a 
kapzsiságomat. Azt mondta, hogy különleges, gyógynövényekből készült keverékkel eteti a Naguált és attól olyan erős, mint 
a bivaly. Mindennap hozott neki egy kis csomag összemorzsolt, zöld levelet, és megetette vele. Genaro azt mondta, hogy a 
barátja egyszerűen semmi lenne az ő kotyvaléka nélkül, és hogy ezt bebizonyítsa, egyszer nem adott neki két napig. Anélkül 
a zöld izé nélkül a Naguál egyszerű, közönséges embernek tűnt.
Genaro azt mondta, én is hasznát venném a keverékének, hogy belém bolonduljanak a nők. Nagyon érdekelt a dolog, és azt 
mondta, társulhatnánk,  ha segítenék neki a keverék elkészítésében, és aztán együtt eladhatnánk. Egy nap néhány amerikai 
pénzt mutatott nekem, és azt mondta, hogy az első adagját egy amerikainak adta el. Na ennek bedőltem, és társak lettünk.
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Az üzlettársamnak,  Genarónak  és nekem nagy terveink  voltak.  Azt mondta,  saját  üzletet  kellene nyitnom,  mert  abból a 
pénzből, amit  a keverékével fogunk keresni,  bármit megengedhetek majd magamnak.  Vettem egy üzletet Genaro pénzén. 
Belevadultam az üzletbe. Tudtam, hogy a partnerem komoly, és lelkesen segítettem neki a zöld kotyvalék készítésében.
Akkor az a furcsa megérzésem támadt,  hogy don Genaro biztosan hallucinogén növényeket használt  a keverékéhez. Arra  
gondoltam, valahogy megetette Pablitóval azért, hogy biztos legyen az engedelmességében.
– Adott neked Genaro erőnövényeket? – kérdeztem.
–  Hát persze – válaszolta. – Ezt a zöld izét adta nekem. Kilószámra ettem.
Elmesélte, és eljátszotta, hogyan ült don Juan teljes letargiában don Genaro háza előtt, és hogyan robbant bele az életerő, 
amint ajkával megérintette a kotyvalékot. Pablito azt mondta, hogy ilyen átváltozás láttán, neki is muszáj volt kipróbálnia.
– Mi volt a keverékben? – kérdeztem.
– Zöld levelek – felelte. – Mindenféle zöld levél, amit csak talált. Ilyen egy ördög volt Genaro! Sokat beszélt a keverékről, és 
úgy megnevettetett vele, hogy az egekben éreztem magam. Istenem, nagyon szerettem azokat az időket!
Izgatottan nevetni kezdtem. Pablito egyik oldalról a másikra rázta a fejét, és kétszer vagy háromszor megköszörülte a torkát. 
Olyan volt, mint aki sírással küszködik.
–  Mint ahogy már mondtam, Mester – folytatta – a kapzsiságomnál fogva vezettek. Titokban azt tervezgettem, hogy majd 
megszabadulok a társamtól, amint megtanultam, hogyan kell a keveréket elkészíteni. Genaro bizonyára mindig is tisztában 
volt a terveimmel,  és mielőtt  elment,  megölelt,  és azt  mondta,  itt  az ideje, hogy teljesítsem a vágyam; itt  az ideje, hogy 
megszabaduljak az üzlettársamtól, hiszen már megtanultam, hogyan kell elkészíteni a zöld keveréket.
Pablito felállt. Szeme könnyben úszott.
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– Az a csirkefogó Genaro! – mondta csendesen. – Az a rohadt ördög! Igazán megszerettem, és ha nem lennék az a gyáva 
alak, aki vagyok, még ma is gyártanám a zöld kotyvalékát.
Nem akartam tovább jegyzetelni.  Hogy eloszlassam a szomorúságomat,  azt mondtam Pablitónak,  menjünk,  keressük meg 
Nestort.
Éppen  összerendeztem  a  jegyzeteimet,  hogy  elinduljunk,  amikor  nagy  robajjal  kivágódott  a  bejárati  ajtó.  Pablitóval 
önkéntelenül felugrottunk, és megfordultunk, hogy lássuk, mi történt. Nestor állt az ajtóban. Odarohantam hozzá. A szoba 
közepén találkoztunk. Majdhogynem rám ugrott, és megrázott a vállamnál fogva. Magasabbnak és erősebbnek látszott, mint 
amikor legutoljára találkoztunk. Hosszú, vékony teste macskaszerű rugalmasságra tett szert. Az az ember, aki előttem állt, és 
a szemembe nézett, nem az a Nestor volt, akit ismertem. Úgy emlékeztem rá, mint félénk emberre, aki nem mer mosolyogni 
összevissza álló fogai miatt, és akit Pablito gondjaira bíztak. Az a Nestor, aki előttem állt, don Juan és don Genaro keveréke 
volt. Inas és mozgékony, mint don Genaro, de a tekintete olyan igéző, mint don Juané. Zavarodottságomban csak nevetni 
tudtam. Megveregette a hátam. Levette a kalapját. Ekkor vettem észre, hogy Pablitónak nem volt kalapja. Azt is észrevettem, 
hogy Nestor sokkal sötétebb, és erőteljesebb. Pablito szinte sápadtnak tűnt mellette. Mindketten amerikai  Levi's nadrágot, 
farmerdzsekit, és gumitalpú cipőt viseltek.
Nestor megjelenése azonnal felélénkítette az addigi nyomott hangulatot. Kértem, csatlakozzon hozzánk a konyhában.
– Éppen jókor jöttél – mondta Pablito Nestornak széles mosollyal, mikor leültünk. – A Mesterrel éppen itt sírtunk ezekre a 
tolték ördögökre emlékezve.
– Tényleg sírtál, Mester? – kérdezte Nestor rosszalló vigyorral az arcán.
– Hát persze – felelte Pablito.
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Egy nagyon halk reccsenő hangra Pablito és Nestor is elhallgatott. Ha egyedül lettem volna, meg se hallom. Pablito és Nestor 
felállt;  én is ugyanígy tettem. A bejárati ajtóra pillantottunk; valaki nagyon óvatosan nyitotta ki. Azt gondoltam, hátha la 
Gorda tért vissza, és csendben akarja kinyitni az ajtót, hogy ne zavarjon minket. Amikor végül olyan szélesre tárult, hogy 
egy ember  beférjen  rajta,  Benigno  jött  be,  mint  aki  sötét  szobába  lopódzik.  Szeme csukva volt,  és  lábujjhegyen  sétált. 
Kölyökre emlékeztetett,  aki egy nyitva felejtett ajtón keresztül belopódzik a moziba,  a matiné előadásra,  és nem mer zajt 
csapni, ugyanakkor semmit sem lát a sötétben. 
Mindenki  csendben nézte Benignót.  Egyik szemét kinyitotta,  épp csak annyira,  hogy kikukucskáljon,  és betájolja magát, 
aztán  lábujjhegyen  átsétált  a  konyhába.  Egy pillanatig  csukott  szemmel  állt  az  asztalnál.  Pablito  és  Nestor  leültek,  és 
jeleztek, hogy én is üljek le. Aztán Benigno mellém csúszott a padon. Finoman meglökte a vállam a fejével, hogy húzódjak 
arrább, hogy ő is elférjen; .után kényelmesen leült, továbbra is csukott szemmel.
Ő is Levi's-t viselt, mint  Pablito és Nestor. Arca kicsit kikerekedett, mióta legutóbb láttam, és a haja is más volt, de nem 
tudtam megmondani, mitől. Világosabb lett az arcszíne, mint ahogy emlékeztem, nagyon kicsi fogai, széles arccsontja, kicsi 
orra, és nagy füle volt. Mindig is kölykösnek találtam a vonásait, és ez a jellegzetessége mit sem változott.
Pablito  és  Nestor,  akik  félbeszakították  mondandónkat,  hogy végigkísérjék  Benigno  bevonulását,  ugyanott  folytatták  a 
beszélgetésüket, mintha mi sem történt volna.
– Tényleg együtt sírtunk – mondta Pablito.
–  Ugyan, a Mester nem olyan bőgőmasina, mint te – korholta Nestor Pablitót. Aztán felém fordult, és megölelt.
– Olyan boldog vagyok, hogy élsz! – mondta. – Épp most beszéltünk la Gordával, és azt mondta, te vagy a Naguál,  de azt 
nem mondta el, hogyan élted túl. Hogyan élted túl, Mester?
190.

Különös választás előtt álltam. Követhettem volna a racionális utat, ahogy mindig is tettem, és akkor azt mondtam volna, 
hogy halvány fogalmam sincsen, és ezzel őszinte is lettem volna. Vagy azt is mondhattam, hogy az alakmásom szabadított ki 
azoknak a nőknek a szorításából. Mérlegeltem mindkét lehetőségnek a várható következményeit, amikor Benigno elvonta a 
figyelmemet. Kicsit kinyitotta az egyik szemét, rám nézett, aztán kuncogott, és a karjaiba temette a fejét.



– Benigno, nem akarsz beszélgetni velem? – kérdeztem. Tagadóan rázta a fejét.
Furcsa viselkedése miatt kicsit zavarban éreztem magam, és elhatároztam, hogy megkérdezem, mi a baj vele.
–  Mit csinál? – kérdeztem halkan Nestort.
Nestor megdörzsölte Benigno fejét, majd megrázta. Benigno kinyitotta szemét, aztán újra becsukta.
– Hát ő ilyen, tudod – mondta Nestor. – Borzasztóan félénk. Előbb vagy utóbb ki fogja nyitni a szemét. Ne törődj vele. Ha 
megunja magát, elalszik.
Benigno helyeslően bólintott, anélkül, hogy kinyitotta volna a szemét.
– Szóval, hogyan szabadultál meg? – erősködött Nestor.
– Nem akarod elmesélni? – kérdezte Pablito. Óvatosan beszámoltam nekik a történtekről, vagyis hogy az alakmásom három 
alkalommal bújt ki a fejem búbján.
Egyáltalán nem lepődtek meg, beszámolómat hétköznapi közlésként fogadták. Pablito megörült a saját számításainak, hogy 
dona Soledad talán nem épül fel, és meghal. Tudni akarta, hogy Lidiát is megütöttem-e. Nestor parancsoló mozdulatot tett, 
hogy maradjon csendben, mire Pablito szerényen elhallgatott.
– Sajnálom, Mester – mondta Nestor –, de az nem az alakmásod volt.
– De mindenki azt mondta, hogy az alakmásom volt.
– Biztosan tudom, hogy félreértetted la Gordát, mert amikor Benignóval Genaro házához sétáltunk, találkoz-
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tunk la Gordával, és elmondta, hogy Pablitóval itt vagytok a házban, a Naguálnak hívott téged. Tudod, miért? Nevettem, és 
azt mondtam, hogy szerintem amiatt az elképzelése miatt, hogy én kaptam a legtöbbet a Naguál  fényességéből.
– Valaki közülünk itt bolond! – mondta Benigno dörgedelmes hangon, anélkül, hogy kinyitotta volna a szemét.
Hangja  annyira  meglepett,  hogy elugrottam.  Teljesen  váratlan  kijelentésétől,  és  az  én  reakciómtól  mindnyájan  nevetni 
kezdtek. Benigno kinyitotta az egyik szemét, egy pillanatra rám nézett, majd ismét a karjaiba temette a fejét.
– Tudod miért hívtuk Juan Matust a Naguálnak? – kérdezte tőlem Nestor.
Azt feleltem, hogy mindig is azt hittem, hogy ez egy megtisztelő forma a varázslóság kifejezésére.
Benigno olyan  harsányan  kacagott,  hogy nevetése mindenkit  elhallgattatott.  Úgy tűnt,  remekül  érzi  magát.  A vállamon 
nyugtatta a fejét, mintha nehéz tárgy lenne, amit nem tud tovább tartani.
– Azért hívtuk a Naguálnak – folytatta Nestor – mert két részből állt. Más szavakkal, bármikor, amikor csak szüksége volt 
rá, át tudott menni egy másik alakba, ami nekünk nincsen; olyankor valami kijött belőle, ami nem az alakmása volt, hanem 
egy szörnyűséges, ijesztő alak, ami úgy nézett ki, mint ő, csak kétszer olyan nagy. Azt az alakot hívjuk mi a Naguálnak, és 
akinek van ilyen, természetesen az a Naguál.
A Naguál azt mondta nekünk, hogy mindannyiunknak megvan rá az esélyünk, hogy ez az alak előbújjon belőlünk, de annak 
is megvan az esélye, hogy egyikünk sem akarja majd. Genaro nem akarta, így azt hiszem, hogy mi sem. Szóval minden arra  
utal, hogy te vagy az, akinek ez a nyakán marad.
Úgy vihorásztak és ordítoztak, mintha egy tehéncsordát terelnének. Benigno a vállamra tette a kezét, anélkül,
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hogy kinyitotta volna a szemét, és addig nevetett, míg könnyezni kezdett.
– Miért mondod azt, hogy az én nyakamon marad? – kérdeztem Nestort.
– Túl sok energiát vesz igénybe – mondta – túl nagy fáradság. Nem értem, hogyan tudsz egyáltalán megállni a lábadon.
A Naguál és Genaro egyszer kettéhasítottak téged az eukaliptusz ligetben. Azért vittek oda, mert az eukaliptusz a te fád. A 
tanúja voltam, hogy széthasítanak, és kihúzzák belőled a naguálodat. A fülednél fogva húztak szét, amíg a fényességed ketté 
nem hasadt, és már nem tojás voltál többé, hanem két hosszú fényességtömb. Aztán újra összeraktak, de minden varázsló, 
aki lát, megmondhatja, hogy hatalmas rés van a tested közepén.
– Miért jó kettéhasítva lenni?
– Van egy füled, ami mindent hall, és van egy szemed, ami mindent lát, és szükség esetén mindig képes leszel megtenni egy 
újabb mérföldet. A kettéhasítottság az egyik oka annak, hogy te vagy a Mester. Pablitót is megpróbálták kettéhasítani, de úgy 
látszik, nem sikerült. Túlságosan elkényeztetett, és rémesen belelovalja magát mindenbe. Ezért van most úgy becsavarodva.
– Mi akkor az alakmás?
– Az alakmás a másik, az a test, amit az ember az álmodás során szerez. Pontosan ugyanolyan, mint a tulajdonosa.
– Mindannyiótoknak van alakmása?
Nestor meglepődve vizsgálgatott engem.
– Hé, Pablito, mesélj a Mesternek az alakmásainkról! – mondta nevetve.
Pablito áthajolt az asztalon, és megrázta Benignót.
– Te mesélj neki, Benigno! – mondta. – Vagy még jobb, ha megmutatod neki.
Benigno  felállt,  kinyitotta  a  szemét  annyira,  amennyire  csak  tudta  és felnézett  a  plafonra,  majd  letolta  a  nadrágját,  és 
megmutatta a péniszét.
A Genarók dőltek a röhögéstől.
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 –  Tényleg komolyan gondoltad ezt a kérdést, Mester? – kérdezte Nestor ijedt ábrázattal.
Biztosítottam,  hogy halálosan  komoly az  a  vágyam,  hogy bármit  is  megértsek,  ami  a  tudásukkal  kapcsolatos.  Hosszú 
magyarázkodásba fogtam, hogyan tartott don Juan távol az  ő világuktól, valami számomra ismeretlen oknál fogva, ezáltal 
megakadályozva abban, hogy többet tudjak meg róluk.
– Gondoljatok bele – mondtam – hogy három nappal ezelőttig nem tudtam, hogy az a négy lány don Juan tanítványa, és azt 
sem, hogy Benigno Genaro tanítványa. Benigno kinyitotta a szemét.
– Te meg abba gondolj bele – mondta –, hogy mostanáig nem tudtam, hogy ilyen hülye vagy.



Újra behunyta a szemét, és mindannyian nyerítettek a röhögéstől. Nem volt más választásom, mint hogy én is csatlakozom 
hozzájuk.
– Csak ugrattunk,  Mester – mondta Nestor bocsánatkérően. – Azt hittük,  te vagy az, aki folyton csak ugratsz minket.  A 
Naguál  azt  mondta,  hogy  látsz.  Ha  így  van,  akkor  láthatod,  milyen  szerencsétlenek  vagyunk.  Nincsen  álom-testünk.  
Egyikünknek sincs alakmása.
Nestor nagyon komoly hangon elmondta, hogy valami odaállt közéjük, és a vágyuk közé, hogy alakmásuk legyen. Ezt úgy 
értettem, hogy valamiféle akadályról beszél, ami don Juan és don Genaro távozása óta keletkezett. Szerinte ez annak lehet a 
következménye,  hogy Pablito nem teljesítette  a  feladatát.  Pablito hozzátette,  hogy mióta  a  Naguál  és Genaro  elmentek, 
mintha valami üldözné őket; akkor még Benignónak is, aki Mexikó legdélebbi csücskében lakik, vissza kellett térnie. Csak 
akkor érezték magukat nyugodtnak, ha mind a hárman együtt voltak.
– Mit gondolsz, miért van ez így ? – kérdeztem Nestort.
– Van valami ott a végtelenségben, ami húz minket – felelte. – Pablito azt gondolja, hogy az ő hibája, amiért szembeszállt 
azokkal a nőkkel.
Pablito felém fordult. Átható pillantást vetett rám.
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– Megátkoztak,  Mester  –  mondta.  – Tudom,  hogy én vagyok minden  bajunk  oka.  A Lidiával  folytatott  csatám után  el 
akartam tűnni erről a vidékről, és pár hónappal később elmentem Veracruzba. Tulajdonképpen nagyon boldog voltam ott egy 
lánnyal,  akit feleségül akartam venni.  Kaptam munkát,  és egész jól éreztem magam mindaddig,  amíg egyik nap,  amikor 
hazamentem, azt  nem láttam,  hogy az a négy szörnyeteg, mint  zsákmányleső vadállatok, rám találtak a szagom után.  A 
házamban voltak,  és a barátnőmet kínozták.  Az az átkozott Rosa odatette a kezét a barátnőm hasára,  amitől odaszart  az 
ágyra. Vezérük, a Száztízes Seggű azt mondta, hogy már keresztülrohantak az egész kontinensen, hogy felkutassanak. Csak 
úgy megfogott az övemnél fogva, és kihúzott a házból. Kilökött a buszmegállóba, és rákényszerített, hogy idejöjjek. Pokolian 
bedühödtem, de nem voltam méltó ellenfele a Száztízesnek. Felrakott a buszra. De az úton a ház felé elfutottam. Árkon-
bokron,  hegyeken-völgyeken  futottam  keresztül,  amíg  annyira  bedagadt  a  lábam,  hogy nem  tudtam  levenni  a  cipőm. 
Majdnem meghaltam. Kilenc hónapig voltam beteg. Ha a Tanú nem talál rám, meghaltam volna.
– Nem én találtam rá – mondta Nestor. – La Gorda talált rá. Odavitt engem, és ketten együtt vittük el a buszmegállóig, és 
onnan haza. Félrebeszélt, és külön pénzt kellett fizetnünk a buszsofőrnek, hogy felengedje a buszra.
Pablito igen drámai hangon hozzátette, hogy azóta sem gondolta meg magát, még mindig meg akar halni.
– De miért? – kérdeztem.
Benigno válaszolt helyette dörgő torokhangon:
– Mert nem működik a töke – mondta.
Annyira furcsa volt a hangja, hogy egy pillanatra az volt az érzésem, hogy egy barlangból beszél. Egyszerre volt ijesztő is és 
hihetetlen.
Kínos nevetés jött rám.
Nestor elmondta, hogy Pablito a Naguál utasításainak megfelelően próbálta teljesíteni a feladatát, hogy szexuális kapcsolatot 
létesítsen a nőkkel. Azt mondta Pablitó-
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nak, hogy az ő világának négy égtája már ki van jelölve, neki mindössze annyit kell tennie, hogy megszerzi őket. De amikor 
elment,  hogy az első égtáját,  Lidiát  megszerezze, Lidia majdnem megölte. Nestor hozzátette, hogy az esemény személyes 
tanújaként  az a véleménye, hogy Lidia azért  ütötte meg Pablitót a fejével, mert  nem tudott férfiként  viselkedni,  és Lidia 
ahelyett, hogy zavarba jött volna az egész helyzettől, inkább megütötte.
–  Pablito tényleg belebetegedett az ütésbe, vagy csak úgy tett? – kérdeztem félig tréfából.
Benigno válaszolt megint ugyanazon a dörgő hangon. 
– Csak tettette! – mondta. – Csupán csak egy púp volt a fején.
Pablito és Nestor hangosan röhögtek.
– Nem vetjük a szemére Pablitónak, hogy megijedt ezektől a nőktől – mondta Nestor. – Mindannyian olyanok, mint maga a 
Naguál, félelmetes harcosok. Örültek, és kegyetlenek.
– Tényleg azt gondolod, hogy annyira kegyetlenek? .. kérdeztem tőle.
– Az hogy kegyetlenek, csak az egyik fele az igazságnak – mondta Nestor. – Pont olyanok, mint a  Naguál.  Komolyak és 
elszántak. Amikor a Naguál itt volt, órákig, vagy napokig ültek körülötte félig csukott szemmel a messzeségbe révedve.
– Igaz az, hogy Josefina régen őrült volt? – kérdeztem.
– Kész vicc! – jelentette ki Pablito. – Nem régen volt az; most is őrült. Ő a legbolondabb az egész csapatból.
Elmeséltem nekik, mit művelt velem. Azt hittem értékelni fogják megtévesztő színjátékának humorát, de úgy tűnt, rosszul 
érintette  őket a történet.  Úgy hallgatták,  mint  az ijedt kisgyerekek; még Benigno is kinyitotta  a szemét,  hogy figyelje az 
elbeszélésemet.
– Hú! – kiáltott fel Pablito. – Tényleg rémesek ezek a ringyók. És tudod, hogy a vezérük, a Száztízes Seggű képes arra, hogy 
eldobja a követ, aztán eldugja a kezét, és eljátssza az ártatlan kislányt. Legyél vele óvatos, Mester!
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–  A  Naguál  megtanította  Josefinát  a  tökéletes  színjátékra  –  mondta  Nestor.  –  Bármit  el  tud  játszani:  sírni,  nevetni, 
feldühödni; bármit.
– De milyen, amikor nem játszik? – kérdeztem Nestort.
– Mint a kerge birka – válaszolta halkan  Benigno.  –  Találkoztam Josefinával az első nap, ahogy megérkezett.  Be kellett 
cipelnem a házba.  A  Naguállal mindig odakötöztük az  ágyhoz.  Egyszer  elkezdett  sírni  egy barátnője, egy kislány után, 
akivel játszani szokott. Három napig sírt. Pablito vigasztalta, és etette, mint egy csecsemőt. Josefina is olyan, mint Pablito. 



Egyikük sem tudja, hogyan hagyják abba, ha egyszer elkezdtek valamit.
Benigno váratlanul a levegőbe szimatolt. Felállt, és a tűzhelyhez ment.
– Benigno tényleg olyan félénk? – kérdeztem Nestort.
– Félénk és különc – válaszolta Pablito. – Ilyen lesz addig, amíg el nem hagyja a formáját. Genaro azt mondta nekünk, hogy 
előbb vagy utóbb el fogjuk hagyni a formánkat,  így nincs értelme azzal gyötörni magunkat,  hogy próbáljunk megváltozni, 
ahogy a Naguál  mondta. Genaro azt mondta, hogy élvezzük az életet, és ne törődjünk semmivel. Te és a nők aggódtok és 
próbálkoztok, mi ezzel szemben élvezzük az életet. Ti nem tudjátok, hogyan kell élvezni a dolgokat, mi meg nem tudjuk, 
hogyan kell gyötörni magunkat. A Naguál önmagad gyötrését feddhetetlenségnek nevezte; mi hülyeségnek hívjuk, nem így 
van?
– A magad nevében beszélsz, Pablito – mondta Nestor. – Benigno és én nem így gondoljuk.
Benigno hozott egy tál ételt, és elém tette. Mindenkit kiszolgált. Pablito megszemlélte a tálakat, és megkérdezte Benignót,  
hol találta  őket. Azt felelte, hogy egy dobozban voltak, ahova la Gorda tette  őket. Pablito bizalmasan közölte velem, hogy 
ezek a tálak az övék voltak, mielőtt különváltak volna a lányoktól.
– Igen óvatosnak kell lennünk – mondta Pablito idegesen. – Nem kétséges, hogy ezek a tálak meg vannak
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bűvölve. Azok a ringyók valamit tettek bele. Én inkább la Gorda táljából eszem.
Nestor  és Benigno enni  kezdtek.  Akkor  vettem észre,  hogy Benigno  a  barna  tálat  adta  nekem.  Pablito  zavartnak  tánt. 
Könnyíteni akartam rajta, de Nestor nem engedte. 
– Ne vedd olyan komolyan – mondta. – Szeret ilyen lenni. Majd le fog ülni, és eszik. Itt ér véget a ti tudományotok, a tied, és 
a nőké. Nem vagytok képesek megérteni, hogy Pablito ilyen. Mindenkitől azt várjátok, hogy olyan legyen, mint a Naguál. La 
Gorda az egyetlen, akit nem zavar, nem mintha értené, hanem mert már elhagyta a formáját.
Pablito leült enni, és négyesben megettük az egész tál ételt. Benigno elmosta az edényeket, és óvatosan visszahelyezte őket a 
dobozba, majd mindannyian kényelmesen elhelyezkedtünk az asztal körül.
Nestor azt javasolta, hogy amint besötétedik, menjünk el sétálni a közeli szakadékba, ahova don Juannal, és don Genaróval 
jártam.  Valahogy vonakodtam  tőle.  Nem voltam  elég  magabiztos  a  társaságukban.  Nestor  elmondta,  hogy  ők  gyakran 
szoktak  sétálni  a  sötétben,  és hogy a  varázslók  művészete abban  rejlik,  hogy még a  tömeg kellős  közepén  is  képesek 
észrevétlenek maradni. Elmeséltem neki, mit mondott nekem egyszer don Juan, mielőtt otthagyott volna egy kietlen helyen a 
hegyek körött, nem messze innen. Azt kívánta, összpontosítsak telítsen arra,  hogy észrevétlen legyek. Azt mondta, hogy a 
környékbeli emberek látásból mindenkit ismernek. Habár nem élt ott sok ember, de akik ott laktak, állandóan mindenfelé 
járkáltak,  és kilométerekről  kiszúrtak  egy idegent.  Don Juan  figyelmeztetett,  hogy sokaknak  közülük  fegyverük  van,  és 
gondolkodás nélkül lelőnének.
– Ne a másik világ lényeivel törődj! – mondta don Juan nevetve. – A mexikóiak az igazán veszélyesek.
– Ez most is igaz – bólintott Nestor. – Mindig is igaz volt. Ezért volt a  Naguál  és Genaro olyan kitűnő művész, amilyen. 
Ilyen körülmények között kénytelenek voltak
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megtanulni észrevétlenné válni. Ismerték a rejtőzködés művészetét.
Még nem volt elég sötét ahhoz, hogy elinduljunk. Ki akartam használni az időt, hogy feltegyem Nestornak a kritikus kérdést. 
Mind  ez  idáig  kerülgettem;  valami  furcsa  érzés  megakadályozta,  hogy  megkérdezzem.  Mintha  Pablito  válaszától 
alábbhagyott volna az érdeklődésem. De Pablito a segítségemre sietett, és hirtelen előhozakodott a témával, mintha olvasna a 
gondolataimban.
– Nestor ugyanaznap ugrott le a szakadékba, mint mi – mondta. – És így lett ő a Tanú, te a Mester, én pedig a falu bolondja.
Mintegy mellékesen  megkértem  Nestort,  meséljen  az  ugrásáról.  Megpróbáltam  olyannak  látszani,  mint  aki  épp csak  a 
beszélgetés kedvéért érdeklődik. De Pablito tisztában volt erőltetett közönyöm igazi természetével, és Nestor tudtára adta, 
hogy azért vagyok óvatos, mert az ő beszámolója az ugrásról nagyon kiábrándított.
– Én kettőtök után menteni – mondta Nestor, aztán rám nézett, mintha a következő kérdésemet várná.
– Rögtön utánunk ugrottál? – kérdeztem.
–  Nem. Egy kis időbe beletellett, amíg elkészültem – mondta. – Genaro és a Naguál nem mondták meg, mit kell tennem. Az 
a nap mindnyájunk számára próbatétel volt.
Pablito elkeseredettnek látszott. Felállt a székéről, és járkálni kezdett a szobában. Aztán újra leült, kétségbeesetten rázva a 
fejét.
– Ténylegesen láttál minket lelépni a szakadék széléről? – kérdeztem Nestort.
– Én  vagyok a Tanú  – mondta.  – A tanúskodás volt  az  én  utam a  tudáshoz;  ez az  én feladatom,  hogy kifogástalanul, 
feddhetetlenül elmondjak nektek mindent, aminek tanúja voltam.
– De mit láttál valójában? – faggattam.
–  Láttalak  benneteket  amint  egymásba  kapaszkodtok,  és  a  szakadék  széle  felé  szaladtok  –  mondta.  –  Aztán  láttalak 
mindkettőtöket, mint két papírsárkányt az égen.
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Pablito továbbrepült egyenes vonalban előre,  aztán  leesett.  Te felfelé szálltál,  egy kicsit eltávolodtál a peremtől,   mielőtt 
leestél volna.
– De a testünkkel ugrottunk? – kérdeztem.
– Hát, nem hiszem, hogy lett volna más módja is – mondta, és nevetett. – Mire próbálsz kilyukadni, Mester?
– Azt akarom tudni, hogy mi történt valójában – mondtam.
–  Lehetséges, hogy te is elájultál, mint Pablito? – kérdezte felcsillanó szemmel Nestor.
Próbáltam  megvilágítani  az  ugrással  kapcsolatos  gondjaim  természetét.  Nem  tudott  csendben  maradni,  és  folyton 



félbeszakított. Pablito közbelépett, hogy rendreutasítsa, mire vitába elegyedtek. Pablito úgy vonult vissza, hogy félig a székén 
ülve körbesétált az asztal körül.
– Nestor nem lát tovább az orra hegyénél – közölte velem. – Benigno is ugyanilyen. Semmit nem fogsz megtudni tőlük, de 
az én együttérzésem legalább a tiéd.
A röhögéstől rázkódott a válla, és Benigno kalapja mögé rejtette az arcát.
– Amennyire én tudom, mindketten leugrottatok – mondta Nestor hirtelen kifakadással. – Genaro és a Naguál nem hagyott 
nektek más választást. Ebben voltak művészek, hogy körülbástyáznak, majd elvezetnek az egyetlen nyitott kapuhoz. Így hát 
mindketten  leugrottatok.  Ezt  láttam.  Pablito  azt  állítja,  hogy  ő nem  érzett  semmit;  de  ez  vitatható.  Én  tudom,  hogy 
tökéletesen tudatában volt mindennek; de ő azt választja, hogy úgy érezze, és azt mondja, nem volt magánál.
– Tényleg nem voltam – súgta felém bocsánatkérő hangon Pablito.
– Lehet – mondta Nestor szárazon. – De én teljesen magamnál voltam, és láttam, hogy a testetek azt teszi, amit tennie kell:  
leugrik.
Nestor közlése furcsa lelkiállapotba hozott. Mind ez idáig megerősítést kerestem arra,  amit én magam átéltem. De amint 
megkaptam, rájöttem, hogy nem jelent semmit. Egy dolog tudni azt, hogy leugrottam, és félni
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attól, amit láttam; és megint más általános megerősítést keresni. Akkor jöttem rá, hogy nincs feltétlen összefüggés a kettő 
között. Mindaddig azt hittem, ha valaki megerősítené, hogy tényleg leugrottam, akkor az eloszlatná minden kétségemet, és 
félelmemet. Rosszul hittem. Inkább még jobban belebonyolódtam, és még nyugtalanabb lettem.
Annak ellenére, hogy azzal a határozott céllal jöttem hozzájuk, hogy megerősítsenek abban, valóban leugrottam-e, hirtelen 
meggondoltam  magam,  és  már  egyáltalán  nem  akartam  róla  többet  beszélni.  Mindketten  egyszerre  szólaltak  meg,  és 
háromszólamú vitába keveredtünk. Pablito kitartott amellett, hogy nem volt tudatánál, Nestor azt kiabálta, hogy Pablito csak 
belelovalja magát ebbe, én meg azt, hogy egy szót sem akarok többet hallani az ugrásról.
Az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt számomra, hogy egyikünkben sincs higgadtság és önuralom. Egyikünk sem volt 
hajlandó teljes figyelmét a másiknak szentelni úgy, ahogy don Juan és don Genaro tette. Mivel képtelen voltam bármiféle 
rendet  is teremteni  a véleménycserénkben,  inkább a saját  gondolataimba merültem.  Mindig  is azt  gondoltam,  csak az  a 
gyengeségem akadályoz meg abban,  hogy teljesen belépjek don Juan  világába,  hogy ragaszkodom ahhoz,  hogy mindent 
racionalizáljak, de Pablito és Nestor jelenléte új megvilágításba helyezte a dolgokat. Másik gyenge pontom a gyávaság volt. 
Amint kitévedtem a józan ész biztonságos korlátain kívülre, egyáltalán nem bíztam magamban, és megrémültem az előttem 
feltáruló  ismeretlen  világ  iszonyatosságától.  Következésképpen,  képtelen  voltam  elhinni,  hogy  valóban  leugrottam  a 
szakadékba.
Don Juan  mindig  is  azt  mondta,  hogy az  egész  varázslóság az  érzékelésen  múlik,  és ehhez  híven  utolsó találkozásunk 
alkalmával mérhetetlenül felkavaró drámával álltak elő don Genaróval. Miután kérésükre fennhangon köszönetet mondtam 
mindenkinek, aki valaha is segített nekem, egészen emelkedett hangulatba kerültem.
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Akkor egyszer csak lekötötték a teljes figyelmemet, és a testemet rávezették, hogy érzékelje az ő gondolatvilágukban egyetlen 
lehetséges tettet,  azt,  hogy leugrom a szakadékba. Az ugrás  volt a gyakorlati  megnyilvánulása másfajta érzékelésemnek: 
hogy nem átlagemberként, hanem varázslóként érzékeltem a világot.
– Semmit  sem kell  megérteni  – mondta  Nestor.  – A dolgok csak történnek,  és senki  sem tudja,  hogyan.  Kérdezd meg 
Benignót, vajon ő meg akarja-e érteni a dolgokat!
– Te meg akarod érteni a dolgokat? – kérdeztem tréfásan Benignót.
– Hát persze, hogy meg akarom! – kiáltotta mély basszus hangon, mellyel mindenkit megnevettetett.
–  Belelovalod magad abba, hogy mindent meg akarsz érteni – folytatta Nestor. – Pont úgy, ahogy Pablito belelovalja magát 
abba, hogy nem emlékszik semmire.
Pablitóra nézett, aztán rám kacsintott. Pablito lehajtotta a fejét.
Nestor megkérdezte, hogy észrevettem-e valamit Pablito lelkiállapotán, amikor az ugrásra készültünk. Be kellett vallanom, 
nem voltam abban a helyzetben, hogy bármi olyan árnyalt dolgot észrevettem volna, mint Pablito lelkiállapota.
– A harcosnak mindent észre kell vennie – mondta. – ez a művészete, és a Naguál azt mondta, ez adja a fölényét.
Elmosolyodott, és szándékosan olyan mozdulatot tett, mintha zavarban lenne, és a kalapja mögé rejtette az arc át.
–  Mi volt az, amit nem vettem észre Pablito lelkiállapotával kapcsolatban? – kérdeztem.
– Ő már leugrott, mielőtt valójában lelépett volna a szikláról – mondta. – Semmit sem kellett volna tennie. Ugrás helyett 
akár le is ülhetett volna a szakadék peremére.
– Ezt meg hogy érted? – kérdeztem.
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– Pablito akkor már szétoszlott – válaszolta. – Ezért hiszi azt, hogy elájult. Pablito hazudik. Valamit rejteget.
Pablito szólalt meg ekkor. Néhány érthetetlen szót motyogott, aztán feladta, és visszaroskadt a székébe. Nestor is beszélni 
kezdett. Félbeszakítottam. Nem voltam benne biztos, hogy jól értettem.
– Pablito teste szétoszlott? – kérdeztem.
Hosszú ideig szó nélkül meredt rám. A jobb oldalamon ült. Halkan átült a szemben lévő padra.
– Komolyan kell venned, amit mondok – felelte. – Nincs mód arra, hogy visszaforgassuk az idő kerekét, hogy azok legyünk, 
akik  az  ugrás  előtt  voltunk.  A  Naguál  azt  mondta,  hogy megtiszteltetés  és  élvezet  harcosnak  lenni,  és  az  a  harcos 
szerencséje, hogy azt teszi, amit tennie kell. Én akkor vagyok feddhetetlen, ha elmondom, amit láttam. Pablito szétoszlott.  
Ahogy ketten szaladtatok a szakadék felé, csak te voltál szilárd. Pablito olyan volt, mint egy felhő. Azt hiszi, hogy orra akart 
esni, te meg azt hiszed, hogy a karjánál fogtad, hogy odasegítsd a peremhez. Egyikőtöknek sincs igaza, és nem kétlem, hogy 
mindkettőtöknek jobb lett volna, ha nem kapod fel Pablitót.



Most aztán  végképp összezavarodtam. Eddig meggyőződéssel hittem, hogy csak  őszintén elmondja azt,  amit  látott,  de én 
határozottan emlékeztem arra, hogy csak tartottam Pablito karját.
– Mi történt volna, ha nem avatkozom közbe? – kérdeztem.
–  Erre  nem  tudok  válaszolni  –  felelte  Nestor.  –  De azt  tudom,  hogy ez  mindkettőtök  fényességére  kihatott.  Abban  a 
pillanatban, hogy köré fontad a karod, Pablito szilárdabb lett, te pedig a semmire vesztegetted az értékes erődet.
– Te mit csináltál azután, hogy mi leugrottunk? – kérdeztem Nestort hosszú szünet után.
– Rögtön azután, hogy eltűntetek – mondta – annyira kikészültek az idegeim, hogy nem tudtam lélegezni; én is elájultam, 
nem tudom, mennyi időre. Azt hittem, hogy
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csak  egy pillanatra.  Amikor  magamhoz  tértem,  körbenéztem,  hogy hol  van  Genaro  és a  Naguál;  de el  tűntek.  Fel-alá 
rohantam  a  hegytetőn,  és hívogattam  őket,  míg  be nem rekedtem.  Rájöttem,  hogy egyedül  vagyok.  Odaálltam  a  szikla 
pereméhez, és megpróbáltam keresni a jelet, amit a föld ad, ha egy harcos már nem fog visszatérni, de már elszalasztottam.  
Tudtam,  hogy Genaro és a  Naguál  örökre elmentek.  Csak akkor jutott  eszembe, hogy miután  elbúcsúztak tőletek,  felém 
fordultak, és miikor ti a szakadék felé szaladtatok, integettek, és tőlem is búcsút vettek.
Ott találni magam egyedül, azon az elhagyatott helyen, több volt, mint amit el tudtam viselni. Egy csapásra elvesztettem az 
összes barátomat.  Leültem és sírni  kezdtem. És ahogy egyre jobban nekikeseredtem, elkezdtem olyan hangosan  kiabálni, 
ahogy csak tudtam. Teli tüdőből ordítottam Genaro nevét. Akkor már koromsötétbe borult minden. Semmit nem tudtam már 
kivenni  a  tájból.  Tudtam,  hogy harcos  lévén  egyáltalán  nem  lenne  szabad  belelovalnom  magam  a  bánatomba.  Hogy 
megnyugtassam magam, elkezdtem üvölteni, mint a prérifarkas, ahogy a Naguál  tanított rá. Némi üvöltözés után annyival 
jobban  éreztem  magam,  hogy  el  is  felejtettem  a  szomorúságomat.  Elfelejtettem,  hogy  létezik  a  világ.  Minél  tovább 
üvöltöttem, annál inkább éreztem a föld melegét és védelmét.
Órák is eltelhettek. Hirtelen ütést éreztem belülről, a torkom mögött, és harangzúgást hallottam. Eszembe jutott az, amit a 
Naguál Eligiónak és Benignónak mondott, mielőtt leugrottak. Azt mondta, hogy ez az érzés az ember torkában pontosan az 
előtt  jelentkezik,  mielőtt  készen  áll  sebességet  váltani,  és  a  harangzúgás  az  az  eszköz,  aminek  segítségével  az  ember 
megvalósíthatja azt, amire vágyik. Akkor prérifarkas akartam lenni.  Ránéztem a karomra.  Megváltozott a formája, olyan 
lett, mint egy prérifarkasé. A karomon és a mellkasomon is prérifarkas szőre nőtt. Prérifarkas voltam! Olyan boldog voltam, 
hogy úgy sírtam, mint a prérifarkas. Éreztem a farkasfo-
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gaimat,  hosszú hegyes pofámat,  és nyelvemet. Valahogy tudtam, hogy meghaltam,  de nem érdekelt. Nem számított,  hogy 
prérifarkassá változtam, vagy meghaltam,  vagy élek. Úgy mentem, mint  a prérifarkas, négy lábon, a szakadék széléig,  és 
leugrottam. Semmi mást nem tehettem.
Éreztem, hogy zuhanok, és prérifarkastestem megfordult a levegőben. Aztán újra magam voltam, pörögtem a levegőben. De 
mielőtt a földbe csapódtam volna a szakadék alján, olyan könnyű lettem, hogy már nem zuhantam tovább, hanem lebegtem. 
Keresztülfújt rajtam a levegő. Olyan könnyű voltam! Azt hittem, végül a halálom jön majd el értem. Valami felkavarta a 
belsőmet, és széthullottam, mint a száraz  homokszemek. Békés és tökéletes volt, ahol voltam. Valahogy tudtam, hogy ott 
vagyok, és mégsem vagyok ott.  Semmi voltam.  Ez  minden,  amit  mondhatok róla.  Aztán,  hirtelen,  ugyanaz,  ami  száraz  
homokká változtatott, újra összerakott. Föléledtem, és egy öreg mazaték varázsló kunyhójában találtam magam. Azt mondta,  
Porfiriónak hívják. Örült, hogy találkozott velem, és elkezdett bizonyos dolgokat tanítani a növényekről, amikre Genaro nem 
tanított meg. Elvitt magával oda, ahol a növények nőnek, és megmutatta a növényi  ősalakot,  különös tekintettel bizonyos 
jelekre. Azt mondta, ha figyelmesen megnézem ezeket a jeleket a növényeken, könnyedén megmondhatom, mire jók, akkor 
is,  ha  soha  életemben  nem láttam  még olyan  növényt.  Aztán  amikor  látta,  hogy megtanultam  a  jeleket,  elköszönt,  de 
meghívott, látogassam meg újra. Abban a pillanatban erős húzást éreztem, és ugyanúgy szétoszlottam, mint legutóbb. Millió 
darabra hullottam.
Aztán  valami  erő hatására  újra  eggyé váltam,  és visszamentem meglátogatni  Porfiriót.  Végül  is  ő hívott.  Tudtam,  oda 
mehetnék,  ahova  csak  akarok,  de Porfirio  kunyhóját  választottam,  mert  kedves volt  hozzám,  és tanított.  Nem akartam 
megkockáztatni,  hogy szörnyű dolgokkal  találkozzam helyette.  Porfirio ez alkalommal  az  állatok  ősalakjai  mutatta  meg 
nekem. Ott megláttam az én naguál állatomat. Első látásra felismertük egymást.
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Porfirio boldog volt, hogy ilyen barátságnak lehet szemtanúja. Láttam Pablitóét és a tiédet is, de azok nem akartak beszélni 
hozzám.  Szomorúnak  tűntek.  Nem erősködtem,  hogy beszéljünk.  Nem tudtam,  hogyan  végződött  az  ugrásotok.  Én  úgy 
tudtam,  hogy én  magam  halott  vagyok,  de  a  naguálom  azt  mondta,  nem,  és  hogy ti  is  életben  vagytok.  Eligióról  is 
érdeklődtem,  róla  azt  mondta,ő örökre elment.  Akkor  eszembe jutott,  hogy amikor  Eligio és Benigno ugrásának  tanúja 
voltam, hallottam, a Naguál utasításokat ad Benignónak, ne keressen bizarr látomásokat a saját világán kívül. A Naguál azt 
mondta neki, csak a saját világáról tanuljon, mert így fogja csak megtalálni  az erő számára elérhető egyetlen formáját. A 
Naguál  határozottan utasította  őket, amennyire csak tudják, hagyják, hogy a darabjaik szétrobbanjanak,  annak érdekében, 
hogy elraktározhassák az erejüket. Én is ugyanezt tettem. Tizenegyszer mentem oda-vissza a tonál és a naguál között. Mind 
a tizenegyszer Porfirio fogadott, aki további utasításokat adott. Minden alkalommal, amikor az erőm elfogyott, a naguálban 
helyrehoztam, mígnem annyira helyrehoztam, hogy itt találtam magam újra ezen a földön.
–  Dona Soledad azt mondta nekem, hogy Eligiónak nem kellett leugrania a szakadékba – jegyeztem meg.
–  Benignóval ugrott – mondta Nestor. – Kérdezd meg tőle, elmeséli neked a kedvenc hangján.
Benignóhoz fordultam, és az ugrásáról kérdeztem.
– Az biztos, hogy együtt ugrottunk! – válaszolta recsegő hangon. – De soha sem beszélek róla.
– Mit mondott Soledad Eligióról? – kérdezte Nestor. Elmeséltem nekik, hogy dona Soledad azt mondta, Eligiót, miközben 
kinn dolgozott a mezőn, felkapta a szél, és ezzel elhagyta a világot.



– Soledad teljesen zavarodott – mondta Nestor. – Eligiót a szövetségesek ragadták el. De ő egyikőjüket sem akarta elfogadni, 
így  aztán  elengedték.  Ennek  semmi  köze  az  ugráshoz.  La  Gorda  azt  mondta,  tegnap  éjjel  volt  egy  csatátok  a 
szövetségesekkel; nem tudom, mit csinál-
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tatok, de ha el akartátok kapni  őket, vagy arra csábítani, hogy veletek maradjanak, velük kell pörögnie az embernek. Néha 
maguktól jönnek egy varázslóhoz, és megpörgetik. Eligio volt a legjobb harcos, így a szövetségesek maguktól jöttek hozzá.  
Ha bármelyikünk szövetségest akarna magának szerezni, évekig kellene könyörögnünk nekik, de ha így is tennénk, kétlem, 
hogy a szövetségesek egyáltalán fontolóra vennék, hogy segítsenek nekünk.
– Eligiónak is le kellett ugrania,  mint mindenki másnak. Én tanúja voltam az ugrásának. Benignóval volt párban. Abban, 
ami varázslóként történik velünk, sok minden függ attól, amit a partnerünk tesz. Benigno nem igazán találja a helyét, mert a 
partnere nem jött vissza. Nem így van, Benigno?
– Erre mérget vehetsz! – felelte kedvenc hangján Benigno.
Ekkor  végre  engedtem  kíváncsiságomnak,  mely  azóta  gyötört,  mióta  először  meghallottam  beszélni  Benignót. 
Megkérdeztem, hogyan hozza létre ezt a dörgő hangot.  Felém fordult. Kihúzta a hátát,  és a szájára mutatott,  mintha azt 
akarná, hogy nézzem folyamatosan a száját.
– Nem tudom – dörögte. – Egyszerűen csak kinyitom a számat, és ez a hang jön ki belőle.
Összeráncolta a homlokát, csücsörítette a száját, és mély, dörgő hangot hallatott. Akkor vettem észre, hogy hatalmas izmok 
vannak a halántékán, ami különös kontúrt adott a fejének. Nem a haja változott meg, hanem az egész homloka.
– Genaro ráhagyta a hangjait – mondta Nestor. – Várj amíg szellent egyet.
Az volt az érzésem, Benigno arra készülődik, hogy bemutassa tudományát.
– Várj, várj, Benigno! – mondtam. – Nem szükséges.
– Ó, a fenébe! – kiáltott fel Benigno csalódottan. – Pedig neked tartogattam a legjobbat.
Pablito és Nestor olyan harsányan nevettek, hogy Benigno is elvesztette pókerarcát, és velük röhögött.
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–  Meséld el, mi történt még Eligióval! – kértem Nestort, miután lecsillapodtak.
– Miután Eligio és Benigno leugrott, a Naguál azt mondta, nézzek le gyorsan a szikláról, hogy lássam a jelzést, amit a föld 
bocsát ki,  amikor  harcosok ugranak  le a szakadékba. Ha észlelhető valami  olyasmi,  mint  egy kis felhő, vagy egy enyhe 
széllökés, akkor a harcosnak még még nem járt  le az  ideje a földön.  Amikor Eligio és Benigno leugrott,  egy széllökést 
éreztem azon az oldalon, ahol Benigno ugrott, így tudtam, hogy az ő ideje még nem járt le. De Eligio oldala csöndes maradt.
– Mit gondolsz, mi történt Eligióval? Meghalt? Mindhárman rám meredtek.
Csendben  voltak  egy pillanatig.  Nestor  mindkét  kezével  megvakarta  a  halántékát. Benigno  kuncogott,  és a  fejét  rázta. 
Megkíséreltem elmagyarázni, mire vagyok kíváncsi, de Nestor egy olyan mozdulatot tett a kezével, amivel elhallgattatott.
–  Komolyan gondolod ezeket a kérdéseket? – kérdezte  Nestor.
Benigno válaszolt helyettem. Amikor nem bohóckodott, hangja mély és dallamos volt. Azt mondta, a Naguál és Genaro úgy 
hagytak itt minket, hogy mindannyian olyan tudásnak vagyunk a birtokában, melynek a többiek nem.
– Jó, ha ez a helyzet, elmondjuk neked, mi micsoda – mondta Nestor mosolyogva, mintha nagy kő esett volna le a szívéről. – 
Eligio nem halt meg. Egyáltalán nem.
– Hol van most? – kérdeztem.
Megint  egymásra  néztek.  Az  volt  a  benyomásom,  hogy alig  tudják  visszafojtani  a  nevetésüket.  Elmondtam  nekik,  én 
mindössze annyit tudok Eligióról, amit dona Soledad mesélt nekem. Ő pedig azt mondta, hogy Eligio a másik világba ment, 
hogy csatlakozzon a Naguálhoz és Genaróhoz. Ez nekem úgy hangzott, mintha mindhárman meghaltak volna.
–  Miért beszélsz így, Mester? – kérdezte Nestor mély aggodalommal. – Még Pablito sem beszél így.
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Azt hittem, Pablito ellenkezni fog. Majdnem felállt, aztán úgy tűnt, mégis meggondolta magát.
– Igen, így van – mondta. – Még én sem beszélek így.
– Hát ha Eligio nem halt meg, akkor hol van? – kérdeztem.
– Soledad már megmondta neked – mondta Nestor halkan. – Eligio elment, hogy csatlakozzon a Naguálhoz és Genaróhoz.
Úgy döntöttem,  jobb lesz,  ha  nem kérdezek többet. Nem akartam erőszakoskodni  a kérdéseimmel,  de végül mindig úgy 
sültek el. Emellett még az az érzésem is volt, hogy nem tudnak sokkal többet, mint én.
Nestor hirtelen felállt,  és fel-alá kezdett járkálni  előttem. Végül a könyökömnél fogva szelíden elhúzott az asztaltól. Nem 
akarta,  hogy írjak.  Megkérdezte,  tényleg  elájultam-e az  ugrás  pillanatában,  mint  Pablito,  és lehetséges-e,  hogy én  sem 
emlékszem semmire. Elmondtam neki, hogy számos élénk álmom és látomásom volt, melyeket nem tudtam megmagyarázni,  
és azért jöttem hozzájuk, hogy megerősítést keressek. Hallani akarták az összes látomásomat.
Miután végighallgatták a beszámolómat,  Nestor azt mondta,  furcsa sorrendje volt a látomásaimnak,  és csak az első kettő 
való erről a földről, és csak ezeknek van igazi jelentőségük; a többi idegen világokból jött látomás volt. Elmagyarázta, hogy 
az  első látomásom különösen  értékes,  mert  tökéletes  jel  volt.  Elmondta,  a  varázslók  bármilyen  sorozat  első eseményét 
tervnek vagy térképnek veszik, ami megmutatja, mivé alakul a következőkben.
Abban a bizonyos látomásban idegen világban találtam magam. Hatalmas szikla meredezett az orrom előtt, egy kettéhasított 
szikla. A széles nyíláson keresztül határtalan foszforeszkáló síkságot láttam, valami zöldessárga fényben úszó völgyfélét. A 
völgy egyik oldalán,  tőlem jobbra,  részben a szikla takarásában  hatalmas kupolaszerű építmény állt.  A kupola sötét volt, 
majdnem szénfekete. Ha nem mentem össze közben, akkor a kupola leg-
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alább tizenötezer méter magas, és sok-sok kilométer széles lehetett. Ez a roppant méret elkápráztatott. Szédülés fogottel, és 
hirtelen szétoszlottam.
Feléledtem  belőle,  és  nagyon  egyenetlen,  és  mégis  sík  talajon  találtam  magam.  Fényes,  végeláthatatlan  felszín  volt, 
ugyanolyan, mint a síkság, melyet azelőtt láttam. Elmentem, ameddig elláttam. Akkor vettem észre, hogy vízszintes irányba 
bármerre el tudom fordítani  a fejem, amerre csak akarom,  de magamat  nem láttam.  Mégis képes voltam feltérképezni  a 
környezetet úgy, hogy körbeforgattam a fejem balról jobbra, és vissza. Mégis, ha hátra akartam fordulni, hogy magam mögé 
nézzek, nem tudtam megmozdítani a testemet.
A síkság folyamatosan tágult minden irányban. Semmi más nem látszott, csak egy végtelen, fehéres vakító fény. Le akartam 
pillantani a földre magam alá, de képtelen voltam lefelé nézni. Felemeltem a fejem, hogy felnézzek az égre; de mindössze 
egy  ugyanolyan  határtalan  fehéres  felszínt  láttam,  ami  úgy  tűnt  összekapcsolódik  azzal,  amin  én  álltam.  Pillanatnyi 
nyugtalanság fogott el, és azt éreztem, valami mindjárt feltárulkozik előttem. De egy hirtelen és elsöprő hullám szétoszlatott, 
és megakadályozott a felismerésben. Valamiféle erő lefelé húzott. Olyan volt, mintha a fehéres felszín elnyelt volna.
Nestor  azt  mondta,  hogy a kupoláról  szóló látomásom hatalmas  jelentőségű,  mert  a  Naguál  és Genaro megjelölte ezt  a 
bizonyos formát, mint annak a helynek a képét, ahol egy nap mindannyiunknak találkoznunk kell.
Benigno szólt hozzám ekkor, és azt mondta, hallotta, amint Eligiót eligazították, hogyan találja meg azt a bizonyos kupolát. 
Azt  mondta,  hogy a  Naguál  és  Genaro ragaszkodott  hozzá,  hogy Eligio pontosan  megértse,  amit  mondanak.  Mindig  is 
Eligiót tartották a legjobbnak; így újból és újból afelé terelték, hogy találja meg a kupolát, és lépjen be a fehér boltívek alatt. 
Pablito elmondta, hogy mindhármójukat felkészítették, találják meg a kupolát, ha tudják, de egyiküknek sem sikerült. Erre 
én pa-
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naszosan  elmondtam,  hogy sem don Juan,  sem don Genaro nem tett  nekem soha  említést  semmi ilyesmiről.  Semmiféle 
kupolára vonatkozó utasítást nem kaptam.
Benigno, aki eddig szemben ült velem, hirtelen felállt, és átjött az én oldalamra. Leült a bal oldalamra, és nagyon halkan azt 
suttogta a fülembe, lehetséges, hogy a két öreg adott nekem utasításokat, csak nem emlékszem, vagy pedig nem mondtak 
semmit róla, nehogy rögzítsem rá a figyelmemet, ha egyszer megtalálom.
– Miért volt olyan fontos az a kupola? – kérdeztem Nestort.
– Mert az az a hely, ahol most a Naguál és Genaro tartózkodik – felelte.
– És hol van az a kupola? – kérdeztem.
– Valahol itt ezen a földön – mondta.
Hosszan  kellett  nekik  magyaráznom,  hogy ekkora  hatalmas  építmény nem létezhet  a  mi  bolygónkon.  Azt  mondtam,  a 
látomásom  inkább  olyan  volt,  mint  egy álom,  és  ekkora  kupolák  csak  képzeletben  létezhetnek.  Nevettek,  és  kedvesen 
megveregették a vállam, mintha egy gyerekkel játszanának.
– Azt akarod tudni, hol van Eligio – kérdezte Nestor hirtelen. – Hát ott, annak a fehér kupolának a boltívei között, a Naguál  
és Genaro társaságában.
–  De az a kupola csak látomás volt! – ellenkeztem.
– Akkor Eligio is egy látomásban van – mondta Nestor. – Emlékezz, mit mondott neked Benigno az imént.  A Naguál  és 
Genaro nem mondta neked, hogy keresd meg a kupolát, és térj vissza hozzá újra és újra. Ha azt mondták volna, most nem 
lennél itt. Ott lennél abban a látomáskupolában, mint Eligio. Érted? Eligio nem halt meg úgy, ahogy egy hétköznapi ember 
meghal. Egyszerűen csak nem tért vissza az ugrásából.
Állítása megingatott.  Nem tudtam félresöpörni a látomás elevenségének emlékét, de valami furcsa okból mégis vitatkozni 
akartam vele. Nestor, anélkül, hogy hagyta volna, hogy bármit is mondjak, még egy lépéssel tovább ment. Emlékeztetett egy 
másik látomásomra: az
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utolsó előttire. Az volt mind közül a leglidércesebb. Azon kaptam magam, hogy egy különös láthatatlan lény üldöz. Tudtam, 
hogy ott van, de nem láttam, nem azért, mert láthatatlan volt, hanem mert a világot, melyben voltam, annyira ismeretlennek 
találtam, hogy nem tudtam megmondani, mi micsoda. Bármik is voltak a látomásom elemei, az biztos, hogy erről a földről 
valók voltak. Az érzelmi FEszültség, melyet a hely riasztó idegensége okozott, akkora volt, hogy alig tudtam elviselni. Egyik 
pillanatban a felszín, ahol álltam, elkezdett rázkódni. Elkaptam egy ágszerűséget – vagy valaminek a nyúlványát, ami egy 
fára emlékeztetett –, ami vízszintesen pont a fejem felett lógott. Abban a pillanatban,  hogy megérintettem, az a valami a 
csuklóm köré  tekeredett,  mintha  idegekkel  lenne  tele,  melyek mindent  érzékelnek.  Úgy éreztem,  félelmetesen  magasra 
húznak  fel. Lenéztem, és elképesztő állatot  pillantottam meg; tudtam, hogy ez volt az engem üldöző láthatatlan  lény. A 
talajnak látszó felszínből jött elő.  Hatalmas szája akkorára nyílt, mint egy barlang. Dermesztő, túlvilági morajt hallottam, 
valami éles, fémes zihálást, és a csáp, ami elkapott, egyszer csak elengedett, beleejtett a barlangszerű szájba. Minden egyes 
részletét láttam a szájnak, amint befelé zuhantam. Aztán bezárult, én pedig odabenn rekedtem. Hirtelen nyomást éreztem, 
ami összezúzta a testem.
– Ott  meghaltál!  – mondta  diadalmasan  Nestor.  – Az állat  felfalt  téged.  Túlmerészkedtél  ezen a világon,  és magával  a 
borzalommal találkoztál. Életünk és halálunk nem jobban és nem kevésbé valóságos, mint a te rövid életed azon a helyen, és 
a szörny szájában lelt halálod. Ez az élet, amit most élünk, sem más, mint egy hosszú látomás. Érted?
Ideges rángások futottak végig a testemen. 
– Én nem mentem túl ezen a világon – folytatta Nestor – de tudom, miről beszélek. Nincsenek rémtörténeteim, mint neked. 
Én csak Porfiriót látogattam meg tíz alkalommal.  Ha rajtam múlik,  örökké odajárok, de a tizenegyedik ugrásom annyira 
erőteljes volt, hogy megvál-
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toztatta  az  irányomat.  Úgy éreztem,  túlszáguldottam Porfirio  kunyhóján,  és ahelyett,  hogy az  ajtaja  előtt  találtam volna 



magam,  a városba kerültem,  nagyon közel egy barátom házához. Viccesnek találtam.  Tudtam, hogy a  tonál  és a  naguál  
között utazgatok. Senki nem mondta nekem, hogy az utazásoknak bármiféleképpen különöseknek kell lenniük. Eltűnődtem, 
aztán  úgy határoztam,  hogy meglátogatom a  barátomat.  Kíváncsi  voltam,  tényleg  fogok-e vele találkozni.  Odaértem  a 
házához,  és  kopogtam  az  ajtaján,  ahogy  már  számtalanszor  tettem  azelőtt  A  felesége  engedett  be,  mint  mindig,  és 
természetesen a barátom is otthon volt. Azt mondtam neki, hogy üzleti ügyben jöttem a városba, és ő még egy kis pénzt is 
adott, amivel tartozott. Zsebre tettem a pénzt. Tudtam, hogy a barátom, a felesége, a pénz, és a háza, a város, ugyanúgy, mint 
Porfirio kunyhója látomás. Tudtam, hogy egy rajtam kívül álló erő bármely pillanatban szétoszlathat.  Tehát leültem, hogy 
addig is a legteljesebben élvezhessem a barátom társaságát.  Viccelődtünk,  és nevettünk.  Könnyed, és kedves voltam,  ezt 
bátran  állíthatom.  Hosszú ideig  ott  maradtam,  várva  az  átzökkenésre;  aztán  mivel  nem jött,  úgy döntöttem,  elindulok. 
Elbúcsúztam, és megköszöntem neki a pénzt és a baráti fogadtatást. Kisétáltam a házból. Látni  akartam a várost, mielőtt 
még elragad az erő. Egész éjjel csavarogtam. Elsétáltam egészen a várost környező hegyekig, és abban a pillanatban, hogy 
felkelt  a  Nap,  villámként  csapott  belém  a  felismerés.  Újra  itt  voltam  ebben  a  világban,  az  erő,  ami  szétoszlathat, 
nyugalomban  volt,  elengedett,  hogy maradjak  még itt  egy darabig.  Kicsit  tovább látom még a  szülőföldemet,  és  ezt  a 
csodálatos  Földet.  Micsoda  hatalmas  öröm,  Mester!  De  azt  nem  mondhatom,  hogy nem  élveztem  Porfirio  barátságát. 
Mindkét  látomás  egyenértékű,  de  én  jobban  szeretem  a  saját  formám  és  földem  látomását.  Lehet,  hogy nekem  ez  a 
szenvedélyem.
Nestor elhallgatott, és mindannyian rám bámultak. Fenyegetve éreztem magam, mint még soha azelőtt. Szavai egyik felemet 
áhítattal töltötték el, a másik felem vi-
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viszont szembeszegült vele. Értelmetlen vitába kezdtem. Ostoba hangulatom csak pár pillanatig tartott.  Magamon éreztem 
Benigno ádáz pillantását. A mellkasomra szegezte a tekintetét. Úgy éreztem, mintha valami súlyos dolog nyomná hirtelen a 
szívemet. Izzadni kezdtem, mintha fűtőtest mellett ülnék. Zúgni kezdett a fülem. 
Abban a pillanatban la Gorda lépett hozzám. Megjelenése teljesen váratlan volt. Biztos voltam benne, hogy a Genarók is így 
érzik. Abbahagyták, amit csináltak, és rámeredtek. Pablito ocsúdott fel elsőnek a meglepetéséből.
– Miért kell így bejönnöd? – kérdezte számonkérő hangon. – A másik szobából hallgatóztál, mi?
La Gorda azt felelte, csak pár perce van a házban, és kijött a konyhába. És nem azért maradt csendben, hogy hallgatózzon, 
hanem hogy az észrevétlenséget gyakorolja.
Megjelenése furcsa csendet  teremtett.  Újra fel akartam venni  a beszélgetés fonalát,  de mielőtt  megszólalhattam volna,  la 
Gorda azt mondta, hogy a húgocskák úton vannak a házhoz, és bármelyik pillanatban beállíthatnak.
A Genarók egyszerre pattantak fel, mintha ugyanaz a zsinór húzná őket. Pablito a vállára vette a székét.
– Sétáljunk egyet a sötétben, Mester! – mondta Pablito.
La  Gorda  parancsoló  hangon  azt  mondta,  nem  mehetek  velük,  mert  még  nem  mondott  el  mindent,  amivel  a  Naguál  
megbízta.
Pablito felém fordult, és kacsintott.
– Megmondtam, nem igaz? – jelentette ki. – Parancsolgató, sötét ringyók. Nagyon remélem, hogy nem szűröd össze velük a 
levet, Mester.
Nestor és Benigno jó éjszakát kívántak, és megöleltek. Pablito csak elsétált székével, mint egy hátizsákkal a hátán. A hátsó 
ajtón mentek ki.
Pár másodperccel később ijesztően hangos ütés hallatszott a bejárati ajtón, amitől la Gordával mindketten talpra ugrottunk. 
Pablito sétált be megint, székével a hátán.
– Azt hitted, én nem kívánok jó éjszakát, mi? – kérdezte, és nevetve kiment.
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Az álmodás művészete

Másnap  egész  délelőtt  egyedül  voltam.  A jegyzeteimen  dolgoztam.  Délután  segítettem la  Gordának  és a  húgocskáknak 
átköltöztetni a bútorokat dona Soledad házából az övékbe.
Kora este la Gordával kettesben ültünk az étkezőben. Csendben voltunk egy ideig. Nagyon fáradt voltam.
La  Gorda  törte  meg  a  csendet,  mondván,  hogy mindannyian  túlságosan  önteltek  mióta  a  Naguál  és  Genaro  elment. 
Mindannyian elmerültek a saját feladatukba. Elmondta, hogy a Naguál arra utasította, hogy szenvedélyes harcos legyen, és 
kövesse az útját, bármit is választ ki számára a sors. Ha Soledad megszerezte volna az erőmet, la Gordának el kellett volna 
menekülnie, és megpróbálnia megmenteni a húgocskákat, majd csatlakoznia kellett volna Benignóhoz és Nestorhoz, a két 
Genaróhoz, akik életben maradtak volna. Ha nem dona Soledad, hanem a húgocskák öltek volna meg, akkor is csatlakoznia 
kellett volna a Genarókhoz, mert akkor a húgocskáknak nem lett volna már szükségük arra, hogy vele maradjanak. Ha nem 
éltem volna túl a szövetségesek támadását, de ő igen, akkor el kellett volna hagynia a vidéket, és egyedül lennie. Megcsillant 
valami  a  szemében,  és azt  mondta,  biztos volt  benne,  hogy egyikünk  sem fog életben  maradni,  és ezért  búcsúzott  el  a 
húgaitól, a házától, és azoktól a hegyektől.
– A  Naguál  azt mondta nekem, ha mindketten túléljük a szövetségesek támadását  – folytatta  –, akkor mindent  meg kell 
tennem érted, mert harcosként ez az utam.
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Ezért  avatkoztam  bele  abba,  amit  Benigno  csinált  veled  tegnap  este.  A  szemével  nyomta  a  mellkasodat.  Ez  az  ő 
szemfényvesztő művészete. Tegnap láttad kezét; az is ugyanannak a művészetnek a része. 



– Milyen művészetnek, Gorda?
– A rejtőzködés művészetének. Ez volt az, amit a  Naguál  a legfontosabbnak tartott, és a Genarók igaz gyermekei ebben a 
tekintetben. Mi, a másik oldalon lévők, álmodók vagyunk. Az alakmásod is álom.
Meglepett, amit mondott. Szerettem volna, ha megmagyarázza kijelentését. Megálltam egy pillanatra, hogy visszaolvassam, 
amit  írtam,  és megtaláljam a legmegfelelőbb kérdést.  Azt mondtam neki,  hogy először szeretném megtudni,  mit  tud az 
alakmásomról, aztán a rejtőzködés művészetéről szeretnék többet hallani.
– A Naguál azt mondta, az alakmás valami olyan, ami nagyon sok erőt vesz igénybe, hogy kijöjjön belőlünk - mondta. – Azt 
gondolta,  talán  lesz elég energiád arra,  hogy kétszer is kijöjjön belőled az alakmásod. Ezért  készítette fel Soledadot és a 
húgocskákat arra, hogy vagy öljenek meg, vagy segítsenek neked.
La Gorda azt mondta,  hogy több energiám volt, mint  ahogy a  Naguál  feltételezte, és háromszor is előjött az alakmásom. 
Rosa támadása szemmel láthatólag nem egy meggondolatlan akció volt; ellenkezőleg, nagyon okosan kiszámította, hogy ha 
megsebesít,  akkor  tehetetlen  leszek:  ugyanaz  a  trükk,  mint  amivel  dona  Soledad  próbálkozott,  amikor  rám  uszította  a 
kutyáját. Azzal, hogy rákiabáltam Rosára, adtam neki egy lehetőséget, hogy megüssön,  de  nem  sikerült  megsebesítenie. 
Ehelyett előjött az alakmásom, és őt sebesítette meg. Lidia elmesélte la Gordának, hogy amikor mindannyiunknak el kellett 
szaladnunk  Soledad házából,  Rosa nem akart  felkelni,  ezért  Lidia  megszorította  a  sérült  kezét.  Rosa nem érzett  semmi 
fájdalmat, és ebből rögtön tudta, hogy meggyógyítottam, ami számukra azt jelentette, hogy kimerítettem az erőmet. La Gorda 
megerősítette, hogy a húgocskák nagyon okosak voltak, és azt tervezték, hogy
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kimerítik  az  erőmet;  ezért  ragaszkodtak  hozzá,  hogy  gyógyítsam  meg  Soledadot.  Amint  Rosa  rájött,  hogy  őt  is 
meggyógyítottam,  azt  gondolta,  helyrehozhatatlanul  legyengítettem  magam.  Csak  Josefinát  kellett  megvárniuk,  hogy 
végezzenek velem.
– A húgocskák nem tudták, hogy amikor Rosát és Soledadot meggyógyítottad, egyúttal önmagadat is feltöltötted – mondta la 
Gorda,  és nevetett  hozzá,  mintha  ellenállhatatlanul  mulatságos viccet  mesélne.  –  Ezért  volt  elég energiád  ahhoz,  hogy 
harmadszor is kijöjjön az alakmásod, amikor a húgocskák megpróbálták elvenni a fényességedet.
Elmeséltem neki  azt  a  látomásomat,  amikor  dona  Soledad a szobája falához  kuporodott,  és amikor  hozzáértem,  valami 
nyúlós anyagot tapintottam a homlokán.
–  Ez igazi  látás  volt – mondta la Gorda. –  Láttad  Soledadot a szobájában, habár  ő velem volt Genaro házában, és aztán 
láttad a saját naguálodat a homlokán.
Késztetést éreztem, hogy részletesen beszámoljak az egész tapasztalatról, főleg arról, amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen 
azzal gyógyítom meg dona Soledadot és Rosát, hogy megérintem azt a nyúlós anyagot, amit a saját részemnek érzékeltem.
– Az, hogy láttad azt a valamit Rosa karján, szintén igazi  látás volt – mondta. – És teljesen igazad van abban, hogy az az 
anyag a tiéd volt. A testedből jött ki, és a te naguálod volt. Azzal, hogy megérintetted, visszahúztad magadba.
Aztán la Gorda elmondta, mintha egy titkot fedne fel, hogy a Naguál arra utasította, ne árulja el azt, hogy ha a  naguálom 
megérinti  bármelyikőjüket, nem leszek tőle gyengébb – mintha egy közönséges embert érintene meg a  naguálom –  mivel 
mindannyiunknak ugyanolyan a fényessége.
– Ha a  naguálod megérint  minket  – mondta,  és finoman  megpaskolta  a  fejem – a  fényességed a felszínen  marad,  újra 
felveheted, úgy hogy semmi sem vész el.
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Megmondtam neki, hogy képtelen vagyok elhinni a magyarázatát. Megrántotta a vállát, mintha azt akarná mondani, hogy az 
igazán nem sokat számít. Aztán rákérdeztem,  ő hogyan használja a  naguál  szót. Don Juan úgy magyarázta meg nekem a 
naguált, hogy az az a leírhatatlan alapelv, ami mindennek a forrása.
– Persze – mondta. – Tudom, mire gondolt. A naguál mindenben benne van.
Erre kicsit lenézően azt feleltem, hogy ugyanúgy az ellenkezőjét is lehetne mondani, hiszen a tonál mindenben benne van. 
Részletesen  elmagyarázta,  hogy ebben nincs  semmi  ellentmondás,  állításom helyes,  valóban  a  tonál  is  benne  van.  Azt 
mondta, hogy a mindenben  benne  rejlő  tonál érzékszerveinkkel könnyen felfogható, míg a szintén mindenben benne rejlő 
naguál  a  varázsló  szemének  nyilvánul  meg.  Hozzátette,  hogy  ráakadhatunk  a  tonál  legkülönösebb  látványaira,  és 
megijedhetünk,  vagy ámulatba  eshetünk  tőlük,  vagy közömbösek lehetünk  irántuk,  mivel  mindannyian  látjuk  ezeket  a 
dolgokat.  A  naguál  megpillantásához  azonban  a varázslók különleges érzékelésére van szükség,  hogy egyáltalán  látható 
legyen. És mégis a tonál is, és a naguál jelen van mindig mindenben. Ezért helyes, ha egy varázsló azt mondja, hogy a nézés  
a mindenben jelenlévő tonál, míg a látás, szintén mindenben jelenlévő naguál érzékelését jelenti. Ennek megfelelően, ha egy 
harcos emberi lényként észleli világot, akkor néz, de ha varázslóként, akkor lát, és amit lát, azt helyesen naguálnak hívjuk.
Aztán elismételte azt, amit Nestor mondott korábban, hogy miért hívták don Juant a Naguálnak, és megerősítette, hogy én is 
azért vagyok a Naguál, mert az a bizonyos alak kijön a fejemből.
Meg akartam tudni, miért hívják azt az alakot az alakmásomnak. Elmondta, hogy egymás között azért hívják így viccesen, 
mert pontosan olyan, mint a tulajdonosa, csak kétszer akkora.
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–  Nestor azt mondta nekem, hogy nem is olyan jó, ha az embernek van alakmása – mondtam.
– Nem is rossz, és nem is jó – mondta. – Neked van, és ettől leszel te a Naguál. Ennyi az egész. Nyolcunk közül valakinek a 
Naguálnak kellett lennie, és te lettél az. Lehetett volna Pablito, vagy én vagy akármelyikünk.
– Most akkor azt mondd el, mi a rejtőzködés művészete! – kértem.
– A Naguál rejtőzködő volt - mondta, és a szemembe nézett. – Ezt tudnod kell. A kezdet kezdetétől tanított a rejtőzködésre.
Eszembe jutott, arra utalhat,  amit don Juan vadászatnak nevezett. Valóban tanítgatott rá. Elmondtam neki, hogy don Juan 
megmutatta,  hogyan  kell  vadászni,  és  csapdát  állítani.  De  la  Gorda  szóhasználatát,  a  rejtőzködést,  mégis  pontosabb 
kifejezésnek találtam.



– A vadász csak vadászik – mondta. – A rejtőzködő becserkész mindent, beleértve önmagát is.
– Azt hogyan csinálja?
–  A  feddhetetlen  rejtőzködő mindent  a  zsákmányává  tud  tenni.  A  Naguál  azt mondta  nekem,  hogy  még  a  saját 
gyengeségünket is be tudjuk cserkészni.
Abbahagytam az írást, és megpróbáltam visszaemlékezni, hogy beszélt-e nekem valaha don Juan erről a sajátos lehetőségről, 
hogy becserkésszem a saját gyengeségem. Nem emlékeztem, hogy valaha is beszélt volna így erről.
–  Hogyan tudja az ember becserkészni a saját gyengeségét, Gorda?
–  Ugyanúgy, ahogy egy zsákmányt becserkészik. Megfigyeli a szokásait, amíg mindent meg nem tud róla, aztán rátalál és 
nyakon csípi, mint nyulat a ketrecben.
Don  Juan  beszélt  ugyan  nekem  erről  a  szokásokkal  kapcsolatban,  mint  egy  általános  törvényszerűségről,  amellyel  a 
vadásznak  tisztában  kell  lennie.  La Gorda értelmezése és alkalmazása,  akárhogy is nézzük,  használhatóbb volt,  mint  az 
enyém.
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Don Juan azt mondta, hogy minden szokás, lényegét tekintve,  cselekedet,  és egy cselekedetnek minden részlete szükséges 
ahhoz,  hogy működjön.  Ha egyes részei  hiányoznak,  a  cselekedet  nem működik.  Cselekedeten bármilyen  összefüggő és 
értelmes tevékenységsorozatot  értett.  Más szavakkal  egy szokásnak  minden  résztevékenysége szükséges ahhoz,  hogy élő 
cselekedet legyen. 
La  Gorda  aztán  elmesélte,  hogyan  cserkészte  be saját  gyengeségét,  a  mértéktelen  evést.  Elmondta,  hogy a  Naguál  azt 
ajánlotta neki, először a szokás legnehezebb részével birkózzon meg, ami a mosodai munkájával volt kapcsolatban; azzal, 
hogy mindent megevett, amivel a megrendelői megkínálták, amikor házról házra járt a kimosott ruhákkal. Azt várta, hogy a 
Naguál majd megmondja, mit tegyen, de don Juan csak nevetett, mondván,  hogy mihelyst javasolna  neki valamit,  la Gorda 
azonnal  ellenkezni  kezdene,  és úgyse tenné azt,  amit  tanácsol neki.  Azt mondta,  ilyenek az  emberi  lények; szeretik,  ha 
megmondják nekik, mit tegyenek, de még jobban  szeretnek szembeszállni,  és nem  tenni  azt,  amit mondtak neki; s így 
többnyire megutálják azt az embert, aki tanácsot ad nekik.
Sok évig nem tudta kitalálni, hogyan cserkéssze be a gyengeségét. Egy nap, azonban, annyira elege lett a kövérségéből, hogy 
huszonhárom napig nem evett. Ez volt kezdeti lépés, ami megtörte a fixációját. Aztán azt találta ki, hogy szivaccsal kitömi a 
száját, így a megbízói azt hiszik, begyulladt a foga, és nem tud enni.  A kibúvó nem csak a munkáltatóknál,  hanem saját 
magánál is működött, mivel ahogy rágta a szivacsot, olyan érzése volt, mintha enne. La Gorda nevetett, amikor elmesélte, 
hogyan járkált évekig szivaccsal a szájában, amíg a mértéktelen evési szokása megtört.
–  Ez volt minden, amit tenned kellett, hogy megtörd a szokásodat? – kérdeztem.
– Nem. Azt is meg kellett tanulnom, hogyan egyek úgy, mint a harcos.
– És hogyan eszik a harcos?
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– A harcos csendben  és lassan  eszik,  egyszerre  csak  nagyon kicsi  adagot.  Én  régebben  mindig  beszéltem evés közben, 
nagyon gyorsan ettem, és ettől rengeteget ettem egy ültő helyemben. A Naguál elmondta, hogy a harcos négy falat ételt eszik 
egy alkalommal. Kis idő múlva eszik még négy falatot, és így tovább.
Továbbá a harcos mérföldeket gyalogol minden nap. Engem a kövérségem akadályozott meg abban, hogy gyalogoljak. Ezen 
úgy sikerült változtatnom, hogy minden órában négy falatot ettem, és rengeteget gyalogoltam. Néha egész nap és egész éjjel 
gyalogoltam. így fogyott le a háj a fenekemről.
Elnevette magát a saját gúnynevének az emlékétől, amit don Juantól kapott.
– Becserkészni a gyengeséged még nem elég ahhoz, hogy megszabadulj tőle – mondta. – Ítéletnapig is cserkészheted, de ez 
még egy fikarcnyit sem fog változtatni rajta. Ezért nem akarta a Naguál megmondani, mit csináljak. Amire egy harcosnak 
igazán szüksége van ahhoz, hogy feddhetetlen rejtőzködő legyen, az az, hogy legyen célja.
La  Gorda  elmesélte,  hogyan  lézengett  cél  nélkül,  egyik napról  a  másikra,  mielőtt  találkozott  a  Naguállal.  Semmit  sem 
remélt,  semmiről sem álmodott, semmire sem vágyott. Az evés lehetősége azonban – valami számára is ismeretlen oknál 
fogva – mindig is ott volt neki, egész életében rengeteg étel volt körülötte. Annyira sok, hogy egyszer száztíz kiló is volt.
– Az evés volt az egyetlen dolog, amit élveztem az életben – mondta. – Ráadásul, soha sem láttam magam kövérnek. Azt 
gondoltam,  elég  csinos  vagyok,  és  az  emberek  úgy szeretnek,  ahogy vagyok.  Mindenki  azt  mondogatta,  hogy milyen 
egészségesnek látszom.
A Naguál  valami nagyon furcsát mondott nekem. Azt mondta, hogy hatalmas mennyiségű személyes erőm van, és ennek 
köszönhetően  mindig  sikerült  ennivalót  szereznem  a  barátoktól  akkor  is,  amikor  a  családom  többi  tagja  éhezett. 
Mindenkinek van személyes ereje vala-
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mire. Számomra az volt a trükk, hogy a személyes erőm elvonjam az ételtől, és a harcosi célomra fordítsam. 
– És mi ez a cél, Gorda? – kérdeztem félig tréfásan. 
– Belépni  a másik világba – felelte vigyorogva, és úgy tett,  mintha  ujjaival  a fejem búbjára ütne,  ahogy don Juan tette, 
amikor azt hitte, hogy megint belelovalom magam valamibe.
Nem volt már fény az íráshoz. Kértem, hozzon lámpát, de panaszkodott, hogy túl fáradt, és aludnia kellene kicsit, mielőtt 
megjönnek a húgocskák. 
Bementünk  az  első szobába.  Adott  egy takarót,  aztán  betekerte  magát  egy másikba,  és  azonnal  elaludt.  Én  a  falnak 
támaszkodva ültem.  Az ágy még így négy gyékénnyel  is  kemény volt.  Kényelmesebbnek ígérkezett  elheverni.  Abban a 
pillanatban elaludtam.

Elviselhetetlen szomjúságra ébredtem. Ki akartam menni a konyhába vízért, de nem tudtam betájolni magam a a sötétben. 



Éreztem magam mellett a pokrócba csavart la Gordát.  Kétszer vagy háromszor megráztam, és megkértem, segítsen hozni 
egy kis vizet.  Néhány érthetetlen  szót mormogott.  Láthatóan  olyan mélyen aludt,  hogy nem akart  felkelni.  Még egyszer 
megráztam, mire felébredt; csakhogy nem la Gorda volt! Akit megráztam, durva férfihangon ordított rám, hogy fogjam be a 
szám.  Egy férfi  volt  la  Gorda  helyén!  Iszonyatosan  megijedtem.  Kiugrottam az  ágyból,  és a  bejárati  ajtóhoz  rohantam.  
Azonban  a  tájékozódási  készségem  nem  működött  megfelelően,  úgyhogy  a  konyhában  kötöttem  ki.  Felkaptam  a 
petróleumlámpát és amilyen gyorsan csak tudtam, meggyújtottam. La Gorda lépett be ebben a pillanatban a melléképületből, 
és megkérdezte, mi a baj. Idegesen beszámoltam a történtekről.  Ő maga is zavarodottnak látszott. Szája nyitva maradt, és 
szeme elvesztette különleges ragyogását. Erőteljesen megrázta a fejét, s úgy tűnt, ettől visszanyerte az éberségét. Elvette a 
petróleumlámpát, és bementünk az első szobába.
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Senki nem volt az ágyban. La Gorda meggyújtott még három másik lámpást. Ijedtnek látszott. Azt mondta, maradjak ott, 
ahol  vagyok,  majd  kinyitotta  az  ő szobájuk  ajtaját.  Észrevettem,  hogy fény szűrődik  ki  belülről.  Becsukta  az  ajtót,  és 
tárgyilagos hangon azt  mondta,  ne aggódjak, semmiség az egész, és hogy mindjárt  összeüt valamit  enni.  Egy gyorsbüfés 
szakács fürgeségével készített valami harapnivalót. Kakaót is főzött egy kis kukoricapehellyel. Leültünk egymással szemben, 
és teljes csendben ettünk.
Hideg volt az éjszaka.  Úgy tűnt,  esni fog. A három petróleumlámpa,  amit  behozott, sárgás  fényt vetett az étkezőre,  ami 
megnyugtató hatású volt. La Gorda megfogott néhány deszkalapot, melyek egymásra voltak rakva a padlón, a fal mellett, és 
függőlegesen  beillesztette  őket  a  keresztirányú  tartógerendán  lévő mély vájatba.  A padlón  is  volt  egy hosszú  mélyedés, 
párhuzamosan  a gerendával,  ami  arra  szolgált,  hogy a deszkákat  beletegyék.  Az eredmény egy hordozható fal  lett,  ami 
elkerítette az étkezőrészt.
– Ki lehetett az ágyban? – kérdeztem.
– Josefina, ki más lehetett volna? – felelte, mintha ízlelgetné a szavakat, aztán elnevette magát. – Felülmúlhatatlan az ilyen 
tréfákban. Egy pillanatra  azt hittem, hogy valaki más, de aztán megéreztem azt a szagot, amely akkor árad belőle, amikor 
ilyen tréfákat űz.
– Mit akar tőlem? Halálra akar ijeszteni? – kérdeztem.
– Nem vagy a kedvencük, tudod – felelte. – Nem szeretik,  ha letérítik  őket a megszokott útjukról.  Nagyon nem örülnek 
annak, hogy Soledad elmegy. Nem akarják megérteni, hogy mindannyian elhagyjuk ezt a vidéket. Úgy tűnik, lejárt az időnk. 
Ma jöttem rá. Amint reggel kiléptem a házból, azt éreztem, hogy azok a kopár hegyek kifárasztanak. Eddig még soha nem 
éreztem ilyet.
– Hová fogtok menni?
– Még nem tudom. Úgy tűnik, hogy rajtad múlik. A te erődön.
– Rajtam? Milyen értelemben, Gorda?

223.

 – Hadd magyarázzam meg. Az érkezésed előtti napon bementünk a lányokkal a városba. Meg akartalak találni a városban, 
mert nagyon furcsa látomásom volt álmodásban. A városban voltam veled. Olyan tisztán láttalak, mint most. Nem tudtad, 
hogy ki vagyok, de beszéltél hozzám. Nem értettem, mit mondtál. Háromszor visszamentem ugyanabba a látomásba, de nem 
voltam ahhoz elég erős az  álmodásban, hogy kitaláljam, mit akarsz mondani.  Arra gondoltam, a látomás talán azt üzeni 
nekem, hogy be kell mennem a városba, és bízni az erőmben, hogy megtalállak. Biztos voltam benne, hogy úton vagy.
– Tudták a húgocskák, miért vitted be őket a városba? – kérdeztem.
– Nem mondtam nekik semmit – felelte. – Csak magammal vittem őket. Egész délelőtt csak lófráltunk az utcákon.
Szavainak hatására nagyon furcsa lelkiállapotba kerültem. Ideges rángások futottak végig a testemen. Fel kellett állnom, és 
körbesétálnom egy kicsit.  Visszaültem,  és elmondtam neki,  hogy ott voltam ugyanaznap  a városban,  és egész délután  a 
piactéren mászkáltam, és don Juant kerestem. Tátott szájjal bámult rám.
– Biztos, hogy elmentünk egymás mellett – mondta, és felsóhajtott.  – Mi a piacon és a parkban voltunk. A délután nagy 
részét a templomlépcsőn töltöttük, hogy ne hívjuk fel magunkra a figyelmet.
A szálloda, ahol laktam csaknem a templom mellett volt. Emlékszem, hogy sokáig álltam ott, és néztem az embereket a 
templomlépcsőn. Valami odavonzotta a figyelmemet, hogy nézzem őket. Az a képtelen gondolatom támadt, hogy don Juan 
és don Genaro is ott van azok között az emberek között, ott ülnek és koldulnak, csak hogy meglepjenek.
– Mikor hagytátok el a várost? – kérdeztem. 
– Öt óra körül indultunk el a Naguál erőhelyére a hegyekbe – felelte.
Bennem is az a biztos érzés volt, hogy don Juan délután elment. Egészen világosan eszembe ötlöttek azok
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az érzések, melyeket azalatt az idő alatt éreztem, amikor don Juant kerestem. Annak a fényében, amit mondott, felül kellett 
vizsgálnom  korábbi  álláspontomat.  Bizonyosságérzetemet,  mely egy irracionális  várakozás  volt,  hogy don  Juan  ott  van 
valahol az utcákon,  kényelmesen azzal  magyaráztam,  hogy a múltban mindig ott találtam.  Azonban la Gorda volt ott a 
városban, engem keresett, és az ő kisugárzása hasonlít legjobban don Juanéra. Valószínűleg ezért éreztem egész idő alatt don 
Juan jelenlétét. La Gorda beszámolója pusztán megerősített valamit, amit a testem minden kétséget kizáróan tudott.
Ideges remegést vettem észre rajta, amikor elmeséltem az aznapi hangulatom részleteit.
– Mi történt volna, ha megtalálsz? – kérdeztem.
–  Minden  más  lett  volna  –  felelte.  –  Nekem  az,  hogy megtalállak,  azt  jelentette  volna,  elég  erőm  van  ahhoz,  hogy 
továbblépjek. Ezért vittem magammal a húgocskákat. Mindannyian, te, én és a húgocskák elmentünk volna együtt azon a 
napon.
– Hova, Gorda?
– Ki tudja? Ha lett volna erőm, hogy megtaláljalak, ahhoz is lett volna, hogy ezt tudjam. Most te jössz. Talán neked van elég 



erőd, hogy tudd, hova kellene mennünk. Érted, mire gondolok?
Mélységes  szomorúság  öntött  el  abban  a  pillanatban.  Soha  nem éreztem  annyira  hevesen  az  emberi  törékenységem és 
átmenetiségem miatti  kétségbeesést. Don Juan mindig állította,  hogy kétségbeesésünkkel szemben az egyetlen ellenszer,  a 
halálunk tudatosítása, ez a kulcs a varázsló látásmódjához. Az volt az elképzelése, hogy halálunk tudatosítása az egyetlen,  
ami erőt adhat ahhoz, hogy képesek legyünk megbirkózni az élet fájdalmaival és ridegségével, és képesek legyünk legyőzni 
az ismeretlentől való félelmünket. De azt soha sem tudta elmondani, hogyan tudjuk elérni ezt a tudatosságot. Akárhányszor 
kérdeztem, mindig kitartott amellett, hogy az akaratom az egyetlen döntő tényező; más szavakkal, el kell magam határozni, 
hogy tudatosítom magamban a halálomat,
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hogy  tanúskodjon  a  cselekedeteim  mellett.  Azt  hittem,  megtettem.  De   la  Gorda  eltökéltségével  szembesülve,  hogy 
megtaláljon, és elmenjen velem, ráeszméltem, hogy ha rám talált volna aznap a városban, soha többé nem tértem volna haza, 
soha többé nem láttam volna viszont a szeretteimet. Erre nem voltam felkészülve. Elfogadtam a halálomat, de nem annyira, 
hogy teljes tudatossággal eltűnjek az életem hátralévő részében, harag és elkeseredettség nélkül, legszebb érzéseimet magam 
mögött hagyva.
Majdnem  zavarban  éreztem  magam,  amikor  elmondtam  la  Gordának,  hogy nem  vagyok  olyan  méltó  harcos,  akinek 
meglenne az az ereje, ami egy ilyen horderejű tetthez szükséges:  mindent itt hagyni, és tudni, hogy merre menjünk, és mit 
csináljunk.
– Emberi lények vagyunk – mondta. – Ki tudja, mi vár ránk, és mihez van erőnk?
Elmondtam neki,  hogy az ilyen távozás túl nagy szomorúságot ébresztene bennem. A változások, amelyeken a varázslók 
keresztülmennek,  túl  drasztikusak és végzetesek. Elmeséltem neki,  mit  mondott  Pablito az édesanyja elvesztésekor érzett 
kibírhatatlan szomorúságáról.
– Az   emberi   forma   ilyen   érzésekkel   táplálkozik  – mondta szárazon. – Évekig sajnáltam magam és a gyerekeimet. 
Nem tudtam felfogni,  hogy lehet a  Naguál annyira  kegyetlen,  hogy azt  kéri  tőlem, amit  később megtetten:  hagyjam el a 
gyerekeimet, tegyem tönkre és felejtsem el őket.
Elmesélte, hogy évekig tartott míg megértette, hogy a Naguálnak szintén döntenie kellett, amikor elhagyta az emberi formát. 
Nem volt kegyetlen. Egyszerűen csak nem voltak már emberi érzései. Számára minden egyenlő volt. Elfogadta a sorsát. Az a 
baj Pablitóval és velem, hogy egyikünk sem fogadta el a sorsát. La Gorda gúnyosan jegyezte meg, hogy Pablito persze, hogy 
sírt,  amikor az anyjára,  az  ő Manuelitájára  emlékezett,  főleg amikor magának  kellett  főznie.  Emlékeztetett,  hogy Pablito 
anyja milyen ostoba, öregasszony volt, aki semmi mást
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nem tudott, csak Pablitót szolgálni.  Elmondta, hogy azért tartják Pablitót gyáva alaknak, mert nem tud annak örülni, sem 
büszkének lenni  rá,  hogy az  a nyomorúságos Manuelita,  ezzé a Soledad boszorkánnyá változott,  aki  akár  meg is ölheti, 
mintha csak egy poloskát taposna el. La Gorda drámai mozdulattal felállt, és áthajolt az asztalon, hogy a homloka majdnem 
hozzáért az enyémhez.
– A Naguál azt mondta, hogy Pablitónak különleges szerencséje van – mondta. – Anya és fia ugyanazért a célért harcolnak. 
Ha nem lenne olyan gyáva alak, mint amilyen, akkor elfogadná a sorsát, és harcosként szembeszállna Soledaddal, félelem és 
gyűlölet nélkül. A végén a jobb győzne, és övé lenne minden erő. Ha Soledad lenne a győztes, Pablitónak hálát kellene adnia 
a sorsának, és minden jót kívánnia Soledadnak. De ezt a fajta boldogságot csak az igazi harcos érezheti.
– Hogyan vélekedik minderről dona Soledad?
– Ő nem ragadtatja el magát az érzelmeitől – felelte la Gorda, és visszaült. – Mindannyiunknál jobban elfogadta a sorsát. 
Mielőtt a  Naguál  segített  volna neki,  még rosszabb helyzetben volt, mint  én. Én legalább fiatal  voltam;  ő viszont kövér, 
fáradt, rozoga roncs, aki könyörgött a halálnak, hogy vigye már el. Most a halálnak harcolnia kell majd érte.
Az időtényező zavarba ejtő részlet volt dona Soledad színeváltozásában. Elmondtam la Gordának, én úgy emlékszem, nem 
több, mint két évvel ezelőtt láttam dona Soledadot legutóbb, és akkor még ugyanaz az idős asszony volt, akinek mindig is 
ismertem. La Gorda elmesélte, hogy legutóbb, amikor Soledad házában jártam, abban a hitben, hogy az még mindig Pablito 
háza,  a  Naguál  felkészítette  őket,  hogy tegyenek  úgy,  mintha  minden  a  régi  módon lenne.  Dona Soledad  a  konyhából 
üdvözölt,  ahogy mindig  is  szokott,  de szemtől szembe nem találkoztam vele.  Lidia,  Rosa,  Pablito és Nestor  tökéletesen 
játszották a szerepüket, hogy eltitkolják előlem igazi tevékenységüket.
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– Mi szüksége volt a Naguálnak erre az egész színjátékra, Gorda? 
 Valamire tartogatott téged, ami még most sem világos. Szándékosan tartott távol mindnyájunktól.  Ő is és Genaro is arra 
utasított, hogy ne mutassam az arcom, ha te itt vagy.
– Josefinának is ugyanezt mondták?
– Igen.  Ő bolond,  és nem tud  magával  mit  kezdeni.  El  akarta  a  csínytevéseit  veled.  Sokszor  követett  téged  úgy,  hogy 
fogalmad sem volt róla. Egyik éjjel, amikor a Naguál elvitt téged a hegyekbe, Josefina a sötétben kis híján lelökött téged egy 
szakadékba. A  Naguál  a legjobb pillanatban  talált  rá.  Josefina nem rossz szándékból teszi ezeket e dolgokat,  csak szeret 
ilyennek lenni. Ez az ő emberi formája. Mindaddig ilyen lesz, amíg el nem hagyja a formáját. Mondtam neked, hogy mind a 
hatuknak van valami dilije. Ezzel tisztában kell lenned, hogy ne akadj bele a hálójukba. De ha beleakadsz, ne légy mérges! 
Nem tehetnek róla.
Kis ideig csendben volt. Egy majdnem észrevehetetlen remegést láttam végigfutni  a testén.  Szeme elhomályosodott, szája 
kinyílt,  mintha  az  állkapcsának  izmai  hirtelen  ellazultak  volna.  Teljesen  belemerültem  abba,  hogy  őt  nézem.  Kétszer-
háromszor megrázta a fejét. 
– Éppen láttam valamit – mondta. – Te is ugyanolyan vagy, mint a húgocskák és a Genarók. 
Halkan nevetni kezdett. Nem mondtam semmit. Azt akartam, hogy magától magyarázza el, mit látott. 



– Mindenki mérges lesz rád, mert még nem jöttek rá, hogy nem vagy különb náluk – folytatta. – Úgy látnak téged, mint a  
Naguált, és nem értik, hogy te ugyanúgy belelovalod magad a dolgokba, mint ők.
Azt mondta, hogy Pablito nyafog, panaszkodik, és játssza a pipogya frátert. Benigno a félénket játssza, aki annyira félénk, 
hogy a  szemét  se  meri  kinyitni.  Nestor  a  bölcset  játssza,  aki  mindent  tud.  Lidia  a  kemény nőt,  aki  bárkit  elsöpör  a 
tekintetével. Josefina az őrült, akiben nem lehet megbízni. Rosa a forrófejű lány, aki meg-
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eszi a szúnyogokat, amelyek megcsípték. És én vagyok az az őrült, aki idejött Los Angelesből egy köteg papírral, és sok-sok 
hasznavehetetlen kérdéssel. És mindannyian imádunk így lenni, ahogy vagyunk.
–  Én valamikor kövér,  büdös nő voltam – folytatta egy kis szünet után.  – Nem bántam, hogy úgy rugdosnak,  mint  egy 
kutyát, addig amíg nem voltam egyedül. Ez volt az én formám. El kell mondanom mindenkinek, amit láttam rólad, hogy ne 
érezzék magukat megbántva a viselkedésedtől.
Nem tudtam,  mit  mondjak.  Úgy éreztem,  hogy tagadhatatlanul  igaza  van.  A lényeges dolog számomra  nem annyira  a 
pontossága volt, mint az a tény, hogy tanúja voltam annak, hogyan érkezik el megkérdőjelezhetetlen következtetéséhez.
– Hogyan láttad mindezt? – kérdeztem.
– Csak úgy jött – felelte.
– Hogyan jött?
– Megéreztem a látás érzését a fejem búbján, és akkor rájöttem mindarra, amit az imént elmondtam.
Ragaszkodtam hozzá, hogy részletesen írja le a látás érzését, amire utalt. Pillanatnyi habozás után teljesítette a kérésemet, és 
ugyanarról  a bizsergő érzésről számolt be, aminek annyira  tudatára  ébredtem a dona Soledaddal  és a húgocskákkal  való 
találkozásaim során. Elmondta, hogy az érzés a feje búbján kezdődött, majd végigfutott a hátán, körbe a derekán a méhébe. 
Teste belsejében úgy érezte,  mint  egy átható bizsergést,  mely azzá a felismeréssé változott,  hogy én – ugyanúgy, mint  a 
többiek – kötődöm az emberi formámhoz, azzal a különbséggel, hogy az én különös hozzáállásom érthetetlen az ő számukra.
– Hallottál valami hangot, ami mindezt elmondta neked? – kérdeztem.
– Nem. Egyszerűen csak láttam mindent, amit most elmondtam rólad – felelte.
Meg akartam kérdezni, látott-e bármiféle képet, hogy kapaszkodnék valamibe, de letettem róla. Nem akartam
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 belelovalni magam a szokásos viselkedésembe, hogy folyton okvetetlenkedem. Ráadásul tudtam, mit ért azalatt, amikor azt 
mondja, hogy látott.  Ugyanez történt velem, amikor Rosával és Lidiával voltam. Hirtelen  tudtam,  hol laknak; de nem volt 
látomásom a házukról. Egyszerűen csak éreztem, hogy tudom.
Megkérdeztem, hogy ő is hallott-e egy száraz hangot a nyaka tövében, mintha egy cső elpattanna.
–  A  Naguál  mindannyiunknak  megtanította,  hogyan  érzékeljük  a  bizsergést  a  fejünk  búbján  –  mondta.  –  De  nem 
mindegyikünk érzi. A torok mögötti hang még nehezebb. Egyikünk sem érezte még egyszer sem. Furcsa, hogy te igen, pedig 
még nem vagy teljes.
– Hogyan működik ez a hang? – kérdeztem. – És micsoda ez?
– Te jobban tudod, mint én. Mi többet tudnék én mondani? – válaszolt kemény hangon.
Úgy tűnt, észrevette magán, hogy türelmetlen. Szégyenlősen elmosolyodott, és lehajtotta a fejét.
–  Hülyének érzem magam, hogy azt mondom el, amit már úgyis tudsz – mondta. – Azért teszel fel nekem ilyen kérdéseket, 
hogy próbára tegyél, hogy tényleg elhagytam-e a formám?
Elmondtam neki, hogy meg vagyok zavarodva, mert egyrészt olyan érzésem van, hogy tudom, mi ez a hang,mégis olyan, 
mintha  semmit  sem tudnék róla,  mert  nekem az,  hogy tudok valamit,  azt  jelenti,  hogy képes vagyok szavakba önteni  a 
tudásomat. Ebben az esetben arról sem volt fogalmam, hogyan kezdhetnék hozzá. Így  az egyetlen dolog, amit tehetek, az az,  
hogy kérdéseket teszek fel neki, abban a reményben, hogy válaszai a segítségemre lesznek.
– A hanggal kapcsolatban nem segíthetek – mondta.
Hirtelen  borzasztó  kényelmetlenül  éreztem  magam.  Elmondtam  neki,  hozzá  vagyok  szokva  ahhoz,  hogy don  Juannal 
mindent  megbeszélek,   és tényleg szükségem van  rá  – jobban,  mint  bármikor  máskor  –,  hogy mindent  elmagyarázzon 
nekem.
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– Hiányzik neked a Naguál? – kérdezte.
Azt feleltem, igen, és hogy addig nem tudtam, mennyire hiányzik, amíg vissza nem jöttem a szülőföldjére.
– Azért hiányzik neked, mert még ragaszkodsz az emberi formához – mondta kuncogva, mintha örülne a szomorúságomnak.
– Neked nem hiányzik, Gorda?
– Nem. Nekem nem. Én ő vagyok. A fényességem teljesen megváltozott; hogyan hiányozna valami, ami én magam vagyok?
– Hogyan változott meg a fényességed?
–  Egy  emberi  lénynek,  vagy  bármilyen  más  élőlénynek  halványsárga  fénye  van.  Az  állatok  sárgábbak,  az  emberek 
fehérebbek. De a varázslónak borostyánszíne van, mint a tiszta méznek a napfényben. Néhány varázslónő zöldessárga.  A 
Naguál azt mondta, hogy azok a legerősebbek és leghatalmasabbak.
– Neked milyen a színed, Gorda?
– Borostyán,  mint  neked és mindannyiunknak.  Ezt  mondta  nekem a  Naguál  és Genaro.  Magamat  sohasem  láttam.  De 
mindenki  mást  láttam.  Mindannyian  borostyánszínűek vagyunk, és rajtad kívül mindannyian  olyanok vagyunk,  mint  egy 
sírkő. A közönséges emberi lények olyanok, mint egy tojás; ezért hívta őket a Naguál fénylő tojásoknak. A varázslóknak nem 
csak a fényességük színe,  hanem  a  formája  is  megváltozik.  Mi olyanok vagyunk,  mint  egy sírkő,  csak a  két  végünkön 
vagyunk lekerekítve.
– Nekem még mindig tojás formám van, Gorda?
– Nem. Sírkő formád van, attól eltekintve, hogy csúnya, fénytelen folt éktelenkedik a közepeden. Amíg megvan ez a foltod, 



nem leszel  képes repülni,  ahogy a varázslók repülnek,  ahogy én repültem tegnap  éjjel.  Addig  nem leszel  képes levetni 
magadról az emberi formát.
Szenvedélyes  vitába  bonyolódtam  nem  is  annyira  vele,  mint  inkább  magammal.  Erősködtem,  hogy  a  teljesség 
visszaszerzésére vonatkozó elképzelésük számomra egyszerűen abszurd. Megmondtam neki, hogy velem nem
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fogja elhitetni azt, hogy az embernek hátat kell fordítania a saját gyerekeinek, azért az igen kétséges célért, hogy belépjen a 
naguál világába. Annyira meg voltam győződve a saját igazamról, hogy feldühödtem, és ingerült szavakat vágtam a fejéhez. 
Egyáltalán nem izgatta fel a kitörésem.
 – Nem  mindenkinek  kell megtennie  –  mondta.  – Csak azoknak a varázslóknak, akik be akarnak jutni a másik világba. 
Rengeteg olyan jó varázsló van, aki lát, és nem teljes. A teljesség csak nekünk, toltékoknak fontos.
Nézd például Soledadot. A legjobb boszorkány, akivel találkozhatsz, pedig nem teljes. Két gyermeke volt, egyikőjük  lány. 
Soledad szerencséjére a lány meghalt. A Naguál azt mondta, hogy egy embernek, aki meghal, a szelleme élei visszatérnek 
azokhoz, akiktől kapta,  azaz a szülőkhöz. Ha  ők már meghaltak,  és az embernek vannak gyerekei, akkor az éle ahhoz a 
gyerekhez megy, aki teljes. És ha mindannyian teljesek, akkor ahhoz megy, akinek a legtöbb ereje van, és nem feltétlenül a 
legjobbhoz vagy a legszorgalmasabbhoz. Például amikor Josefina anyja meghalt, a szellemének éle Josefinához ment, aki a 
legbolondabb volt mind közül. A bátyjához kellett volna mennie, aki szorgalmas, felelősségteljes ember, de Josefinának több 
ereje  volt,  mint  a  bátyjának.  Soledad  lányának  nem voltak  gyermekei,  így Soledad  akkora  segítséget  kapott,  ami  félig 
betömte a lyukat rajta. Most az egyetlen reménye, hogy teljesen bezárja azt lyukat, az, hogy Pablito is meghal. És ugyanezen 
az elven Pablito reménye arra, hogy újabb lökést kapjon, az, hogy Soledad meghal. 
Nagyon kemény szavakkal közöltem vele, hogy szerintem felháborító és irtózatos, amit mond. Egyetértett velem. Biztosított 
arról, hogy valamikor  ő is azt hitte, bizonyos varázslók értékei mélységesen felháborítóak. Sugárzó szemekkel nézett rám. 
Volt valami rosszindulatú a mosolyában.
– A  Naguál azt  mondta,  hogy  valójában te értesz mindent, mégsem akarsz semmit sem tenni – mondta halkan.
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Megint  vitába  szálltam  vele.  Azt  feleltem,  hogy  annak,  amit  a  Naguál  mondott  rólam,  semmi  köze  ahhoz,  hogy 
felháborodtam  azon,  amiről  beszéltünk.  Elmagyaráztam  neki,  hogy én  szeretem  a  gyerekeket,  nagyon  mély tisztelettel 
viseltetek irántuk, és mélyen átérzem az  őket körülvevő kegyetlen világgal  szembeni tehetetlenségüket. Semmilyen okból, 
semmilyen körülmények között nem tudnám elképzelni, hogy bántsak egy gyereket.
– Nem a Naguál találta ki ezt a szabályt – mondta. – Valahol máshol, nem ember általjött létre.
Azzal védtem magam, hogy én nem rá,  vagy a  Naguálra haragszom, hanem elméletben vitatkozom, mert egyáltalán nem 
látom a dolog értelmét.
– Az az értelme, hogy szükségünk van az összes élünkre,  az összes erőnkre,  a teljességünkre,  hogy beléphessünk abba a 
világba – mondta. – Én vallásos nő voltam. Elmondhatom, mit ismételgettem magamban, anélkül, hogy tudtam volna, mit 
jelent. Azt akartam, hogy a lelkem beléphessen a mennyei királyságba. Most is ezt akarom, azzal a különbséggel, hogy most 
egy másik úton járok. A naguál világa a mennyei királyság.
Elvből ellenkezni kezdtem a vallásos párhuzammal. Don Juannál megszoktam, hogy sosem tértünk erre a tárgyra. La Gorda 
nagyon nyugodtan elmagyarázta,  hogy életmód tekintetében szerinte nincs különbség köztünk és az igazi apácák és papok 
között.  Rámutatott,  hogy az  igazi  apácák  és papok nem csak hogy általában  teljesek,  de még csak nem is  gyengítik  le 
magukat szexuális tevékenységgel.
–  A  Naguál  azt mondta,  hogy ezért  nem  fogják  soha  elpusztítani  őket,  akárki  is  próbálja  –  mondta.  –  Akiknek  nem 
tetszenek, azok mindig üresek; nincs meg bennük az az életerő, ami az igazi apácákban és papokban van. Tetszett, amikor a 
Naguál ezt mondta. Én mindig drukkolni fogok az apácáknak és a papoknak. Hasonlóak vagyunk. Mindannyian elhagytuk a 
világot, és mégis a kellős közepében élünk. A papokból és apácákból kiváló
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repülő varázslók válnának, ha valaki megmutatná nekik, mit kell ahhoz tenniük.
 Eszembe jutott,  hogy apám és nagyapám  mennyire  csodálták  a  mexikói  forradalmat.  Leginkább azt  a  próbálkozásukat 
becsülték,  hogy megpróbálták kiirtani a papságot. Apám az ő apjától örökölte ezt a csodálatot, én meg mindkettőjüktől. Ez 
valami közös hovatartozás volt. Az első dolog, amit don Juan aláásott a személyiségemben, ez a hovatartozás volt.
Egyszer kifejtettem don Juannak azt, amit egész életem során hallottam – mintha  a saját véleményemet hangoztatnám –, 
hogy az egyház kedvenc trükkje tudatlanságban  tartani  bennünket.  Don Juan arca teljesen elkomorult,  mintha  a szavaim 
valami mély sebet érintettek volna meg benne. Hirtelen eszembe jutott az évszázados kizsákmányolás, amit az indiánoknak 
kellett elszenvedniük.
– Azok a mocskos gazemberek! – mondta. – Tudatlanságban tartottak engem is, meg téged is.
Azonnal megértettem az iróniáját, és mindketten nevettünk. Sohasem vizsgáltam meg igazán ezt a kijelentést. Nem hittem 
benne, de helyébe nem tudtam mit kitalálni.  Meséltem don Juannak a nagyapámról és az apámról,  és hogy liberálisokként 
milyen véleményük volt a vallásról.
–  Bárki bármit mondhat vagy tehet, az nem számít – mondta. – Magadnak kell feddhetetlennek lenned. A harc itt folyik, 
ebben a szívben.
Finoman megveregette a mellkasomat.
– Ha a nagyapád és az apád megpróbálnának feddhetetlen harcosok lenni – folytatta don Juan – nem lenne idejük ilyen kis  
jelentéktelen csatákra. Minden időnket és energiánkat igénybe veszi, hogy legyőzzük a bennünk rejlő ostobaságot. És ez az, 
ami számít. A többi nem érdekes. Abból, amit a nagyapád vagy apád mondott az egyházról, semmi jó nem származott nekik.  
Ezzel  szemben ha feddhetetlen harcos vagy, az életerőt,  fiatalságot és hatalmat  ad neked. Szóval jól teszi  az ember,  ha 
bölcsen választ.
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Én a harcos életének feddhetetlenségét és egyszerűségét választottam. Emiatt a választás miatt úgy éreztem, hogy la Gorda 
szavait a legkomolyabban kell vennem, és ez félelmetesebb volt, mint akár don Genaro különös tettei. Genaro nagyon meg 
tudott rémíteni. Tettei, bármilyen félelmetesek is voltak, összeegyeztethetőknek tűntek tanításaik koherens rendszerével. La 
Gorda szavai és tettei másféle fenyegetést jelentettek számomra, valahogy konkrétabbak és valóságosabbak voltak.
La Gorda teste megborzongott egy pillanatra.  Valamiféle görcs futott végig rajta,  amitől váll- és karizmai összerándultak. 
Furcsa merevséggel ragadta meg az asztal sarkát. Majd ellazult, és ismét önmaga lett.
Rám mosolygott. Szeme és mosolya elkápráztatott. Könnyed hangon azt mondta, hogy az imént meglátta a nehézségemet.
– Felesleges behunyni a szemed, és úgy tenni, mintha semmit sem akarnál tenni, vagy semmit sem tudnál – mondta. – Az 
emberekkel megcsinálhatod, de velem nem. Most már tudom, hogy a Naguál miért bízta rám ezt a feladatot, hogy mindezt 
elmondjam neked. Én senki vagyok. Te csodálod a nagy embereket; a Naguál és Genaro a legnagyobbak voltak.
Elhallgatott, és végigmért. Úgy tűnt, arra vár, hogy válaszoljak a szavaira.
– Mindig vitatkoztál  azzal,  amit a  Naguál  és Genaro mondott neked – folytatta.  – Ezért vagy lemaradva. Azért harcoltál 
velük, mert ők jelentősek voltak. Ez a te sajátos működési módod. De ellenem nem tudsz harcolni, mert rám egyáltalán nem 
tudsz felnézni. Én egy szinten vagyok veled, egy körhöz tartozunk. Azokkal szeretsz harcolni, akik jobbak nálad. Az nem 
kihívás, hogy velem harcolj. Végül ez a két ördög átadott nekem. Szegény kicsi Naguál, elvesztetted a játékot.
Közelebb jött, és a fülembe suttogta, hogy a  Naguál  azt is mondta neki, soha ne próbálja meg elvenni a jegyzetfüzetemet, 
mert az olyan veszélyes lenne, mint megpróbálni kilopni a csontot egy éhes kutya szájából.
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Karját körém fonta, fejét a vállamon nyugtatta, és halkan nevetett.
Megdermesztet,  amit  látott.  Tudtam,  hogy teljesen igaza  van.  Tökéletesen jellemzett.  Hosszú ideig maradtunk így, hogy 
átölelt, és fejét az enyémnek támasztotta. Testi közelsége valahogy megnyugtató volt. Ebben pont olyan volt, mint don Juan. 
Erő, meggyőződés és céltudatosság áradt belőle. Tévedett abban, hogy őt nem tudom csodálni. 
– Felejtsük el – mondta hirtelen. – Beszéljünk inkább arról, amit ma este kell tennünk.
– Pontosan mit fogunk csinálni ma este, Gorda? 
– Ma van az utolsó találkozónk az erővel.
– Ez megint egy újabb borzalmas csata lesz valakivel? 
– Nem. Csak a húgocskák fognak bemutatni neked valamit, ami  teljessé teszi a látogatásodat. A Naguál azt mondta nekem, 
hogy ezután elmehetsz, és vagy sohasem térsz vissza, vagy azt is választhatod, hogy velünk maradsz. Mindkét esetben meg 
kell mutatniuk az ő művészetüket, az álmodó művészetét.
– És mi ez a művészet?
– Genaro elmondta nekem,  ő időről időre megpróbált téged megismertetni az álmodó művészetével. Megmutatta  neked a 
másik  testét,  az  álom-testét;  egyszer  még azt  is  megcsinálta  veled,  hogy két  helyen  legyél  egyszerre,  de  az  ürességed 
megakadályozott  abban,  hogy  meglásd,  mit  akar  megmutatni  neked.  Olyan  volt,  mint  hogyha  az  összes  erőfeszítése 
keresztülment volna a rajtad lévő lyukon.
Most úgy tűnik,  más a helyzet. Genaro tökéletes álmodókká tette a húgocskákat,  és ma este  ők fogják neked megmutatni 
Genaro művészetét. Ebből a szempontból ők Genaro igazi gyermekei.
Ez  eszembe juttatta  azt,  amit  Pablito  mondott  korábban,  hogy  mi  mindkettőjük  gyermekei,  és  toltékok  vagyunk. 
Megkérdeztem la Gordát, hogy mit értett Pablito ezalatt.
– A Naguál azt mondta, hogy a jótevője nyelvén toltékoknak hívták a varázslókat – felelte.
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– És milyen nyelv volt az, Gorda?
–  Azt  soha  nem  mondta  el  nekem.  De Genaróval  beszéltek  egy olyan  nyelvet,  melyet  egyikünk  sem értett.  Pedig  mi 
mindannyiunkat összevéve négy indián nyelvet beszélünk.
– Genaro is azt mondta magáról, hogy tolték?
– Az ő jótevője ugyanaz az ember volt, úgyhogy ő is ugyanazt mondta.
La Gorda válaszából azt sejtettem, hogy vagy nem sokat tud a témáról, vagy nem akar beszélni róla. Elmondtam neki, mire 
gondoltam. Bevallotta, hogy ő valóban nem szentelt sok figyelmet ennek, és nem érti, én miért tartom ezt olyan fontosnak. 
Kis híján előadást rögtönöztem neki Közép-Mexikó néprajzáról.
– A varázsló akkor tolték, ha beavatást kapott a rejtőzködés, és az álmodás misztériumába – közölte. – A Naguál és Genaro 
a jótevőjétől kapta ezeket a misztériumokat, majd a testükben tárolták. Mi ugyanezt tesszük, és ezért toltékok vagyunk, mint  
a Naguál és Genaro.
A Naguál engem is és téged is arra tanított, hogy szenvedély nélküliek legyünk. Én szenvedély nélkülibb vagyok nálad, mert 
elvesztettem a formámat.  Neked még megvan  a  formád,  és még üres  vagy,  ezért  minden  rejtett  akadályon  fennakadsz. 
Egyszer azonban teljes leszel megint, és akkor majd rájössz, hogy a Naguálnak igaza volt. Azt mondta, az emberek világa 
egyszer fent van, egyszer lent, és az emberek követik a világukat, akár fel, akár le; míg nekünk varázslóknak egyáltalán nem 
dolgunk, hogy kövessük őket az élet viszontagságaiban.
A varázslók művészete az, hogy mindenen kívül maradnak,  és észrevehetetlenek. És legfőképpen az a művészetük, hogy 
nem fecsérlik el az energiájukat. A Naguál  azt mondta,  az a te bajod, hogy minden hülyeségen fennakadsz, mint például 
most is. Biztos vagyok benne, hogy mindenkit ki fogsz kérdezni a toltékokról, de egyikünket sem fogsz megkérdezni például 
a figyelmünkről.
Nevetése tisztán csengett volt, és rám is átragadt. Beismertem, hogy igaza van. Mindig lenyűgöztek a csekély-

237.



ségek. Azt is elmondtam neki, nem világos előttem, hogyan használja a figyelem szót.
– Egyszer már elmondtam, mit tanított a Naguál a figyelemről – mondta. – A figyelmünkkel tartjuk meg a világ képeit. A 
férfi varázslót nagyon nehéz tanítani, mert a figyelme mindig zárt, állandóan összpontosít valamire. A nő ellenben mindig 
nyitott,  mert  az  idő nagy részében nem összpontosítja  semmire  a  figyelmét.  Különösen  a menstruációs ciklusa  alatt.  A 
Naguál elmondta, aztán meg is mutatta nekem, hogy ezalatt az idő alatt a figyelmem akár el is engedheti a világ képeit. Ha 
nem összpontosítom a figyelmemet a világra, a világ megszűnik. 
– Hogyan csinálod ezt, Gorda?
– Nagyon egyszerű. Amikor a nő menstruál, képtelen összefogni a ügyeimét. Ez az a rés, amiről a Naguál beszélt  Ahelyett, 
hogy azon küszködne, hogy összpontosítson, el kell engednie a képeket, úgy hogy távoli hegyekre, vagy valami vízre, mint  
például egy folyó, vagy felhőkre mered.
Ha nyitott szemmel bámulsz, elszédülsz, és elfárad a szemed, de ha félig becsukod, sokat pislogsz, és hegyről hegyre vagy 
felhőről felhőre mozgatod a tekinteted,  akkor órákig,  vagy akár  napokig tudsz így bámulni.  A  Naguál sokszor leültetett 
minket az ajtó elé, és a völgy túloldalán lévő kerek hegyeket bámultatta velünk. Néha napokig ültünk ott, míg meg nem nyílt 
a rés. 
Szerettem volna még többet hallani erről, de elhallgatott, és gyorsan mellém ült, nagyon közel hozzám. Azt jelezte a kezével, 
hogy figyeljek.  Egy halk  suhogó hangot  hallottam,  és hirtelen  Lidia  lépett  be a  konyhába.  Arra  gondoltam,  biztosan  a 
szobájukban aludt, és a beszélgetésünk hangja ébresztette fel. 
Átöltözött,  a nyugati  ruhák  helyett,  melyeket legutóbb viselt hosszú ruhát  öltött,  amilyet  a helybéli indián  nők viselnek. 
Kendőt borított a vállára, és mezítláb volt. Hosszú ruhája ahelyett, hogy öregítette, vagy kövérítette volna, inkább azt a hatást 
keltette, mintha egy gyerek beöltözött volna egy idős nő ruhájába.
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Odasétált  az asztalhoz,  és hűvös  Jó estét,  Gordával köszöntötte la  Gordát.  Majd felém fordult,  és azt  mondta,  Jó estét,  
Naguál
Üdvözlése annyira  váratlan  volt,  és hangja  annyira  komoly,  hogy majdnem nevetni  kezdtem.  De észrevettem la  Gorda 
intését. Úgy tett, mintha a feje búbját vakarná a kezével.
 Én is ugyanúgy Jó estét, Lidiával köszöntem neki, mint la Gorda.
Leült az asztal végére, tőlem jobbra. Nem tudtam, hogy felvegyem-e a beszélgetés fonalát. Éppen mondani akartam valamit, 
amikor  la  Gorda  megbökte a  térdével  a  lábam,  és  szemöldöke finom mozdulatával,  azt  jelezte,  hogy figyeljek.  Megint 
hallottam a suhogó hangot,  ahogy egy hosszú ruha  söpri  a padlót.  Josefina egy pillanatra  megállt  az ajtóban,  mielőtt  az 
asztalhoz jött volna. Üdvözölte Lidiát, la Gordát, és engem, ebben a sorrendben. Nem tudtam egyenesen a szemébe nézni. Ő 
is hosszú ruhát és kendőt viselt, és mezítláb volt, de az ő ruhája három vagy négy számmal nagyobb volt nála, így vastagon 
ki kellett tömnie. Megjelenése abszolút össze nem illő volt, arca soványságához és fiatalságához egyáltalán nem illett furcsán 
kitömött teste.
Fogott  egy padot,  az  asztal  bal  oldalához  vitte,  és leült.  Mind  a hárman  borzasztó komolynak  látszottak.  Összeszorított 
lábbal, és merev háttal ültek.
Megint ruhasuhogást hallottam, és Rosa lépett be. Ő is úgy volt öltözve, mint a többiek, és ő is mezítláb volt. Ugyanolyan 
hűvösen üdvözölt mindenkit, természetesen Josefinát is bevette a sorba. Mindenki ugyanolyan hűvösen válaszolt neki. Velem 
szemben ült le az asztalhoz. Mindannyian teljes csendben maradtunk egy ideig.
La  Gorda  szólalt  meg hirtelen,  mire  a  többiek felugrottak.  Azt  mondta,  rám  mutatva,  hogy a  Naguál  meg fogja nekik 
mutatni a szövetségeseit, és a saját különleges füttyét fogja használni, hogy idehívja őket a szobába.
Megpróbáltam tréfával elütni a dolgot, hogy a Naguál nincs itt, így semmiféle szövetségeseket nem tud idehív-
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ni. Azt hittem, nevetni fognak rajta. La Gorda eltakarta az arcát, és a húgocskák rám meredtek.  La Gorda a számra  tette a 
kezét, és azt suttogta a fülembe, hogy most borzasztó fontos tartózkodnom attól, hogy hülyeségeket  mondjak. Egyenesen a 
szemembe nézett, és azt mondta, hogy a pillehívogató hanggal kell hívnom a szövetségeseket. 
Vonakodva nekikezdtem. Ám abban a pillanatban, ahogy elkezdtem, nem tudtam kivonni magam a helyzet hatása  alól,  és 
pillanatok  alatt minden figyelmem  a hangra összpontosult. Változtatgattam a hang képzését, és ellenőriztem a tüdőmből 
kiáramló levegő mennyiségét, hogy a lehető leghosszabb hangot hallassam. Egészen dallamosnak tűnt. 
Hatalmas  lélegzetet  vettem,   hogy egy új  sorozatba  kezdjek.  Hirtelen  megálltam.  Valami  a  házon  kívülről  válaszolt  a 
hívásomra. Minden irányból, még a tető felől is hallatszott a kopogó hang. A húgocskák felpattantak, és összebújtak, mint az 
ijedt kisgyerekek.
– Kérlek, Naguál, ne hozz be semmit a házba! – könyörgött Lidia. 
Még la Gorda is ijedtnek látszott. Erélyes parancsot adott a kezével, hogy hagyjam abba a hívó hangot. Egyébként sem volt 
szándékomban tovább folytatni. A szövetségesek viszont, akár alaktalan erők, akár az ajtó előtt portyázó lények voltak, nem 
függtek az  én kopogó hangomtól.  Megint  éreztem azt  a  kibírhatatlan  nyomást,  amit  két  nappal  ezelőtt  éreztem Genaro 
házában,  hogy  valami  nagyon  súlyos  dolog  nehezedik  az  egész  házra.  Viszketésként  érzékeltem  a  köldököm  táján, 
ijedtségként, ami hamarosan fizikai fájdalommá változott. 
A húgocskák magukon kívül voltak a félelemtől, főleg Lidia és Josefina. Mindketten úgy nyüszítettek, mint a  megsebzett 
kutyák. Mindannyian körülöleltek és belém csimpaszkodtak. Rosa bemászott az asztal alá, és fejét a a lábam közé dugta. La 
Gorda  mögöttem  állt,  olyan  nyugodtan,  ahogy csak  tudott.  Pár  perc  alatt  a  három  lány  hisztériája  és  rémülete  óriási 
méreteket öltött. La Gorda
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felém hajolt, és azt suttogta a fülembe, hogy most az ellenkező hangot kellene hallatnom, azt amelyik szétoszlatja őket. Egy 



pillanatig teljes bizonytalanságban voltam. Semmilyen más hangot nem ismertem. De aztán hirtelen bizsergést éreztem a 
fejem  búbján,  borzongást  a  testemben,  és  egyszerre  csak  eszembe  jutott  egy fütyülés,  amit  don  Juan  szokott  éjszaka 
használni, és amit megpróbált megtanítani  nekem. Úgy mutatta be nekem, mint eszközt arra,  hogy az ember megtartsa az 
egyensúlyát járás közben, és ne térjen le az ösvényről a sötétben.
Fütyülni  kezdtem,  mire  a  köldöktájékomra  nehezedő nyomás  alábbhagyott.  La  Gorda  megkönnyebbülten  felsóhajtott  és 
elmosolyodott, a húgocskák kuncogva elhúzódtak tőlem, mintha  az egész csak merő tréfa lett  volna.  Szokásomhoz híven 
elemezni kezdtem a helyzetet, vajon hogyan változott la Gordával folytatott kellemes eszmecserénk ilyen hirtelen ezzé a nem 
evilági helyzetté. Egy pillanatig azt latolgattam, hogy az egész nem csak valamiféle trükk a részükről. De túl gyenge voltam. 
Úgy éreztem, mindjárt elájulok. Zúgott a fülem. Olyan nagy volt a feszültség a gyomrom körül, hogy azt hittem, ott helyben 
hányni fogok. Lefektettem a fejem az asztalra. Pár perc múlva azonban elég nyugodt lettem ahhoz, hogy felegyenesedjek.
A  három  lány  úgy  tűnt,  már  el  is  felejtette,  mennyire  meg  voltak  rémülve.  Nevetgéltek  és  lökdösődtek,  miközben 
mindannyian a csípőjükre kötötték a kendőjüket. La Gorda nem látszott idegesnek, de nyugodtnak sem.
Rosát a másik két lány meglökte, és leesett a padról, ahol mindannyian  ültek. Fenékre esett. Azt hittem, mérges lesz, de 
kacarászott. La Gordára néztem, hogy mit tegyek. Nagyon egyenes háttal ült. Szemét félig behunyta, és Rosára pillantott. A 
húgocskák hangosan vihorásztak, mint az iskolás kamaszlányok. Lidia meglökte Josefinát, mire ő lebukfencezett a padról, és 
Rosa mellé érkezett. Abban a pillanatban, ahogy Josefina földet ért, nevetésük abbamaradt. Rosa és Josefina rázni kezdték 
magu-
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kat,  érthetetlen  mozdulatot  téve a  fenekükkel,  egyik  oldalról  a  másikra  mozgatták,  mintha  valamit  csiszolnának  vele a 
padlón. Majd felugrottak, mint két csendes jaguár, és a karjánál fogva megragadták Lidiát. Mind a hárman, a legkisebb zaj 
nélkül, párszor megpördültek. Rosa és Josefina felemelték Lidiát a könyökénél fogva, és lábujjhegyen lépkedve kétszer vagy 
háromszor  körbevitték  az  asztal  körül.  Aztán  mind  a  hárman  összeestek,  mintha  rugó  lett  volna  a  térdükben,  ami 
ugyanabban a pillanatban húzódott össze. Hosszú ruhájuk felfújódott, amitől nagy labdáknak látszottak.
Amint a padlóra kerültek, még jobban elcsendesedtek. Nem hallatszott más hang, mint a ruhájuk suhogása, ahogy kúsztak és 
görögtek a padlón. Olyan volt, mintha egy háromdimenziós filmet néznék, aminek lehalkították a hangját. 
La Gorda,  aki eddig csendben ült  mellettem,  és figyelte  őket,  hirtelen  felállt,  és egy akrobata fürgeségével az étkezőrész 
sarkába, a szobájuk ajtajához futott. Mielőtt az ajtóhoz ért volna, bukfencezett egyet az oldalán, majd a gurulás lendületével 
felállt, és kinyitotta az ajtót. Az egész művelet teljes csendben történt. 
A három  lány begurult,  bekúszott  a  szobába,  mint  három  hatalmas  bogár.  La  Gorda  jelezte,  hogy menjek  oda  hozzá; 
beléptünk a szobába, és leültetett a földre, hátamat az ajtófélfához támasztva. Összekulcsolta az ujjaimat, és a köldökömre 
helyezte a kezem. 
Először kényszerítve éreztem magam, hogy megosszam a figyelmem la Gorda és a húgocskák között. De amint la Gorda 
elhelyezett ebbe az ülő helyzetbe, a szoba vonta magára a figyelmemet. A három lány egy nagy, fehér, négyszögletes szoba 
közepén  feküdt.  Négy petróleumlámpa  volt  benne,  minden  falon  egy,  beépített  polcokra  helyezve,  körülbelül  két  méter 
magasan a földtől. A tető tartógerendáit sötétre festették, ami azt a hatást keltette, mintha a hatalmas szobának nem lenne 
eleje. A két ajtó két szemben lévő sarokban állt. Ahogy a szem-
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ben lévő ajtóra néztem, észrevettem, hogy a falakat az égtájakhoz tájolták. Az ajtó, ahol én ültem, az északnyugati  sarok 
volt.
Rosa, Lidia és Josefina többször végiggördültek a szobán,  az óra járásával  ellentétes irányban.  Feszülten figyeltem, hogy 
halljam a ruhájuk suhogását, de tökéletes csend honolt. Csak la Gorda lélegzését hallottam. A húgocskák végül megálltak, és 
leültek egy-egy petróleumlámpa alá, hátukat a falnak támasztva. Lidia a keleti, Rosa a északi és Josefina a nyugati falnál ült.
La Gorda felállt, becsukta az ajtót mögöttünk és bebiztosította a vaspánttal. Arrébb csúsztatott néhány centivel, anélkül, hogy 
megváltoztattam volna a testhelyzetem, míg hátammal az ajtónak nem támaszkodtam. Aztán csendben végiggördült a szoba 
hosszán, és leült a déli petróleumlámpa alá; úgy tűnt, az ő ülő pozíciója adta meg a jelet a többieknek.
Lidia felállt, és lábujjhegyen elindult körbe a szobában, a fal tövében. Nem rendes járás volt, hanem inkább hangtalan siklás. 
Ahogy növelte a sebességét, úgy kezdett mozogni, mintha a fal és a padló találkozásának mentén siklana.  Átugrott Rosán, 
Josefinán,  la  Gordán  és  rajtam,  amikor  odaért,  ahol  ültünk.  Éreztem,  ahogy hosszú  ruhája  minden  egyes alkalommal 
végigsöpör rajtam. Minél gyorsabban szaladt, annál magasabban volt a falon. Eljött egy pillanat, amikor Lidia a négy falon 
szaladt csendben körbe-körbe, két, két és fél méterrel a talaj felett. Látványa, ahogy merőlegesen futott a falon, annyira nem 
evilági volt, hogy a lehetetlenség határát  súrolta.  Hosszú ruhája még hátborzongatóbbá tette a látványt. Lidiára  úgy tűnt, 
nincs hatással a gravitáció, de hosszú szoknyájára igen. Minden egyes alkalommal, amikor elsuhant felettem, éreztem, hogy 
szoknyája, mint egy függöny, végigsöpör az arcomon.
Olyan erővel ragadta meg a figyelmemet, amit el sem tudtam képzelni. Annyira túlfeszített az, hogy teljes figyelmemet neki 
szentelem, hogy görcsölni kezdett a gyomrom; a gyomrommal érzékeltem a futását. A sze-
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mem kezdett elhomályosulni. Fennmaradó figyelmemmel még azt láttam, hogy Lidia átlósan lesétál a keleti falon, és a szoba 
közepén megáll. 
Zihált,  alig  kapott  levegőt,  és úszott  a  verítékben,  mint  la  Gorda  a  repülős  bemutatója  után.  Alig  tudta  megtartani  az 
egyensúlyát. Egy perc múlva a helyére sétált a keleti falhoz, és ott összerogyott, mint egy kifacsart rongy. Azt hittem, elájult, 
de aztán észrevettem, hogy tudatosan a száján keresztül lélegzik. 
Pár percnyi nyugalom után, ami elég volt ahhoz, hogy Lidia összeszedje az erejét és felüljön, Rosa hang nélkül felállt, és a  
szoba közepére szaladt, ott sarkon fordult, és visszaszaladt oda, ahol ült. A futással elég lendületet szerzett ahhoz, hogy egy 
hatalmasat ugorjon. Felugrott a levegőbe, mint egy kosárlabda-játékos, függőlegesen a fal mentén, és a keze túlment a falak 



magasságán,  ami talán  három méter  lehetett.  Láttam,  hogy a teste ténylegesen nekiütközik a falnak,  bár egyáltalán  nem 
hallottam a nekiütődés hangját.  Azt vártam,  hogy az ütközés erejétől visszapattan,  de ott maradt  a falon lógva, mint  egy 
inga. Onnan, ahol én ültem, úgy látszott, mintha valamiféle kampóba kapaszkodna a bal kezével. Halk, ingaszerű mozgással 
himbálódzott egy pillanatig,  aztán  vagy másfél méterrel  balra  lökte magát  úgy, hogy jobb kezével ellökte magát  a faltól, 
amikor a legnagyobb volt a kilengése. Harminc vagy negyven alkalommal ismételte meg az ingázást és az ugrást. Körbement 
az egész szobán, aztán felment a tetőgerendákhoz, ahol bizonytalant himbálódzott a láthatatlan kampóba kapaszkodva.
Amíg a gerendákon lógott, rájöttem, hogy amit egy kampónak képzeltem a bal kezében, az tulajdonképpen valami kézféle 
volt, ami alkalmas volt arra, hogy egész súlyát  megtartsa. Ugyanaz a kéz volt, mint amivel két nappal ezelőtt megtámadott.
Bemutatója azzal ért véget, hogy a szoba közepe felett himbálózott a gerendákról. Hirtelen elengedte a gerendát. Négy vagy 
öt méteres magasságból zuhant. Hosszú ruhája felcsapódott, és a feje köré gyűlt. Egy pillanatra,
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mielőtt hangtalanul  földet ért,  olyan volt, mint egy esernyő, amit a szél kifordított; vékony meztelen teste volt az esernyő 
nyele, melyet mintha hozzáerősítettek volna ruhájának sötét tömegéhez.
A  testem  talán  jobban  érezte  a  zuhanásának  hatását,  mint  ő maga.  Guggoló  helyzetben  ért  földet,  és  úgy  maradt 
mozdulatlanul, s megpróbált levegőhöz jutni. Fájdalmas gyomorgörcseimtől elnyúltam a padlón.
La Gorda átgurult a szobán, levette a kendőjét, és kétszer vagy háromszor körbevetette a derekamon, és így, mint egy pánttal, 
bekötötte a köldöktájékomat.  Majd visszagurult  a déli falhoz,  mint  egy árnyék. Mialatt  a derekam köré tekerte a kendőt, 
szem elől  vesztettem Rosát.  Amikor  felnéztem,  újra  az  északi  falnál  ült.  Egy pillanattal  később Josefina  lépett  a  szoba 
közepére.  Hangtalan  léptekkel  sétált  oda-vissza  Lidia  és a  saját  helye között  a  nyugati  falnál.  Mindvégig  felém nézett.  
Egyszer hirtelen, amikor elért a saját helyére, felemelte a bal karját, és eltakarta vele az arcát, mintha azt akarná,  hogy ne 
lássam. Egy pillanatra  fél arcát  elrejtette az alkarja  mögé. Leengedte,  aztán  újra  felemelte,  ez alkalommal  az egész arca 
eltűnt. Számtalanszor megismételte ezt a mozdulatot, hogy leereszti, majd felemeli a karját, miközben hangtalanul sétált a 
szoba egyik sarkától a másikig. Minden egyes alkalommal, amikor felemelte a kezét, testének egyre nagyobb része tűnt el a 
szemem elől. Eljött egy pillanat, amikor egész teste, kitömött ruhájával együtt, eltűnt vékony alkarja mögött.
Olyan volt, mintha azzal, hogy eltakar engem a szeme elől – aki három vagy négy méterre ültem tőle – amihez az alkarja 
vastagsága  bőven elég volt,  ugyanígy magát  is eltakarta  volna az én szemem elől,  amit  normálisan  lehetetlen  lett  volna 
elérnie csupán az alkarja segítségével.
Amint az egész testét eltüntette, mindössze az alkarja körvonalát láttam lebegni a levegőben, ahogy a szoba egyik végéből a 
másikba ugrál; egy ponton magát a kart is alig láttam.
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Undort éreztem, és elviselhetetlen hányingerem támadt. Az ugráló kar elszívta az energiámat. Képtelen voltam megtartani  
az  egyensúlyomat,  és oldalra  dőltem.  Azt láttam,  hogy a kar  leesik a  földre.  Josefina ruhákkal  borítva feküdt a  padlón, 
mintha a kitömött ruhái szétpukkantak volna. A hátán feküdt szétvetett karokkal. 
Sok időbe tellett,  míg  visszanyertem a  fizikai  egyensúlyomat.  Az egész  ruhám  izzadságban  úszott.  Nem én  voltam az 
egyetlen, akit ennyire megviselt a dolog. Mindannyian kimerültek, és csuromvizesek voltak az izzadtságtól. La Gorda volt a 
leghiggadtabb, de úgy tűnt,  mintha az  ő önuralma is bármelyik pillanatban felmondhatná  a szolgálatot. Hallottam, ahogy 
mindannyian, la Gordát is beleértve, a szájukon keresztül lélegeznek.
Amikor újra  teljesen magamhoz tértem,  mindenki  a  helyén ült.  A húgocskák mereven néztek rám.  A szemem sarkából 
láttam,  hogy la  Gorda szeme félig csukva van.  Hirtelen  hangtalanul  odagurult  hozzám,  és azt  suttogta  a  fülembe, hogy 
kezdjem el a pillehívogató hangot,  és addig csináljam,  amíg a szövetségesek be nem rontanak  a házba, és már éppen el 
akarnának vinni minket. 
Egy pillanatig haboztam. Azt suttogta, hogy most már nem lehet meghátrálni,  és hogy be kell fejeznünk, amit elkezdtünk. 
Miután letekerte a kendőjét a derekamról, visszagurult a helyére, és leült.
Felemeltem a bal kezem az ajkamhoz, és megpróbáltam kiadni  a kopogó hangot.  Először nagyon nehéznek találtam.  Az 
ajkam száraz volt, a tenyerem izzadt, de a kezdeti ügyetlenség után életerő és jó érzés árasztott el. A   legtökéletesebb kopogó 
hang hagyta el a számat, amit valaha is sikerült kiadnom. Arra a kopogó hangra emlékeztetett, amit mindig az enyémre való 
feleletként halottam. Amint megálltam levegőt venni, hallottam, ahogy minden irányból válaszolnak a hívásomra. 
La Gorda jelezte, hogy folytassam. Még három sorozatot  hallattam.  Az utolsó teljesen varázslatos volt. Nem kellett már 
nagy levegőt vennem és kis adagokban kieresztenem, ahogy korábban mindig tettem. Ez alkalom-
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mal a kopogó hang szabadon áramlott ki a számon keresztül. Még a tenyerem élét sem kellett használnom hozzá.
La Gorda hirtelen odaszaladt hozzám, a könyökömnél fogva felemelt, és belökött a szoba közepére. Ezzel megzavarta teljes 
koncentrációmat.  Észrevettem,  hogy Lidia  a  jobb, Josefina  a  bal  karomba kapaszkodik,  és Rosa előttem áll  háttal,  és a 
derekamat fogja hátranyújtott karjával. La Gorda a hátam mögött állt. Felszólított, hogy nyújtsam hátra a kezem, és fogjam 
meg a kendőjét, amit átvetett a nyakán és a vállán, mint egy hámot.
Akkor  vettem  észre,  hogy van  valami  a  szobában  rajtunk  kívül,  de  nem  tudtam  megmondani  micsoda.  A  húgocskák 
reszkettek. Tudtam, hogy ők tudatában vannak valaminek, amit én képtelen vagyok felfogni. Azt is tudtam, hogy la Gorda 
meg fogja próbálni  azt,  amit  don Genaro házában  tett.  Egyszer  csak hirtelen  megéreztem,  hogy a  szem-kapu  szele szív 
minket.  Teljes  erőmmel  belekapaszkodtam  la  Gorda  kendőjébe,  a  húgocskák  meg belém.  Úgy éreztem,  hogy pörgünk, 
bukfencezünk, egyik oldalról a másikra libbenünk, mint egy hatalmas, súlytalan levél.
Kinyitottam a szemem, és azt láttam, hogy olyanok vagyunk, mint akiket batyuba kötöztek. Vagy álltunk, vagy vízszintesen 
feküdtünk a levegőben. Nem tudtam megmondani melyik, mert nem volt viszonyítási pontom. Aztán olyan hirtelen, ahogy 
felemelkedtünk, le is zuhantunk.  A belsőmben éreztem a zuhanást.  Fájdalmamban felüvöltöttem, kiáltásom egybeolvadt a 
húgocskákéval. Fájt a térdem. Elviselhetetlen fájdalmat éreztem a lábamban; azt hittem, eltörött.



A következő benyomásom az volt, hogy valami az orromba mászik. Nagyon sötét volt, és a hátamon feküdtem. Felültem. 
Akkor vettem észre, hogy la Gorda csiklandozza az orromat egy gallyal.
Csöppet sem voltam kimerült, vagy fáradt. Talpra ugrottam, és csak ekkor döbbentem rá, hogy nem a házban vagyunk. Egy 
hegyen voltunk, egy köves, kopár hegyen.
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Tettem egy lépést, és majdnem elestem. Egy testben botlottam meg: Josefina volt az. Rendkívül forrónak találtam, amikor 
megérintettem.  Lázasnak  tűnt.  Megpróbáltam felültetni,   de  teljesen  erőtlen   volt.   Rosa  feküdt mellette.  Josefinával 
ellentétben az ő teste jéghideg volt. Rátettem az egyiket a másikra, és meggörgettem őket. A mozgástól magukhoz tértek.
La Gorda  megtalálta  Lidiát,  és lábra  állította.  Pár  perc elteltével mindannyian  álltunk.  Talán  fél mérföldnyire  lehettünk 
keletre a háztól. Évekkel ezelőtt don Juan ugyanezt az élményt idézte elő bennem, csak akkor egy pszichedelikus növény 
segítségével.  Látszólag  megreptetett,  és  a  házától  távol  értem  földet.  Abban  az  időben  megpróbáltam  racionálisan 
megmagyarázni  az  eseményt,  de  racionális  magyarázatnak  nem  volt  helye;  vagy  elfogadom,  hogy  repültem,  vagy  a 
következő két  lehetőség közül  választhattam:  magyarázhattam  úgy,  hogy don  Juan  elcipelt  arra  a  távoli  mezőre,  amíg 
öntudatlan voltam a növény hallucinogén alkaloidáinak hatása alatt;  vagy úgy, hogy az alkaloidák hatására elhittem, amit 
don Juan belém beszélt: hogy repültem.
Ez  alkalommal  nem  volt  más  választásom,  mint  hogy vegyem a  bátorságot,  és  elfogadjam  a  maga  valóságában,  hogy 
repültem.  Bele akartam lovalni  magam a kétkedésbe, és elkezdtem azon gondolkodni,  mi annak a valószínűsége, hogy a 
négy lány felhozott volna engem a hegyre. Hangosan felnevettem, képtelen voltam folytatni ezt sötét élvezetet. Visszatért a 
régi rossz szokásom. Racionalitásom,  ami  időlegesen  kiiktatódott, kezdte visszanyerni az irányítást fölöttem. Meg akartam 
védeni. Vagy talán inkább azt kellene mondanom – azoknak a különös tetteknek a fényében, melyeket megérkezésem óta 
tapasztaltam,  illetve magam is véghez vittem – hogy inkább a racionalitásom próbálta  védeni magát,  függetlenül  attól a 
sokkal összetettebb valamitől, ami az ismeretlen  énemnek tűnt. Tanúja lehettem annak – majdnem úgy, mint egy kíváncsi 
megfigyelő –, hogyan próbál a racionalitásom megfelelő magyarázatokat találni, míg egy
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sokkal nagyobb részem pillanatig sem törődött azzal, hogy bármit is megmagyarázzon.
La Gorda felsorakoztatta a három lányt, majd magához húzott engem. Mindannyian összefonták a karjukat a hátuk mögött. 
La Gorda felszólított, hogy én is tegyek ugyanígy. Kinyújtotta hátrafelé a karomat, amennyire csak bírta, majd behajlította, 
és azt mondta, fogjam meg az alkaromat, amilyen szorosan csak tudom, olyan közel a könyökömhöz, amennyire csak lehet. 
Ettől  óriási  nyomás  keletkezett  a  vállízületeimben.  Előrenyomta  a  felsőtestemet,  úgy,  hogy  már  majdnem  teljesen 
előregörnyedtem. Aztán egy különös madárfüttyöt hallatott. Ez volt a jel. Lidia elindult. Mozgása a sötétben korcsolyázásra 
emlékeztetett. Fürgén, halkan siklott, és pár perc múlva eltűnt a szemem elől.
La Gorda még kettőt fütyült egymás után,  mire Rosa és Josefina is elindult, ugyanúgy, mint Lidia.  La Gorda azt mondta, 
hogy szorosan kövessem. Még egyet fütyült, s mindketten elindultunk.
Meglepődtem azon, milyen könnyedén haladunk. Teljes egyensúlyom a lábamban összpontosult. Az hogy a kezem a hátam 
mögött volt, ahelyett, hogy akadályozott volna a mozgásban, segített megtartani ezt a furcsa egyensúlyt. De mindezek felett 
az lepett meg a legjobban, hogy lépteimnek egyáltalán nem volt hangja.
Mihelyst  elértük  az  utat,  rendesen  kezdtünk  sétálni.  Két  férfi  jött  szembe velünk.  La  Gorda  üdvözölte  őket,  mire  ők 
visszaköszöntek. Amikor visszaértünk a házhoz, a húgocskákat ott találtuk az ajtóban, de nem mertek bemenni. La Gorda 
azt mondta nekik, hogy bár nem tudom irányítani a szövetségeseket, de képes vagyok hívni és elküldeni őket, és hogy most 
már mindenképp békén hagynak minket. A lányok hittek neki, amire abban a pillanatban én magam se lettem volna képes.
Bementünk. Nagyon halkan és ügyesen mindannyian levetkőztek, leöntötték magukat hideg vízzel, és tiszta ruhát öltöttek. 
Én is ugyanezt tettem. Azt a ruhát vettem
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fel, melyet don Juan házában tartottam, és la Gorda elhozott egy dobozban.
Mindannyian emelkedett hangulatban voltunk. Megkértem la Gordát, magyarázza el, mit csináltunk. 
– Majd később beszélünk róla – mondta erélyesen. 
Eszembe jutott, hogy a csomagok, amiket nekik hoztam, még mindig a kocsiban vannak.  Arra gondoltam, .hogy amíg la 
Gorda főz valamit,  jó alkalom lenne, hogy kiosszam  őket. Kimentem, kivettem a kocsiból, és behoztam  őket. Az asztalra 
helyeztem  őket.  Lidia megkérdezte,  hogy kijelöltem-e már,  melyik kié, ahogy javasolta.  Azt mondtam,  szeretném,  ha  ők 
választanák ki, amelyik nekik tetszik.  Elcsüggedt.  Közölte, nem kétli,  hogy Pablitónak és Nestornak valami  különlegeset 
hoztam, nekik meg egy halom kacatot, amit majd kiszórok az asztalra, azzal az elképzeléssel, hogy majd összevesznek rajta. 
– Ráadásul Benignónak semmit sem hoztál – mondta Lidia, ahogy odajött hozzám, és tettetett komolysággal rám  nézett. – 
Nem sértheted meg a Genarókat azzal, hogy két ajándékot adsz hármójuknak. 
Mindannyian nevettek. Zavarba jöttem. Teljesen igaza volt mindenben, amit mondott.
–  Figyelmetlen  vagy,  ezért  nem  szerettelek  soha  –  mondta  Lidia.  Mosolya  szemöldökráncolássá  változott.  –Sohasem 
köszöntöttél  szeretettel  vagy tisztelettel.  Minden  egyes alkalommal,  amikor  találkoztunk,  csak úgy tettél,  mintha  örülnél 
nekem.
Utánozta nyilvánvalóan erőltetetten áradozó üdvözlésemet, amivel bizonyára számtalanszor köszöntöttem a múltban.
– Miért nem kérdezted meg soha, hogy egyáltalán mit Csinálok itt? – kérdezte Lidia.
Abbahagytam az írást, hogy megfontoljam, amit mondott. Tényleg soha nem merült fel bennem, hogy bármit is kérdezzek 
tőle. Beismertem, hogy nincs mentségem. La Gorda közbeszólt,  és azt  mondta,  azért  nem beszéltem sohasem két szónál 
többet Lidiával vagy Rosával,
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mert ahhoz voltam szokva, hogy csak olyan nőkkel beszélek, akikbe így vagy úgy szerelmes vagyok. La Gorda hozzátette, 
hogy a Naguál azt mondta nekik, ha egyenesen tőlük kérdezek valamit, akkor válaszoljanak rá, de amíg nem kérdezek, nem 
hozhatnak szóba semmit.
Rosa elmondta, hogy ő azért nem szeret engem, mert mindig röhögök és megpróbálok vicces lenni. Josefina hozzátette, hogy 
mivel én még sohasem láttam őt, ő csak úgy a hecc kedvéért utál.
– Azt akarom, hogy tudd, én nem fogadlak el a Naguálnak – mondta Lidia. – Túlságosan ostoba vagy. Semmit sem tudsz. 
Én többet tudok nálad. Hogyan tisztelhetnélek?
Lidia hozzátette, hogy ami őt illeti, tőle visszamehetek oda, ahonnan jöttem, vagy akár egy tóba is ugorhatok, neki mindegy.
Rosa  és  Josefina  nem  szólt  egy szót  sem.  Komor  és  megvető arckifejezésükből  ítélve  azonban  úgy tűnt,  egyetértenek 
Lidiával.
– Hogyan tudna ez a férfi vezetni minket? – kérdezte Lidia la Gordát. – Ő nem egy igazi  Naguál.  Csak egy ember. Olyan 
idiótákat fog csinálni belőlünk, mint ő maga.
Ahogy beszélt, láttam hogy a megvető arckifejezés még súlyosabbá válik Rosa és Josefina arcán.
La  Gorda  közbeszólt,  és  elmagyarázta  nekik  azt,  amit  az  imént  látott  bennem.  Hozzátette,  hogy miután  nekem  azt 
tanácsolta, ne gabalyodjak bele az ő hálóikba, ugyanezt ajánlja nekik is, hogy ne gabalyodjanak bele az enyémbe.
Lidia valódi, és jól megalapozott ellenséges érzületeinek kinyilvánítása után, el voltam képedve, milyen könnyen elfogadta 
azt, amit la Gorda mondott. Rám mosolygott. Még oda is jött hozzám, és mellém ült.
– Tényleg olyan vagy, mint mi? – kérdezte meghökkenten.
Nem tudtam, mit feleljek. Féltem, hogy melléfogok.
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Szemmel láthatóan Lidia volt a húgocskák vezére, Abban a pillanatban, ahogy rám mosolygott, láthatóan a másik
két lányt is ugyanez a hangulat töltötte el. 
La Gorda azt  mondta  nekik,  ne törődjenek a papírommal  és ceruzámmal,  és a kérdéseimmel  se,  cserébe én sem leszek 
ideges, amikor ők belelovalják magukat abba, amit a legjobban szeretnek csinálni. 
Mind a hárman mellém ültek. La Gorda odajött az asztalhoz, megfogta a csomagokat, és kivitte őket a kocsiba. Megkértem 
Lidiát, bocsássa meg a múltban elkövetett menthetetlen baklövéseimet, és mindannyijukat megkértem, meséljék el, hogyan 
lettek don Juan tanítványai.  Hogy ne érezzék magukat feszélyezve, beszámoltam nekik,  hogy én hogyan találkoztam don 
Juannal. Ugyanarról számoltak be, mint amit már dona Soledad elmondott nekem.
Lidia elmondta, hogy mindannyiuknak megvolt a lehetősége, hogy otthagyják don Juan világát, de ők azt választották, hogy 
maradnak. Neki,  ő lévén az első tanítvány, kiváltképp megadatott a lehetőség, hogy elmenjen. Miután a Naguál és Genaro 
meggyógyították, a Naguál az ajtóra mutatott, és azt mondta, ha most nem megy ki rajta, akkor az ajtó bezárul mögötte, és 
soha többé nem fog kinyílni. 
– Mihelyst bezárult az az ajtó, megpecsételődött a sorsom – mondta Lidia. – Ugyanúgy, ahogy veled is történt. A Naguál  
elmondta nekem, hogy miután rád tette a foltot, lehetőséged volt elmenni, de nem éltél vele.
Arra a bizonyos döntésre mindennél élénkebben emlékszem. Elmeséltem nekik, hogyan ugratott be don Juan azzal, hogy egy 
varázslónő üldözi őt, és rám bízta a választást, hogy vagy elmegyek örökre, vagy ott maradok vele és segítek neki felvenni a 
harcot a támadójával. Kiderült, hogy az állítólagos támadója az egyik társa volt. Azzal, hogy szembeszálltam vele, amiről azt 
hittem, hogy don Juan érdekében teszem, magamra haragítottam, s így ő lett – don Juan szavaival – a méltó ellenfelem.
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Megkérdeztem Lidiát, hogy nekik volt-e méltó ellenfelük. 
– Mi nem vagyunk oly ostobák, mint te – mondta. Nekünk soha nem volt szükségünk arra, hogy bárki is sarkalljon minket.
– Pablito van olyan ostoba – mondta Rosa. – Neki Soledad az ellenfele. Noha nem tudom, mennyire méltó. De ahogy a 
szólás mondja: ha nincs ló, jó a szamár is.
Nevettek, és csapkodták az asztalt. Megkérdeztem tőlük, ismerik-e azt a varázslónőt, la Catalinát, aki ellen don Juan uszított 
engem. Nemlegesen rázták a fejüket.
– Én ismerem – felelte la Gorda a tűzhely felől. – A Naguál köréből való, de úgy néz ki, mintha harminc éves lenne.
– Milyen körből, Gorda? – kérdeztem.
Odajött az asztalhoz, feltette a lábát a padra, és állát térdére támasztott karján nyugtatta.
– A varázslóknak, mint a Naguál és Genaro, két körük van – mondta. – Az első az, amikor emberek, mint mi. Mi most az 
első körünkben vagyunk. Mindannyiunknak van egy feladata, és ez a feladat arra késztet minket, hogy elhagyjuk az emberi 
formát. Eligio, mi öten, és a Genarók egy körhöz tartozunk.
A második kör az, amikor a varázsló nem ember már többé, mint a Naguál és Genaro. Azért jöttek, hogy tanítsanak minket, 
és mikor befejezték, elmentek. Mi vagyunk az ő második körük.
A Naguál  és la Catalina olyan, mint  te meg Lidia.  Ugyanabban a felállásban vannak.  La Catalina  félelmetes varázslónő, 
csakúgy, mint Lidia.
La Gorda visszament a tűzhelyhez. A húgocskák ijedtnek tűntek.
– Akkor biztosan ez az a nő, aki ismeri az erőnövényeket – mondta Lidia la Gordának.
La Gorda megerősítette, hogy valóban ő az. Megkérdeztem, adott-e valaha nekik a Naguál erőnövényeket.
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– Nem, nekünk hármunknak  nem – felelte Lidia.  –Az erőnövényeket csak üres embereknek adják. Olyanoknak,  mint  te, 
vagy la Gorda. 
– Neked adott a Naguál erőnövényeket, Gorda? – kérdeztem hangosan. 
La Gorda két ujját emelte a feje fölé.



– Kétszer adta neki oda a Naguál a pipáját – mondta Lidia. – És ő mind a kétszer begolyózott. 
– Mi történt, Gorda? – kérdeztem. 
– Begolyóztam – mondta ahogy odasétált az asztalhoz. – Azért adott nekünk a Naguál erőnövényeket, mert közben foltot tett 
a testünkre. Az enyém gyorsan megragadt, de a tied nehezen ment. A Naguál azt mondta, te őrültebb voltál, mint Josefina, 
és lehetetlenebb, mint Lidia, ezért nagyon sok erőnövényt kellett adjon neked. 
La Gorda elmagyarázta, hogy az erőnövényeket csak olyan varázslók használják, akik már tökéletessé tették a művészetüket. 
Ezek a növények akkora hatalommal bírnak, hogy ahhoz, hogy a varázsló megfelelően tudja kezelni, a legfeddhetetlenebb 
figyelemre van szükség a részéről. Egy élethosszig tart, míg az ember erre a szintre eddzi a figyelmét. La Gorda elmondta,  
hogy a teljes embereknek nincs szükségük az erőnövényekre, és hogy sem a húgocskák, sem a Genarók nem kaptak soha. De 
egy nap,  amikor  már  tökélyre  fejlesztették álmodói művészetüket,  egyszer  majd használni  fogják  őket,  hogy egy végső, 
tökéletes lökést kapjanak, olyan hatalmas lökést, amelyet fel sem érünk ésszel.
– Mi is fogjuk őket használni? – kérdeztem la Gordát. 
– Mindannyian – felelte. – A Naguál azt mondta, hogy neked ezt mindegyikünknél jobban kell értened.
Egy pillanatra  elgondolkoztam a dolgon. A hallucinogén növények hatása valóban rémítő volt számomra.  Úgy tűnt,  hogy 
mérhetetlen mélységeket érnek el bennem, és egész világokat tárnak felém onnan. Hátrányuk az volt, hogy rossz hatással 
voltak  az  egészségi  állapotomra,  és  hogy  képtelen  voltam  uralni  a  hatásukat.  A  világ,  amelybe  belevetettek 
fegyelmezhetetlen, és kaotikus
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volt. Nem tudtam irányítani; don Juan szavaival: hiányzott belőlem az erő, hogy hasznomra fordítsak egy ilyen világot. Ha 
azonban meg lenne bennem az erő, a lehetőségek megdöbbentőek lennének.
–  Én  használtam  őket  –  mondta  Josefina  hirtelen.  –  Amikor  őrült  voltam,  a  Naguál  odaadta  a  pipáját,  hogy az  vagy 
meggyógyítson, vagy megöljön. És engem meggyógyított!
– A Naguál tényleg odaadta Josefinának a füstjét – mondta la Gorda a tűzhelytől, majd odajött az asztalhoz. – Tudta, hogy 
Josefina őrültebbnek tetteti magát, mint amilyen. Egy kicsit még mindig ütődött, továbbá nagyon merész, és úgy belelovalja 
magát a dolgokba, mint senki más. Mindig olyan helyen akart élni, ahol senki sem zavarja, és azt csinálhat, amit akar. Így a 
Naguál  odaadta  neki  a  füstjét,  és elvitte  egy olyan  világba,  amilyenre  vágyott,  hogy ott  éljen,  de két  hét  után  annyira 
megunta, hogy inkább meggyógyult. Felhagyott az őrültségeivel. Ez volt az ő gyógykezelése. .
La Gorda visszament a tűzhelyhez. A húgocskák nevetgéltek, és egymás hátát veregették.
Akkor jutott eszembe, hogy dona Soledad házában Lidia nem csak közölte, hogy don Juan hagyott nekem valamit, hanem 
valóban meg is mutatott egy csomagot, amiről az a tok jutott eszembe, melyben don Juan a pipáját tartotta. Emlékeztettem 
Lidiát, hogy azt mondta, akkor adják majd át a csomagot, ha la Gorda is itt lesz.
A húgocskák egymásra néztek, aztán  la Gordához fordultak.  Biccentett egyet a fejével. Josefina felállt,  és kiment az első 
szobába. Egy perc múlva visszatért azzal a csomaggal, amit Lidia mutatott nekem.
A gyomromban éreztem a várakozás gyötrelmeit. Josefina óvatosan elém helyezte a csomagot. Mindannyian körém gyűltek. 
Ugyanolyan  szertartásosan  kezdte  el  kibontani,  mint  ahogy Lidia  tette  először.  Mihelyt  teljesen  kibontotta,  kiöntötte  a 
tartalmát az asztalra. Menstruációs rongyok voltak.
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Egy pillanatra  feldühödtem. De la  Gorda  nevetése,  mely hangosabb volt  a  többiekénél,  annyira  megnyugtató volt,  hogy 
nekem is nevetnem kellett. 
– Ez Josefina személyes ajándéka – mondta la Gorda. – Az ő ragyogó ötlete volt, hogy rájátsszon a mohóságodra, hogy itt 
marasztaljon.
– Be kell ismerned, hogy jó ötlet volt – mondta Lidia. 
Utánozta azt a mohó arckifejezést, mely kiült az arcomra, amikor kibontotta a csomagot, és aztán a csalódottságomat, amiért  
nem fejezte be.
Elismertem Josefinának, hogy az ötlete valóban nagyszerű volt, úgy működött, ahogy várta, és hogy jobban vágytam arra a 
csomagra, mint ahogy be merném vallani. 
– Tied lehet, ha akarod – mondta Josefina, és ezzel mindenkit megnevettetett. 
La  Gorda  elmondta,  a  Naguál  a  kezdetektől  fogva  tudta,  hogy Josefina  nem  igazán  beteg,  és  ezért  volt  olyan  nehéz 
meggyógyítania.  Azok  az  emberek,  akik  igazán  betegek,  sokkal  formálhatóbbak.  Josefina  túlságosan  is  tudatában  volt 
mindennek, és nagyon kezelhetetlen volt, jó sokszor kellett füstölnie. 
Don Juan egyszer ugyanezt mondta rólam, hogy megfüstölt  Mindig azt hittem, hogy arra utal, hogy a hallucigén gombát 
használta arra, hogy megvizsgáljon. 
– Hogyan füstölt téged, Josefina? – kérdeztem.
Megvonta a vállát, és nem válaszolt. 
– Ugyanúgy, ahogy téged – felelte Lidia. – Kihúzta a fényességedet, tüzet rakott, és a tűz füstjénél megszárította. 
Biztos voltam benne, hogy don Juan soha nem beszélt nekem  ilyesmiről. Megkértem Lidiát, hogy mondja el, mit tud erről. 
La Gordához fordult. 
– A füst nagyon fontos dolog a varázslóknak – mondta la Gorda. – A füst olyan, mint a köd. A köd természetesen még jobb, 
de azt túl nehéz kezelni. Nem olyan kezes, mint a füst. Tehát ha egy varázsló látni akar valakit, és meg akarja ismerni azt a 
valakit, aki mindig elrejti magát, mint például te és Josefina, akkor tüzet rak, és enge-
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di, hogy a füst beborítsa az embert. Minden, amit rejteget, a füstben előjön.
La  Gorda  elmondta,  hogy a  Naguál  nem csak  arra  használta  a  füstöt,  hogy  lásson,  és kiismerje  az  embereket,  hanem 
gyógyításra is. Füstfürdőket vetetett Josefinával, odaállította vagy ültette a tűz mellé, abba az irányba, amerre a szél fújt. A 



füst beborította, amitől ő nem kapott levegőt, és sírt, de ez a kellemetlenség csak időleges volt, és nem lényeges; ellenben az 
a pozitív hatása volt, hogy fokozatosan megtisztította a fényességét.
–  A  Naguál  mindannyiunknak  adott  füstfürdőket  –  mondta  la  Gorda.  –  Neked még Josefinánál  is  többször  adott.  Azt 
mondta, hogy elviselhetetlen voltál, és te még csak nem is tettetted, mint Josefina.
Minden világos lett. Igaza volt; don Juan száznál is több alkalommal ültetett a tűzhöz. A füst annyira irritálta a torkom és a 
szemem,  hogy már  rettegtem  attól,  ha  megláttam,  hogy don  Juan  száraz  gallyakat  gyűjt.  Azt  mondta,  hogy meg kell 
tanulnom  irányítani  a  légzésemet,  és  behunyt  szemmel  érezni  a  füstöt;  így képes  leszek  levegőt  venni,  anélkül,  hogy 
fulladoznék.
La Gorda azt mondta, hogy a füst segített Josefinának, hogy olyan légies, és megfoghatatlan legyen, és biztos, hogy nekem is 
segített meggyógyítani az őrültségemet, akármi is volt az.
– A Naguál azt mondta, hogy a füst mindent kihoz az emberből – folytatta la Gorda. – Tisztává és egyenessé tesz.
Megkérdeztem, tudja-e, hogyan kell a füsttel kihozni az emberből, amit rejteget. Azt mondta,  hogy ő könnyen meg tudja 
csinálni, mert ő már elhagyta a formáját, de a húgocskák és a Genarók habár számtalanszor látták, hogyan csinálja a Naguál  
és Genaro, mégsem tudják megtenni.
Kíváncsi voltam, miért  nem említette nekem don Juan soha ezt a témát,  annak ellenére,  hogy úgy füstölt engem, mint  a 
szárított halat, több száz alakalommal.
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– De említette – mondta la Gorda szokásos meggyőződésével. – Még szemlélődni is megtanított.  Elmondta nekünk, hogy 
egyszer,  amikor  a  hegyekben füstölt,  hirtelen  megláttad,  hogy mi  rejtőzik  a  színfalak  mögött.  Azt  mondta,  őt  magát  is 
lenyűgözted.
Eszembe jutott egy tökéletes érzéki csalódás, valamiféle hallucináció, amiről azt hittem, hogy a sűrű köd és az elektromos 
vihar  összjátékából keletkezett.  Elmeséltem nekik a jelenetet,  és hozzátettem, hogy sohasem beszélt nekem közvetlenül a 
ködről és a füstről. Az volt az eljárása, hogy tüzeket rakott, és ködfelhőkbe vitt.
La Gorda nem szólt egy szót sem. Felállt, és visszament a tűzhelyhez. Lidia a fejét rázta, és kiöltötte a nyelvét.
– Te tényleg hülye vagy – mondta. – A Naguál mindenre megtanított téged. Mit gondolsz, máskülönben hogyan láttad volna  
mindazt, amit az imént elmeséltél? 
Nagy  különbség  volt  közöttünk  abban,  hogy  mit  értünk  tanítás  alatt.  Elmondtam  nekik,  hogy  ha  nekem  kellene 
megtanítanom nekik  valamit,  amit  én   tudok,  mondjuk autót  vezetni,  akkor  lépésről  lépésre  haladnék,  biztosítva,  hogy 
minden egyes részletét értsék az egész műveletnek. 
La Gorda visszatért az asztalhoz. 
– Ez csak arra érvényes, ha a varázsló a tonálról tanít – mondta. – Amikor a varázsló a naguállal foglalkozik irányítást kell 
adnia, azaz felfedni a harcosnak a misztériumot. És ez minden, amit tennie kell. A harcosnak, aki megkapja a misztériumot,  
a tudást hatalommá kell tennie azzal, hogy azt teszi, amit megmutattak neki. 
A Naguál több misztériumot mutatott meg neked, mint nekünk mindnyájunkat összevéve. De te lusta vagy, mint Pablito, és 
jobban szeretsz zavarodott lenni. A tonál és a naguál két külön világ. Az egyikben az ember beszél, a másikban cselekszik. 
Abban  a  pillanatban,  hogy  kimondta,  szavai  teljes  értelmet nyertek  számomra.  Értettem,  miről  beszél.  Odament  a 
tűzhelyhez,  megkavart valamit egy fazékban, majd visszajött.
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– Miért vagy ilyen ostoba? – kérdezte Lidia kereken.
– Mert üres – felelte Rosa.
Felállítottak, és bandzsítottak, ahogy végigpásztázták a testemet. Mindegyikőjük megérintette a köldöktájékomat.
– De miért vagy még mindig üres? – kérdezte Lidia.
– Tudod, mit kell tenned, nem? – tette hozzá Rosa.
– Őrült volt – mondta nekik Josefina. – Biztos még most is az.
La Gorda a segítségemre sietett, és azt mondta nekik, hogy ugyanabból az okból vagyok még mindig üres, amiért nekik még 
mindig megvan a formájuk. Titkon egyikünk sem akarta a naguál világát. Félünk, és kételyek gyötörnek. Röviden, egyikünk 
se jobb, mint Pablito.
Egyikük se szólt egy szót sem. Mindhárman zavarban voltak.
– Szegény, kis Naguál – mondta nekem Lidia őszinte aggodalommal a hangjában. – Te is annyira meg vagy rémülve, mint 
mi. Én úgy teszek, mintha kemény lennék, Josefina úgy, mintha bolond, Rosa úgy, mintha forrófejű lenne, te meg úgy teszel, 
mintha hülye lennél.
Nevettek, és megérkezésem óta az első alkalommal őszintén barátságosan viselkedtek velem. Megöleltek, és összeérintették a 
fejüket az enyémmel.
La Gorda leült velem szembe, a húgocskák meg köré telepedtek. Mind a négyükkel szemben ültem.
– Most beszélhetünk arról, ami ma este történt – mondta la Gorda. – A Naguál azt mondta, ha túléljük az utolsó találkozást 
a szövetségesekkel, már nem leszünk ugyanazok. Ma éjjel a szövetségesek valamit tettek velünk. Belehajítottak a végtelenbe.
Finoman megérintette azt a kezemet, amelyikkel írtam.
– A mai este rendkívüli volt a számodra – folytatta. – Ma éjjel mindannyian bedobtuk magunkat, hogy segítsünk neked, még 
a szövetségesek is. A Naguál örült volna neki. Ma éjjel egész végig láttál.
– Tényleg? – kérdeztem.
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– Tessék, már megint! – csattant fel Lidia, és mindenki nevetett. 
– Mesélj arról, amit láttam, Gorda! – ragaszkodtam hozzá. – Tudod, hogy ostoba vagyok. Nem lenne jó, ha félreértés lenne 
közöttünk.



– Jól van – mondta. – Értem, mire gondolsz. Ma éjjel láttad a húgocskákat.
Elmeséltem nekik,  hogy tanúja  voltam már  hihetetlen  tetteknek,  melyeket don Juan  és don Genaro hajtott  végre.  Olyan 
tisztán láttam őket, mint ahogy a húgocskákat, és mégis don Juan is és don Genaro is mindig arra a következtetésre jutott, 
hogy nem láttam. Ezért nem sikerült eldöntenem, miben volt más a mai este a húgocskáknál. 
– Úgy érted, nem láttad, hogyan kapaszkodnak bele a világ fonalaiba? – kérdezte. 
– Nem, nem láttam. 
– Nem láttad, hogyan siklanak át a résen a világok között?
Beszámoltam   nekik   arról,   amit   láttam.   Csendben hallgattak. Beszámolóm végén la Gorda csaknem elsírta magát. 
– Milyen kár! – kiáltott fel. 
Felállt, megkerülte az asztalt, és megölelt. Tekintete nyugodt és békés volt. Tudtam, hogy nem táplál rossz érzéseket velem 
szemben. 
– Ez a mi sorsunk, hogy te ilyen lökött vagy – mondta. – De azért a Naguál vagy nekünk. Nem foglak rossz gondolatokkal 
hátráltatni. Ebben legalább biztos lehetsz. 
Tudtam, hogy komolyan gondolja. Olyan szintről beszélt hozzam, amit csak don Juannál tapasztaltam. Többször utalt arra, 
hogy kedélyállapota azért olyan nyugodt, amilyen, mert elhagyta az emberi formáját; forma nélküli harcos. Őszinte szeretet 
érzése töltött el iránta.  Sírás kerülgetett.  Abban a pillanatban,  amikor megéreztem, hogy  milyen remek harcos,  érdekes 
dolog történt velem. Leginkább úgy lehetne leírni, hogy úgy éreztem, mintha a fülem hirtelen elkezdene pattogni. Azzal a 
különbséggel, hogy sokkal hevesebben éreztem a testem közepén
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a pattogást, közvetlenül a köldököm alatt, mint a fülemben. A pattogás után minden kitisztult; a hangok, a képek, az illatok. 
Erőteljes zúgást éreztem, ami elég furcsa módon nem zavarta meg a hallásomat; a zúgás hangos volt, de nem akadályozott 
meg abban, hogy más hangokat is halljak. Mintha nem a fülemmel, hanem valamelyik másik részemmel hallottam volna a 
zúgást. Forróság futott végig a testemen. Majd hirtelen valami olyasmit idéztem fel, amit sohasem láttam. Mintha egy idegen 
emlék kerített volna hatalmába.
Azt láttam,  hogy Lidia két vízszintes,  pirosas kötélen húzza  magát,  ahogy sétál  a falon.  Nem igazán  sétált;  valójában a 
fonalak  vastag kötegén  siklott,  melyeket a  lábfejével tartott.  Láttam,  hogy nyitott  szájjal  zihál  az  erőfeszítéstől,  ahogy a 
pirosas köteleket húzza. Azért nem tudtam megtartani az egyensúlyomat a bemutatója végén, mert fénypontnak láttam, ami 
olyan gyorsan körözött a szobában, hogy elszédültem tőle; a köldökömnél fogva húzott.
Eszembe jutott Rosa és Josefina mutatványa is. Rosa tulajdonképpen a levegőben lebegett, bal kezével hosszú, függőleges, 
pirosas  fonalakba  kapaszkodva,  melyek a  tetőről  aláhulló  szőlőindáknak  tűntek.  Jobb kezével  néhány vízszintes  szállal 
tartotta  magát,  melyek látszólag stabilitást adtak neki.  Ugyanezekbe a szálakba kapaszkodott a lábujjaival is. Bemutatója 
végére izzó fénypontnak látszott a tetőn. Teste fonalai eltűntek.
Josefina néhány fonal  mögé rejtette el magát,  melyek a padlóból látszottak kibújni.  Felemelt  alkarjával  össze gyűjtötte a 
szálakat,  hogy meglegyen  a  kellő vastagságuk,  hogy elrejthessék  a  testét.  Kitömött  ruhája  kiváló  kelléknek  bizonyult; 
valahogy összpontosította a fényességél. A ruha csak olyan szemnek tűnhetett nagynak, amelyik  nézett.  Bemutatója végén 
Josefina, akárcsak Lidia és Rosa egy-egy fényfolt volt csupán. Ide-oda szökelltem az emlékek között.
Amikor elmeséltem nekik ezeket a párhuzamos emlékeimet, a húgocskák zavartan pillantottak rám. La Gor-

261.

da  volt  az  egyetlen,  aki  megértette,  mi  történik  velem.  Őszinte  örömmel  nevetett,  és  azt  mondta,  hogy igaza  volt  a 
Naguálnak, túlságosan lusta vagyok ahhoz, hogy emlékezzek arra, amit láttam; ezért csak azzal foglalkozom, amit nézek. 
Lehetséges volna, gondoltam magamban, hogy tudattalanul szelektálom, mire emlékezzek? Vagy la Gorda idézi elő ezt az 
egészet? Ha igaz az, hogy először csak bizonyos kiválasztott dolgokra emlékezem, és csak később szabadítom fel azokat az 
emlékeket, melyeket elnyomtam, akkor annak is igaznak kell lennie, hogy bizonyára sokkal többet fogtam fel don Juan és 
don Genaro cselekedeteiből, de a teljes tapasztalatomnak csak elenyésző hányadát vagyok képes felidézni.
– Nehéz elhinni  – mondtam la Gordának –, hogy most eszembe jut valami,  amire egy kis idővel ezelőtt egyáltalán  nem 
emlékeztem. 
A Naguál azt mondta, hogy mindenki lát, és mégis úgy döntünk, hogy ne emlékezzünk arra, amit látunk – mondta. – Most 
már értem, mennyire igaza van. Mindannyian látunk; egyesek jobban, mások kevésbé.
 Beszámoltam la Gordának,  hogy valami tudta bennem, most ismét találtam egy kulcsot másik világokhoz. Mindegyikük 
átadott egy-egy hiányzó láncszemet. De nehéz volt rájönni, hogy melyek azok.
Kijelentette,  éppen most  látta  meg,  hogy én elég sokat  gyakoroltam az  álmodást,  és eléggé kiéleztem a figyelmemet,  és 
mégis magamat is megbolondítom azzal a belém rögzült képpel önmagamról, hogy nem tudok semmit. 
– Megpróbáltam beszélni neked a figyelemről – folytatta –, de te is tudsz róla annyit, mint mi. 
Biztosítottam, hogy az én tudásom alapvetően más, mint az övék; az övék összehasonlíthatatlanul látványosabb. Így mindaz, 
amit a gyakorlataikkal kapcsolatban mondanak, színtiszta ajándék. 
–  A  Naguál  azt mondta nekünk,  mutassuk meg, hogy a figyelmünkkel meg tudjuk tartani  az álmaink  képeit,  ugyanúgy, 
ahogy a világ képeit őrizzük meg – mondta la
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Gorda. – Az álmodó művészete valójában a figyelem művészete.
Gondolatok tömege árasztott  el.  Fel  kellett  állnom,  és körbesétálnom a konyhában.  Visszaültem.  Hosszú ideig csendben 
maradtunk. Tudtam, mit értett az alatt, hogy az álmodó művészete a figyelem művészete. Tudtam, hogy don Juan elmondott 
és megmutatott nekem mindent, amit csak tudott. Amíg itt volt, mégsem voltam képes megteremteni a tudás megszerzésének 
előfeltételeit a testemben. Azt mondta,  hogy a gondolkodásom az a démon,  ami leláncol,  és azt kell legyőznöm, ha meg 
akarom valósítani a tanításait. A nehézség tehát lényegében abban állt, hogy miként győzzem le a gondolkodásomat. Soha 



nem jutott  eszembe, hogy meghatározást  kérjek tőle,  mit  is ért  gondolkodás alatt.  Mindig úgy véltem,  hogy a szokásos, 
ésszerű alapon történő megértés, következtetés, gondolkodás képességére gondol. La Gorda szavaiból rá kellett döbbennem, 
hogy a gondolkodás alatt a figyelmet értette.
Don  Juan  azt  mondta,  létezésünk  lényege az  érzékelés,  és létezésünk  csodája  a  tudatosság.  Számára  az  érzékelés  és a 
tudatosság szétválaszthatatlan  funkcionális  egység volt,  melynek két  területét  lehet  megkülönböztetni.  Az első a  tonálra 
irányuló figyelem; ami úgymond az átlagember képessége, hogy érzékelje, és tudatosítsa magában a hétköznapi élet világát. 
Don Juan  a figyelemnek ezt  a  formáját  az  erő első körének is  nevezte.  Úgy írta  le,  mint  azt  a  megdöbbentő és mégis 
természetesnek vett képességet, amellyel rendszert alkotunk a mindennapi életünk érzékleteiből.
A második terület  a  naguálra irányuló figyelem;  azaz  a  varázslóknak  az  a  képessége,  hogy a nem mindennapi  világra 
irányítsák a tudatosságukat. A figyelemnek ezt a területét az erő második köreként is emlegette; ez az a rendkívüli képesség, 
mely mindannyiunkban  megvan,  ám  csak  a  varázslók  használják,  hogy rendszert  alkossanak  a  nem  hétköznapi  világ 
észleleteiből.
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La  G orda  és  a  húgocskák  don  Juan  rendszerének  gyakorlati  oldalát  emelték  ki,  mikor  bemutatták,  hogy az  álmodó 
művészete a figyelmében rejlik, mellyel megőrzi az álom képeit. Tanítványokként túlléptek a tanítások elméleti szintjén. A 
bemutatóhoz  az  erő második  körét  kellett  használniuk,  illetve  a  naguálra  való  figyelmet.  Annak  érdekében,  hogy 
megfigyelhessem  művészetüket,  nekem  is  ugyanezt  kellett  tennem.  Voltaképpen  nyilvánvaló,  hogy egyaránt  figyelmet 
fordítottam mind a két területre.  Talán  mindannyian  mindkét módon folyamatosan érzékelünk,  de úgy döntünk,  hogy az 
egyiket elkülönítjük az emlékezés részére, a másikat meg kiselejtezzük, vagy gondosan elkülönítjük valahová, ahogy én is 
tettem. A feszültség vagy nyugalom bizonyos feltételei között az öntudatlanul kifogásolt emlék felszínre bukkan, és ilyenkor 
két teljesen eltérő emlékképünk lehet ugyanarról az eseményről.
Don Juan nem azon igyekezett, hogy a racionális gondolkodási képességet gyűrje le, vagy inkább nyomja el bennem, hanem 
a  tonálra irányuló figyelmemet, vagyis a hétköznapi  világ tudatosságát.  Szándékát  la Gorda világította  meg, amikor azt 
mondta, hogy a mindennapi világ azért létezik, mert tudjuk, hogyan őrizzük meg a képeit; következésképpen, ha az ember 
feladja a képek megtartásához szükséges figyelmet, akkor a világ megszűnik. 
– A Naguál azt mondta nekünk, hogy csak a gyakorlás számít – szólalt meg hirtelen la Gorda. – Ha sikerül az álmod képeire 
irányítod  a  figyelmedet,  akkor  meg  is  maradnak.  Végül  olyan  leszel,  mint  Genaro,  aki  bármilyen  álom  képeit  képes 
megtartani.
– Mindegyikünknek van még öt másik álma – mondta Lidia. – De az elsőt mutattuk meg, mert ezt adta nekünk a Naguál. 
– Mindannyian tudtok bármikor álmodni, amikor csak akartok? – kérdeztem.
–  Nem – felelte la Gorda. – Az álmodás túl sok erőt igényel. Egyikünknek sincs annyi ereje. Azért kellett a hú-
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gocskáknak olyan sokat gurulniuk a földön, mert a föld energiát adott nekik. Talán emlékezhetsz arra is, hogy láttad, amint 
fénylényekként  a  föld  fényéből  nyernek  energiát.  A  Naguál  azt  mondta,  hogy  az  energiagyűjtés  legjobb  formája 
természetesen az, ha az ember beereszti a napfényt a szemébe, különösen a bal szemébe.
Elmondtam neki, hogy erről semmit sem tudok, mire leírta az egész folyamatot, amelyre don Juan tanította őket. Miközben 
beszélt,  eszembe jutott,  hogy don Juan  nekem is megtanította  az  egész  műveletet.  Ez  abból áll,  hogy az  ember  lassan, 
oldalirányban mozgatja a fejét, miközben félig behunyt szemmel elfogja a napsugarakat. Hozzátette, hogy nemcsak a Napot, 
de bármilyen más, az ember szemébe világító fényforrást is lehet erre használni.
La Gorda elmondta, hogy a Naguál azt tanácsolta nekik, kössék a csípőjükre a kendőjüket, hogy gurulás közben megvédjék a 
csípőcsontjukat.
Megjegyeztem, don Juan sohasem tanácsolta nekem, hogy guruljak a földön. La Gorda közölte, hogy csak nőknek érdemes 
gurulniuk, mert nekik van méhük, és az energia közvetlenül a méhükbe szökik; a gurulással pedig szétszórják a testük többi 
részébe is.  A férfinak a feltöltődéshez a hátán  kell feküdnie,  behajlított térddel,  úgy, hogy összeérjen a két talpa.  Karját 
oldalirányban kell kinyújtania, úgy, hogy alkarja függőlegesen álljon, és felfelé mutassanak ujjai.
– Évek óta álmodjuk ezeket az álmokat – mondta Lidia. – Ezekben már teljes a figyelmünk, míg a többiben még bizonytalan.
La Gorda elmondta, hogy az álom képeinek megtartása tolték művészet. Többéves gyakorlás után, mindegyikük képes volt 
bármely álomban  véghezvinni  egy bizonyos  cselekedetet.  Lidia  sétálni  tudott  bármin,  Rosa  bármin  tudott  himbálózni,  
Josefina bármi  mögé el tudott rejtőzni,  ő maga pedig repülni  tudott.  De  ők csak kezdők, tanoncai  ennek a művészetnek. 
Egyetlen cselek-
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véshez rendelkeznek csak teljes figyelemmel. Hozzátette, hogy Genaro az  álmodás  mestere; annyi dologra tudott figyelni 
álmában, mint mi a mindennapi életben, és hogy számára tökéletesen egyenértékűnek számított a figyelem két területe.
Szükségét éreztem, hogy feltegyem a szokásos kérdésemet:  hogyan, milyen módszerrel tartják meg az álmuk képeit. 
– Ezt te is ugyanolyan jól tudod, mint mi – mondta la Gorda. – Csak annyit mondhatok, hogy miután ugyanabba az álomba 
mentünk újra és újra, elkezdtük érezni a világ fonalait. Ezek segítettek, hogy meg tudjuk tenni mindazt, amit ma éjjel láttál.
Don Juan azt mondta, hogy az erőnk első köre életünk nagyon korai szakaszában rögzül, és azzal a benyomással élünk, hogy 
más nem is létezik számunkra. Az erőnk második köre, azaz a naguálra irányuló figyelmünk az emberek elsöprő többségénél 
rejtve marad, és csak a haláluk pillanatában tárul fel. Bár vezet hozzá mindenki számára járható út, csak a varázslók lépnek 
rá; ez az út az álmodáson keresztül vezet. Az álmodás lényegében arról szól, hogy szándékosan befolyásolni és változtatni 
tudjuk hétköznapi  álmainkat.  Az álmodók, azzal,  hogy lekötik a  naguálra irányuló figyelmüket,  és a hétköznapi  álmaik 
dolgaira és eseményeire irányítják,  álmodássá változtatják ezeket az álmokat. 
Don Juan azt mondta, nincs biztos módszer a naguálra irányuló figyelem elsajátítására. Csak tanácsokat adott. Az első úgy 
szólt, hogy keressem meg álmomban a kezem; aztán a figyelem gyakorlása kiterjedt arra, hogy találjak tárgyakat, keressek 



bizonyos dolgokat,  mint  például  épületeket, utcákat  és efféléket. Majd az következett,  hogy meghatározott napszakokban 
álmodjak meghatározott helyekről. Az utolsó szakaszban az énem teljességére kellett összpontosítanom a naguálra irányuló  
figyelmemet.  Don Juan  azt  mondta,  hogy ezt az utolsó fázist  általában  egy előbb vagy utóbb sokunknál  megjelenő álom 
vezeti be,
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melyben az ember saját magát látja az ágyban. Mire a varázsló ilyen álommal találkozik, addigra figyelmét már olyan szintre 
fejlesztette,  hogy nem  ébreszti  fel  önmagát  –  mint  a  többségünk  tenné  hasonló  helyzetben  –,  hanem  sarkon  fordul,  és 
cselekedni kezd, mintha a mindennapi életben cselekedne. Innentől kezdve egyfajta törés, illetve valamiféle megosztottság üt 
tanyát az egyébként egységes személyiségben. Annak, hogy az ember leköti a naguálra irányuló figyelmet, és a mindennapi 
világra  irányuló figyelem kifinomultsági  szintjére fejleszti,  az lesz az eredménye, hogy létrejön egy önmagunkkal  azonos 
másik én, akit az álmodás szült.
Don Juan kifejtette nekem, nincsenek szigorúan előírt és követendő lépések arra,  hogyan lehet az alakmást tanítani,  mint 
ahogy arra sincsenek meghatározott lépések, hogyan érjük el a hétköznapi tudatosságot. Egyszerűen csak a gyakorlat teszi. 
Erősködött,  hogy a  naguálra  való  figyelem  lekötésével  meg fogjuk találni  a  lépéseket.  Buzdított,  hogy gyakoroljam az 
álmodást, anélkül, hogy hagynám, hogy a félelmeim ezt megterhelő feladattá tegyék.
Ugyanezt tette la Gordával, és a húgocskákkal is, de bennük volt valami, ami szemmel láthatólag fogékonyabbá tette  őket 
egy más szintű figyelem eszméjének befogadására.
– Genaro az idő nagy részében az  álom-testében  tartózkodott – mondta la Gorda. – Azt jobban szerette. Ezért volt képes 
megtenni  a leghátborzongatóbb dolgokat,  és halálra  ijeszteni  téged. Genaro úgy tudott  ki-be mászkálni  a világok közötti 
résen, ahogy te vagy én az ajtón.
Don Juan a világok közötti résről is hosszasan beszélt nekem. De ezt mindig is csak afféle képes beszédnek tartottam, az éles 
elhatárolódást az átlagember illetve a varázsló által érzékelt világ között.
La Gorda és a húgocskák megmutatták nekem, hogy a világok közötti rés egyáltalán nem holmi hasonlat; inkább a figyelem 
szintjei közötti váltás képességére utal
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Egyik felem tökéletesen értette la Gordát, míg a másik felemnek soha nem volt része ilyen rémületben.
– Többször is kérdezted, hová ment a Naguál és Genaro – mondta la Gorda. – Soledad világosan megmondta, hogy a másik 
világba mentek; Lidia kijelentette, elhagyták ezt a vidéket; a Genarók ostobák voltak, és rád ijesztettek. Az az igazság, hogy 
a Naguál és Genaro átléptek ezen a résen. 
Valami  számomra  ismeretlen  oknál  fogva,  alaposan  megzavarodtam  kijelentésének  hatására.  Mindvégig  az  az  érzés 
kísértett, hogy mindörökre elmentek. Tudtam, hogy nem távoztak el a szó hétköznapi értelmében, ám igyekeztem fogalmi 
szintre  szorítani  ezt az érzést.  Annak ellenére,  hogy közeli  barátaimnak  esetenként  ki  is mondtam,  azt  hiszem sohasem 
hittem benne igazán.  Legbelül mindig is racionális ember maradtam.  De la Gorda és a húgocskák valóságos lehetőséggé 
változtatták ködös metaforáimat. La Gorda ténylegesen fél mérföldet repített minket álmodása erejével. 
La Gorda felállt és azt mondta, hogy most már mindent értek, és ideje enni. Kitálalta az ételt. Nem voltam éhes. Mihelyst 
befejeztük az evést, felállt, és hozzám lépett. 
– Azt hiszem, itt az ideje, hogy elmenj – mondta. 
Mintha ezzel jelt adott volna a húgocskáknak. Ők is felálltak.
–  Ha most  itt  maradsz,  soha  többé nem  tudsz  elmenni  –  folytatta  la  Gorda.  –  A  Naguál  megadta  neked  a  választás 
szabadságát, és akkor úgy döntöttél, hogy vele maradsz. Azt mondta nekem, ha mindannyian túléljük az utolsó találkozást a 
szövetségesekkel,  akkor  etesselek meg benneteket,  hogy érezzétek jól magatokat,  aztán  búcsúzzak el mindnyájatoktól.  A 
húgocskáknak és nekem nincs hova mennünk, így számunkra nincs választás. Veled azonban más a helyzet. 
A húgocskák körbeálltak, és egyenként elköszöntek tőlem.
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Végletesen ironikus volt a helyzet. Szabad voltam, de valójában nem tudtam, hová mehetnék. Nekem sem volt választásom. 
Évekkel ezelőtt don Juan megadta a lehetőséget, hogy meghátráljak, én azonban maradtam, mert már akkor sem volt hová 
mennem.
– Csak egyszer döntünk – mondta akkor don Juan. – Eldöntjük, hogy vagy harcosok, vagy közönséges emberek leszünk. 
Második választásunk nincs. Ezen a földön nincsen.
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-6-

A második figyelem

Rögtön reggeli után la Gorda azt mondta nekem: – Ma el kell menned. Miután úgy határoztál, velünk tartasz, elkötelezted 
magad, hogy segítesz nekünk teljesíteni az új feladatunkat. A Naguál csak. addig bízta rám az irányítást, míg te meg nem 
jössz. Mint már tudod, rám bízott bizonyos dolgokat, hogy adjam át neked. De még van néhány, melyekről nem tehettem 
említést  addig,  amíg amíg nem döntöttél.  Ma ezekkel fogunk foglalkozni.  Rögtön ezután  el kell  menned,  hogy időt  adj 
nekünk  a  felkészülésre.  Szükségünk  van  pár  napra,  hogy  mindent  elrendezzünk,  és  felkészüljünk  arra,  hogy  örökre 
elhagyjuk ezeket  a  hegyeket.  Sok időt  töltöttünk  itt.  Nehéz  elszakadni.  De hirtelen  mindennek vége szakadt.  A Naguál  
figyelmeztetett minket a teljes és végleges váltásra,  amit majd te hozol, függetlenül a csatáid kimenetelétől, de azt hiszem 



senki sem hitt neki igazán.
– Nem értem, miért kell mindent megváltoztatnotok – mondtam.
– Már elmagyaráztam neked – ellenkezett. – Elvesztettük a régi célunkat. Most egy új van, és ez az új cél megköveteli, hogy 
olyan könnyűek legyünk, mint a szellő. A szellő az új hangulatunk. Eddig a forró szél volt. Megváltoztattad az irányunkat.
– Rejtélyekben beszélsz, Gorda.
– Igen, de ezt csak azért gondolod így, mert üres vagy. Nem tudom világosabban kifejezni. Amikor visszatérsz, a Genarók 
megmutatják majd neked a rejtőzködés művészetét, és rögtön azután mindnyájan elhagyjuk ezt a
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helyet.  A  Naguál  meghagyta,  ha  úgy döntesz,  velünk  tartasz,  az  első dolog,  amire  figyelmeztetnem  kell  téged,  hogy 
emlékezz a Soledaddal és a húgocskákkal vívott csatáidra, és alaposan vizsgálj meg mindent, ami akkor veled történt, mert  
mindez ómen arra vonatkozólag, ml fog veled történni az utadon. Ha figyelmes vagy és feddhetetlen, rá fogsz jönni, hogy 
ezek a csaták az erő ajándékai voltak.
– És dona Soledad mit fog most csinálni?
– Elmegy. A húgocskák már segítettek neki szétszedni a padlóját. Neki az a padló segített, hogy elérje a naguálra irányuló  
figyelmét.  A vonalaknak volt erejük ahhoz, hogy ebben segítsék. Minden egyes vonal segített összegyűjteni a figyelmének 
egy kis részét. Néhány harcosnak a figyelem elérésében nem hátrány az, hogy nem teljes. Soledad azért tudott így átváltozni,  
mert mindnyájunknál hamarabb érkezett el ehhez a figyelemhez. Nem kell már hosszasan a padlóra merednie, hogy átlépjen 
a másik világba, így most hogy már nincs szüksége a padlóra, visszatette a földbe, ahonnan vette.
– Gorda, te tényleg eltökélt vagy, hogy elmenj innen!
– Mindannyian  azok vagyunk.  Ezért  kérlek,  menj el pár  napra,  adj időt nekünk ahhoz,  hogy felszámolhassunk mindent, 
amink van.
– Nekem kellene helyet találni mindnyájatok számára, Gorda?
– Ha feddhetetlen harcos lennél, egyszerűen csak megtennéd. De nem vagy feddhetetlen harcos, és mi sem, Viszont akkor is 
mindent meg kell tennünk, hogy megfeleljünk az új kihívásunknak.
A balsors nyomasztó érzése telepedett rám. Sohasem voltam az az ember, aki jól viseli a felelősséget. Azt gondoltam, azzal, 
hogy elkötelezem magam a vezetésükre, olyan nyomasztó terhet veszek a vállamra, amit nem tudok elviselni.
– Talán nem kell semmit sem csinálnunk – mondtam!
– Igen! Ez az! – mondta, és nevetett. – Miért nem mondogatod ezt magadnak folyamatosan, amíg bizton-
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ságosan  nem  érzed  magad?  A  Naguál  újra  és  újra  elmondta neked,  hogy  a  harcosok  egyedüli  szabadsága  az,  ha 
feddhetetlenül viselkednek.
Elmondta  nekem, a  Naguál  mennyire ragaszkodott ahhoz,  hogy mindnyájan  megértsék: a feddhetetlenség nemcsak hogy 
szabadság, hanem az egyetlen módja annak, hogy elijesszék az emberi formát. 
Elmeséltem neki, hogyan magyarázta meg nekem don Juan, mit ért feddhetetlenségen. Kettesben túráztunk egy nagyon mély 
szakadékban,  amikor egy óriási szikladarab megindult  a kőfalon. Félelmetes erővel zuhant  lefelé, és a szakadék alján ért 
földet, húsz vagy harminc méterrel előrébb, mint ahol mi álltunk. A szikladarab mérete nagyon hatásossá tette a jelenetet. 
Don Juan megragadta az alkalmat, hogy drámai leckét kerekítsen belőle. Azt mondta, azok az erők, melyek a végzetünket 
irányítják, rajtunk kívül állnak, és semmi közük a tetteinkhez, vagy az akaratunkhoz. Néha ez az erő megállít minket, hogy 
lehajoljunk  és  bekössük a  cipőfűzőnket,  ahogy én  éppen  az  imént  tettem.  És  azáltal,  hogy ez  az  erő megállít,  értékes 
pillanatot nyerünk. Ha tovább sétáltunk volna, az a hatalmas szikla biztosan halálra zúzott volna minket. Ezzel szemben egy 
másik napon, egy másik szakadékban, ugyanez a végzetes erő ugyanígy megállíthat minket, hogy lehajoljunk és bekössük a 
cipőfűzőnket, míg ekkor egy másik szikla éppen a fejünk fölött indul el. Azáltal, hogy megállít, értékes pillanatot veszítünk 
el.  Ha azalatt  tovább sétáltunk  volna,  megmenthettük  volna  az  életünket.  Don Juan  azt  mondta,  annak  fényében,  hogy 
egyáltalán  nincs  hatalmam  azok  felett  az  erők  felett,  melyek  a  sorsomat  irányítják,  az  egyedüli  szabadságom,  ott  a 
szakadékban az, hogy feddhetetlenül kötöm be a cipőfűzőmet. 
Gordát úgy tűnt, megérintette a beszámolóm. Az asztal túlsó végéről egy pillanatra a tenyerébe vette az arcomat.
– A feddhetetlenség számomra az, hogy amit a Naguál rám bízott, a megfelelő időben mondjam el neked – fe-
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lelte. – De az erőnek tökéletesen kell időzítenie azt, amil felfedek, máskülönben nem lesz semmilyen hatása.
Drámai szünetet tartott. Hallgatása nagyon megfon tolt volt, és rettentő hatásos.
– Mi van? – kérdeztem kétségbeesetten.
Nem válaszolt. Megfogta a karom, és kivezetett a bejárati ajtó elé. Leültetett a keményre döngölt földre, hátamat egy vastag,  
körülbelül fél méteres karónak támasztva, mely úgy nézett ki, mint egy fatuskó, amit majdnem a fal mellet ástak be a földbe. 
Öt ilyen karó volt egy sorban, körülbelül hatvan centire egymástól. Meg akartam kérdezni la Gordát, mire valók. Az volt az  
első benyomásom, hogy a ház korábbi tulajdonosa állatokat köthetett hozzájuk. Feltevésem mégis képtelenségnek tűnt, mert 
a ház előtti rész, valójában egy fedett veranda volt.
Elmondtam  la  Gordának  a  feltételezésemet,  amint  leült  mellém,  a  bal  oldalamra,  hátát  egy másik  karónak  támasztva. 
Nevetett, és azt felelte, a karókat valóban valamiféle állatok megkötésére használták, de nem az előző tulajdonos, hanem ők, 
és neki majd eltört a dereka, amikor a lyukakat ásták.
– Mire használjátok őket? – kérdeztem.
– Mondhatjuk úgy, hogy magunkat  kötjük ki hozzájuk – felelte.  – És ez elvezet a következő dologhoz, amire a  Naguál  
megkért,  hogy mondjak el neked. Azt mondta,  mivel üres voltál,  másképp kellett  összeszednie a második figyelmedet,  a 
naguálra irányuló figyelmedet,  mint  a miénket.  Mi az  álmodás  során  gyűjtöttük össze, te az erőnövényekkel.  A  Naguál  
elmondta, hogy az erőnövényei egy csomóba gyűjtötték a második figyelmed ijesztő oldalát,  és ez az az alak, ami kijött a 



fejeden.  Azt mondta,  ez történik a varázslókkal,  ha  erőnövényeket kapnak.  Ha nem halnak  bele, az erőnövények abba a 
rettenetes alakba sodorják a második figyelmüket, amely aztán a fejükön jön ki.
Itt érkezünk el oda, amit el akart neked mondani. Azt mondta, irányt kell változtatnod, és el kell kezdened

273.

más  módon  összegyűjteni  a  második  figyelmedet,  valahogy  úgy,  mint  mi.  Nem  folytathatod  a  tudás  útját,  ha  nem 
egyensúlyozod ki a második figyelmedet. Mindez idáig ez a figyelmed a Naguál erejéből táplálkozott, de most egyedül vagy. 
Ezt akarta, hogy elmondjam neked. 
– Hogyan egyensúlyozzam ki a második figyelmemet?
– Álmodnod kell, úgy ahogy mi tesszük. Az álmodás az egyetlen módja annak, hogy összegyűjtsük a második figyelmünket, 
anélkül, hogy megsértenénk, vagy ijesztővé és rettenetessé tennénk. A te második figyelmed a világ szörnyűséges oldalára 
koncentrál; a miénk a gyönyörűségesre. Irányt kell változtatnod, és velünk kell jönnöd. Ez az, amit választottál tegnap éjjel, 
amikor úgy döntöttél, velünk tartasz.
– Ez az alak bármikor ki tud jönni belőlem? 
– Nem. A Naguál  azt mondta,  nem fog még egyszer kijönni addig, amíg olyan idős nem leszel, mint  ő. A naguálod már 
kijött annyiszor, ahányszor szükségünk volt rá.  A Naguál és  Genaro intézkedtek efelől. Volt, amikor ugratással hozták ki 
belőled. A Naguál azt  mondta, néha csak egy hajszál választott el attól, hogy meghalj, mert a második figyelmed nagyon 
behódol. Azt mondta,  egyszer  rá  is ijesztettél;  a  naguálod megtámadta  őt, és énekelnie kellet,  hogy megnyugtassa.  De a 
legrosszabb dolog Mexikóvárosban történt  veled; amikor egyszer meglökött, és te bementél egy hivatalba,  és ott abban a 
hivatalban átmentél a világok közötti résen.  Ő csak el akarta vonni a figyelmedet a tonálról; mert halálra aggódtad magad 
valami ostobaság miatt. De amikor meglökött, az egész tonálod összezsugorodott, és teljes lényeddel átmentél a résen. Pokoli 
nehéz volt megtalálnia.  Elmondta,  hogy egy pillanatra  azt hitte, tovább mentél annál,  mint ahova  ő el tud érni. De aztán 
meglátott,  ahogy céltalanul bolyongsz, és visszahozott. Azt mondta, reggel tíz körül mentél át a résen. Tehát azon a napon 
reggel tíz óra lett a te új időd. 
– Új időm mire?
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–  Mindenre.  Ha ember maradsz,  ez idő tájban fogsz meghalni.  Ha varázslóvá válsz,  ez idő körül  fogod elhagyni  ezt  a 
világot.
– Eligio is egy külön úton ment,  olyan úton,  amelyről egyikünk sem tudott.  Éppen hogy csak találkoztunk vele, mielőtt 
elment. Eligio a legcsodálatosabb álmodó volt. Annyira jó volt, hogy a Naguál és Genaro többször is átvitték a résen, és neki 
volt  ereje  ahhoz,  hogy  úgy  lép  jen  át,  mintha  az  semmiség  lenne.  Még  csak  nem  is  zihált.  A  Naguál  és Genaro 
erőnövényekkel adott neki egy végső lökést. Megvolt az ereje és a hatalma,  hogy irányítsa ezt a lökést. Ez vitte oda, ahol 
most van.
– A Genarók azt mondták nekem, hogy Eligio Benignóval ugrott. Igaz ez?
–  Persze. Mire Eligiónak ugrania kellett, második figyelme már a másik világban volt. A Naguál azt mondta, a tied is ott 
volt,  de  neked  egy rémálom  volt,  mert  nem  tudtad  irányítani.  Azt  mondta,  az  erőnövényei  felemássá  tettek  téged;  a 
segítségükkel áthatoltál  a  tonálra irányuló figyelmeden,  és egyenesen a második figyelmed világába kerültél,  de anélkül, 
hogy uralmad lett volna felette. Eligiónak csak a legeslegvégén adott a Naguál erőnövényeket.
– Gondolod, hogy ettől megsérült a második figyelmem?
– A Naguál ezt sohasem mondta. Azt gondolta, hogy veszélyesen őrült vagy, de ennek semmi köze az erőnövényekhez. Azt 
mondta, mindkét figyelmed kezelhetetlen. Ha le tudnád győzni őket, remek harcos lennél.
Szerettem volna, ha többet mond erről. Rátette a kezét a jegyzetfüzetemre, és azt mondta, borzasztó sűrű nap áll előttünk, és 
tartalékolnunk kell  az energiánkat,  hogy végigcsinálhassuk.  Ezért  fel kell  tölteni  magunkat  a napfénnyel.  Azt mondta,  a 
körülmények úgy kívánják,  hogy a napsugarakat  a bal  szemünkkel vegyük fel. Elkezdte lassan  egyik oldalról  a másikra 
mozgatni a fejét, miközben félig behunyt szemén keresztül egyenesen a Napba nézett.
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Egy pillanattal  később Lidia,  Rosa és Josefina is csatlakozott hozzánk. Lidia a jobbomra ült,  Josefina mellé, míg Rosa la 
Gorda mellé. Mindannyian a karóknak támasztották a hátukat. Én voltam a sor közepén. 
Tiszta idő volt. A Nap éppen hogy fenn volt a hegyek távoli vonulata felett. Teljesen egyszerre kezdték el mozgatni a fejüket. 
Én is csatlakoztam hozzájuk, és az volt az érzésem, hogy én is összehangoltam a mozgásomat az övékkel. Körülbelül egy 
percig folytatták, aztán megálltak.
Mindannyian kalapot viseltek, és a karimáját használták arra,  hogy megvédjék az arcukat a napfénytől, amikor éppen nem 
fürösztötték a szemüket benne. La Gorda odaadta nekem a régi kalapomat, hogy én azt vegyem fel.
Körülbelül fél órát ültünk ott. Ezalatt az idő alatt számtalanszor megismételtük a gyakorlatot. Húzni akartam egy vonalat 
minden egyes alkalom után a füzetembe, de la Gorda véletlenül ellökte.
Lidia hirtelen felállt,  miközben érthetetlenül motyogott valamit. La Gorda hozzám hajolt, és azt suttogta, hogy a Genarók 
jönnek.  Erőlködtem,  hogy lássam  őket,  de senki  sem volt  az  úton.  Rosa és Josefina  is  felálltak,  majd  mind  a  hárman 
bementek a házba.
Közöltem la Gordával, hogy én senkit sem láttam közeledni. Azt felelte, a Genarók csak az út egy bizonyos részén voltak 
láthatók, és hozzátette,  retteg attól a pillanattól,  amikor mindannyiunknak együtt kell lennünk,  de bízott abban, hogy én 
képes leszek kezelni a helyzetet. Azt tanácsolta, hogy különösen Josefinával és Pablitóval legyek óvatos, mert ők képtelenek 
uralkodni  magukon.  Azt  mondta,  a  legokosabb  dolog,  amit  tehetek,  hogyha  körülbelül  egy óra  múltával  elviszem  a 
Genarókat.
Továbbra is figyeltem az utat. Senki sem látszott közeledni. 
– Biztos vagy benne, hogy jönnek? – kérdeztem.



Azt mondta,  ő nem látta  őket, de Lidia igen. A Genarók csak Lidiának voltak láthatók, mert  ő egy időben szemlélődött  is, 
miközben a Napban fürösztötte a szemét.

276.

Nem voltam biztos benne, mire gondol la Gorda, ezért megkértem, magyarázza el.
– Mi  szemlélődök  vagyunk – mondta.  – Ugyanúgy, mint  te. Mi pontosan ugyanazok vagyunk.  Nincs szükség arra,  hogy 
tagadjuk, hogy te is szemlélődő vagy, a Naguál mesélt nekünk szemlélődésed hőstetteiről.
–  Szemlélődésem hőstetteiről? Miről beszélsz, Gorda?
Összehúzta a száját, és úgy látszott, közel van ahhoz, hogy kérdésem felidegesítse; de visszafogta magát. Elmosolyodott, és 
finoman meglökött.
Abban a pillanatban hirtelen borzongás futott végig a testén. Üresen nézett el mellettem, aztán élénken megrázta a fejét. Azt 
mondta,  éppen  most  látta,  hogy  a  Genarók  nem  jönnek;  túl  korán  van  még  nekik.  Még  várnak  egy  kicsit,  mielőtt 
megjelennek. Mosolygott, látszott, hogy örül a késésnek.
– Egyébként nekünk is túl korán lenne még ahhoz, hogy itt legyenek – mondta. – Ők is ugyanígy éreznek velünk szemben.
– Hol vannak most? – kérdeztem.
– Biztosan valahol ülnek az út szélén – felelte. – Benigno bizonyára megszemlélte a házat, miközben sétáltak, és látta, hogy 
itt ülünk, és ezért úgy döntöttek, várnak. Tökéletes. Ezzel időt nyertünk.
– Megrémítesz, Gorda. Mihez nyertünk időt?
– Ma össze kell szedned a második figyelmedet, csak a mi négyünk számára.
– Hogyan tudom ezt megtenni?
– Nem tudom. Te nagyon titokzatos vagy nekem. A Naguál  számtalan dolgot csinált veled az erőnövényeivel, de ezt nem 
lehet  tudásnak  nevezni.  Ez  az,  amit  próbáltam  neked  elmondani.  Csak  akkor  fogsz tudni  cselekedni  vele,  ha  tökéletes 
uralmad van a második figyelmed felett; különben megrekedsz mindig félúton a kettő között, mint most is. Minden, ami a 
megérkezésed  óta  történt  veled,  arra  irányult,  hogy pörgésbe hozza  ezt  a  figyelmedet.   Apránként   adtam   neked   az 
utasításokat, ahogy a Naguál meghagyta nekem. Mivel te egy másik
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úton jársz, nem ismered azokat a dolgokat, amiket mi, mint ahogy mi sem tudunk semmit az erőnövényekről. Soledad egy 
kicsit többet tud, mert a  Naguál  őt elvitte a szülőföldjére. Nestor ismeri a gyógynövényeket, de egyikünket sem tanítottak 
úgy, mint téged. Nekünk még nincs szükségünk erre a tudásra. De egy nap, amikor készek leszünk, te leszel az, aki tudni 
fogja, mit kell tennie, hogy megadja nekünk a lökést az erőnövényekkel. Én vagyok az egyetlen, aki tudom, hol van elrejtve 
a Naguál pipája arra a napra várva.
A Naguál  utasítása az, hogy meg kell változtatnod az utadat, és velünk kell jönnöd. Ez azt jelenti, hogy az  álmodást kell 
gyakorolnod velünk, és a rejtőzködést a Genarókkal. Többé nem engedheted meg magadnak, hogy ott legyél, ahol vagy, a 
második figyelmed félelmetes oldalán. Még egy rázkódás, ahogy a naguálod kijön, akár meg is ölhet. A Naguál  elmondta 
nekem, hogy az  emberi  lények törékeny teremtmények,  akiknek  a fényessége sok rétegből  áll.  Amikor  látod  őket,  ezek 
szálaknak tűnnek, de azok igazából héjak, mint a hagyma héja. Bármilyen rázkódás elválaszthatja ezeket a rétegeket, és akár 
meg is ölheti az embert.
 Felállt,  és visszavezetett a konyhába. Egymással szemben ültünk le. Lidia, Rosa és Josefina az udvaron foglalatoskodtak. 
Nem láttam őket, de hallottam, hogy beszélnek és nevetnek.
– A Naguál azt mondta, azért halunk meg, mert a rétegeink elválnak egymástól – mondta la Gorda. – A rázkódások mindig 
szétválasztják    őket,    de   azok    képesek  visszarendeződni.  Néha  azonban  a  rázkódás  olyan  nagy,  hogy a  rétegek 
meglazulnak, és már soha többé nem képesek visszakerülni az eredeti helyzetükbe.
– Láttad te már valaha ezeket a rétegeket, Gorda?
– Persze.  Láttam  egy embert meghalni  az utcán. A  Naguál  azt mondta,  te is láttál egy haldokló embert,  de nem  láttad a 
halálát. A Naguál láttatta velem a haldokló ember rétegeit. Olyanok voltak, mint a hagymahéjak. Az emberi lények amikor 
egészségesek, fénylő tojások, de ha
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megsebesülnek, rétegeik lassan szétválnak, mint a hagymahéjak.
A  Naguál  azt  mondta  nekem,  a  te  második  figyelmed  olyan  erős  volt  néha,  hogy teljesen  kinyomta  magát.  Neki  és 
Genarónak kellett összetartani  a rétegeidet; különben meghaltál  volna. Ebből gondolta azt, talán lesz elég energiád, hogy 
kétszer is kijöjjön a  naguálod. Úgy értette,  hogy kétszer te magad is együtt tudod tartani  a rétegeidet.  Te ennél többször 
megtetted, ezzel kimerítetted magad, úgyhogy egy újabb rázkódásnál már nem tudnád együtt tartani a rétegeidet. A Naguál  
megbízott azzal, hogy vigyázzak mindenkire; a te esetedben abban kell segítenem, hogy a rétegeidet összefogd. A Naguál azt 
mondta,  a  halál  szétfeszíti  a  rétegeket.  Elmagyarázta  nekem,  hogy a  fényességünk  közepe,  ami  a  naguálra  irányuló  
figyelem,  állandóan  kifele tör,  és ez az,  ami  meglazítja  a rétegeket.  Így könnyű a halálnak  közéjük férkőzni,  és teljesen 
szétválasztani  őket. A varázslóknak mindent meg kell tenniük, hogy összetartsák a saját rétegeiket. Ezért tanított minket a 
Naguál  az  álmodásra.  Az  álmodás  során  a  rétegek  szorosabban  összekapcsolódnak.  Amikor  a  varázslók  megtanulnak 
álmodni, összekötik a kétféle figyelmüket, és így nincs szükség arra, hogy a fényességük középpontja kifelé nyomuljon.
– Úgy érted, a varázslók nem halnak meg?
– Így van. A varázslók nem halnak meg.
– Úgy érted, hogy egyikünk sem fog meghalni?
–  Nem  magunkra  gondoltam.  Mi  senkik  vagyunk.  Mi  korcsok  vagyunk;  se  itt,  se  ott  nem  vagyunk.  Én  varázslókra 
gondoltam. A Naguál  és Genaro varázslók. Az ő kétféle figyelmük olyan szorosan együtt van, hogy talán sohasem fognak 
meghalni.
– A Naguál mondta ezt, Gorda?



– Igen.  Ő is és Genaro is mondták  ezt  nekem.  Nem sokkal  azelőtt,  hogy elmentek,  a  Naguál  elmagyarázta  a  figyelem 
hatalmát. Addig nem is tudtam a tonálról és a naguálról.
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La Gorda elmesélte, miként okította a  Naguál  a döntő fontosságú  tonál-naguál  dichotómiát. Elmondta,  a  Naguál  egy nap 
összeterelte mindnyájukat,  hogy egy hosszú túrára  vigye  őket egy elhagyatott,  sziklás völgybe, a hegyekben. Nagy, nehéz 
csomagot  készített  mindenféle holmikból,  még Pablito rádióját  is  beletette.  Odaadta  a  batyut  Josefinának,  és egy nehéz 
asztalt tett Pablito vállára, majd mindnyájan elindultak. Cserélniük kellett, hogy mindenki cipelje a batyut is és az asztalt is, 
s így gyalogoltak majdnem negyven mérföldet, oda a magasan fekvő, elhagyatott helyre. Amikor megérkeztek, a  Naguál  a 
völgy leges legközepére tetette Pablitóval az asztalt. Aztán megkérte Josefinát, hogy rendezze el a batyu tartalmát az asztal 
tetején.  Amikor az asztal  betelt,  elmagyarázta ne-kik a  tonál  és a  naguál  közötti  különbséget, ugyanazokkal a szavakkal, 
melyekkel nekem is leírta egy étteremben, Mexikóvárosban, csakhogy az ő esetükben összehasonlíthatatlanul szemléletesebb 
volt a magyarázat. 
Elmondta  nekik,  hogy a  tonál  az a  rend,  amelynek  hétköznapi  világunkban  vagyunk  tudatában,  és  ugyanakkor  az  a 
személyes rend is, amit egész életünkön át cipelünk a vállunkon, ugyanúgy, ahogy ők most a batyut és az asztalt cipelték. 
Mindegyikünk személyes  tonálja  olyan, mint az az asztal a völgy közepén, egy parányi sziget, telis-tele olyan dolgokkal, 
amiket ismerünk.  A  naguál  pedig az a megmagyarázhatatlan  forrás,  ami a helyén tartja az asztalt,  olyan, mint  annak az 
elhagyatott völgynek a végtelensége. 
Elmondta nekik, a varázslóknak kötelességük bizonyos távolságból nézni a tonáljukat, hogy jobban meg tudják ragadni, mi 
van körülöttük. Felvitte  őket egy hegygerincre, ahonnan beláthatták az egész vidéket. Az asztal alig látszott onnan. Aztán 
visszavitte  őket  az  asztalhoz,  és  mindegyiküket  megkérte,  hajoljon  fölé,  így  akarta  nekik  szemléltetni,  hogy  egy 
átlagembernek nincs meg az a rálátása, ami egy varázslónak megvan, mert egy átlagember csak ül a saját asztala tetején, és 
kapaszkodik minden egyes rajtalévő kacatba.
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Aztán külön-külön mindegyikük emlékezetét tesztelte azzal, hogy miután csak úgy mellékesen ránéztek az asztalra,  elvett 
róla  valamit,  és  elrejtette,  kíváncsi  volt,  vajon  elég  figyelmesek  voltak-e.  Mindannyian  fényesen  megállták  a  helyüket. 
Rámutatott, hogy az a képességük, hogy ennyire könnyen tudnak emlékezni az asztalon lévő dolgokra, annak köszönhető, 
hogy kifejlesztették a tonálra irányuló figyelmüket, vagyis az asztalra irányuló figyelmüket.
Ezután  megkérte  őket,  nézzenek meg jól mindent  az asztal  alatt  a földön, és azzal  tette próbára  az emlékezetüket,  hogy 
eltávolított kavicsokat, gallyakat, vagy bármit, amit talált. Egyikük sem volt képes emlékezni, hogy mit látott az asztal alatt.
A  Naguál  ezután lesöpört  mindent  az asztal  tetejéről, majd egyenként  mindegyiküket felfektette az asztalra;  úgy, hogy a 
hasukon feküdjenek,  és figyeljék meg gondosan  a talajt  maguk alatt.  Elmagyarázta  nekik,  hogy egy varázsló számára  a 
naguál az asztal alatti terület. Mivel elképzelhetetlen akár csak megközelíteni is a naguál végtelenségét, amit a beláthatatlan 
elhagyatott terület példázott, ezért a varázslók tevékenységi területüknek közvetlenül a  tonál  szigete alatti területet jelölték 
ki, amit szemléletesen az asztal alatti terület példázott. Ez a rész volt az, amit  ő a második figyelem területének nevezett, 
ami más néven a naguálra irányuló figyelem, vagy az asztal alattra irányuló figyelem. Ez a figyelem csak azután érhető el, 
miután a harcos tisztára söpörte az asztalát. Azt mondta, a második figyelem elérése egyesíti a kél külön figyelmet, és ez az 
egység az ember teljessége.
La Gorda elmesélte, hogy a naguál szemléltetése annyira világos volt, hogy azonnal megértette, miért tisztíttatta ki a Naguál  
az  ő életét, söpörtette le a  tonál  szigetét,  ahogy ő hívta.  Úgy érezte, valóban nagyon szerencsés,  hogy a  Naguál  minden 
javaslatát követte. Még messze volt attól, hogy egyesítse a két figyelmét, de szorgalmának eredménye a feddhetetlen élet lett, 
amiről biztosította a Naguál, hogy az egyetlen útja annak, hogy levet-
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hesse az emberi formáját. Mindaddig lehetetlen a két figyelmet egyesíteni, amíg el nem hagyjuk az emberi formánkat.
Az asztal alá irányuló figyelem a kulcs mindenhez, amit a varázslók csinálnak – folytatta. – Annak érdekében, hogy elérjük 
ezt  a  figyelmet,  a  Naguál  és Genaro  megtanított  minket  álmodni,  téged meg az  erőnövényekkel  ismertettek  meg.  Nem 
tudom, neked mit tanítottak, hogyan ragadd meg a második figyelmedet az erőnövényekkel, de ahhoz, hogy megtanuljunk 
álmodni,  minket a  Naguál szemlélődni  tanított.  Soha nem mondta meg, mit is csinál  valójában velünk. Csak megtanított 
szemlélődni.  Fogalmunk sem volt róla, hogy a szemlélődés a második figyelem megragadásához vezető út. Mi azt hittük, a 
szemlélődés csak  önmagáért  jó.  Ez  azonban  nem  így  van.  Az  álmodóknak  szemlélődőknek  kell  lenniük,  mielőtt 
megragadhatják a második figyelmüket.
Az első dolog, amit a Naguál tett, az volt, hogy egy száraz levelet tett elém a földre, és órákig kellett néznem. Mindennap 
hozott  egy levelet,  és  odatette  elém.  Először  azt  hittem,  hogy ugyanaz  a  levél,  amit  mindennap  megőrzött,  de  aztán 
észrevettem, hogy a levelek különböznek egymástól. A Naguál azt mondta, hogy amikor ezt észrevesszük, már nem nézünk, 
hanem szemlélődünk. 
Később száraz levélkupacokat rakott elém. Azt mondta, túrjak bele a bal kezemmel, és érezzem miközben szemlélem őket. 
Az  álmodó  spirál  alakban  mozgatja  meg  a  leveleket,  szemlélődik  rajtuk,  aztán  azokkal  a  formákkal  álmodik,  ami  a 
levelekből  összeállt.  A  Naguál  azt mondta,  akkor  mondhatják,  hogy tökélyre  fejlesztették  a  levélszemlélődést,  ha  előbb 
megálmodják a levelek által alkotott mintát, és másnap megtalálják ugyanazt a mintát a száraz levélkupacukban.
 A Naguál elmondta, hogy a szemlélődés erősíti a második figyelmet. Ha órákon át szemlélsz egy kupac levelet, ahogy velem 
csináltatta, a gondolataid elcsendesednek. Gondolatok nélkül a tonál figyelme elenyészik, és a levelek hirtelen megragadják 
a második figyelmedet, és et-
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től  valami  mássá  változnak.  Azt  a  pillanatot,  amikor  a második  figyelem  megragad  valamit,  a  Naguál  a  világ 
megállításának  nevezte.  És  ez  így  is  van,  a  világ  megáll.  Ebből  kifolyólag  valakinek  mindig  ott  kell  lenni,  amikor 
szemlélődsz. Nem ismerhetjük a második figyelmünk furcsaságait. Mivel eddig sohasem használtuk, meg kell ismerkednünk 
vele, mielőtt megkockáztatnánk, hogy egyedül szemlélődjünk.
A szemlélődésben  az a legnehezebb, hogy megtanuljuk lecsendesíteni a gondolatainkat.  A Naguál  azt mondta, hogy azért 
akarta  egy kupac levélen megtanítani  ezt  nekünk,  mert  leveleket  bármikor  tudunk szerezni  magunknak,  ha  szemlélődni  
akarunk. De bármi más is megtenné.
Ha  egyszer  meg  tudod  állítani  a  világot,  szemlélődővé  válsz.  Mivel  a  világ  megállításának  egyetlen  módja,  hogy 
próbálkozunk, a  Naguál  tanácsára éveken át  szemlélődtünk  száraz leveleken. Azt hiszem, ez a legjobb mód arra,  elérjük a 
második figyelmünket.
A száraz leveleken való  szemlélődést  összekötötte azzal,  hogy keressük meg a kezünket álmunkban.  Körülbelül egy évbe 
tellett,  míg megtaláltam a kezem, és négy évbe, míg megállítottam a világot. A Naguál  azt mondta,  ha egyszer sikerül a 
száraz  levelek segítségével megragadnod a második figyelmedet, akkor a  szemlélődést  és az  álmodást  arra  használhatod, 
hogy megnöveld ezt a figyelmedet. Ez minden, amit a szemlélődésről el lehet mondani.
– Ez így nagyon egyszerűnek hangzik, Gorda.
– Minden nagyon egyszerű, amit a toltékok csinálnak A Naguál  azt mondta,  hogy mindössze annyit kell tennünk ahhoz, 
hogy megragadjuk a második figyelmünket,  hogy próbálkozunk, és próbálkozunk. Mindannyian  megállítottuk a világot a 
leveleken való szemlélődéssel.  Te és Eligio mások voltatok. Te az erőnövényekkel csináltad ugyanezt, de azt nem tudom, 
Eligióval milyen utat követett a Naguál. Ezt soha nem akarta elmondani. Rólad azért beszélt nekem, mert nekünk ugyanaz a 
feladatunk.
Megemlítettem neki, hogy azt írtam a füzetembe, hogy pár nappal ezelőtt történt meg velem először az,
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hogy teljes tudatosságommal megállítottam a világot. Felnevetett.
–  Te  mindannyiunknál  előbb  állítottad  meg  a  világot  –  mondta.  –  Mit  gondolsz,  mit  csináltál,  amikor  azokat  az 
erőnövényeket magadhoz vetted? Annyi a különbség, hogy soha nem szemlélődéssel tetted azt, mint mi.
– A száraz levélkupac volt az egyetlen dolog, amit a Naguál szemléltetett veletek?
– Mihelyst az álmodó megállítja a világot, más dolgokat is  szemlélhet;  és végül amikor teljesen elhagyja a formáját,  már 
bármit szemlélhet. Én ezt teszem. Bármibe képes vagyok belemenni. Habár bizonyos sorrendet be kellett tartanunk. 
Először  kis  növényeket  szemléltünk.  A  Naguál  figyelmeztetett  bennünket,  hogy a  kis  növények nagyon  veszélyesek.  Az 
erejük koncentrált;  nagyon erőteljes fényük van, és megérzik azt, amikor álmodók szemlélik  őket; azonnal a  szemlélődőre 
lövellik a fényüket. Az álmodónak ki kell választania egy bizonyos növényfajt, és mindig azt kell szemlélnie. 
Ezt követően fákat szemléltünk. Az álmodóknak a fák közül is egy bizonyos fajtát kell szemlélniük. Ebből a szempontból mi 
ugyanolyanok vagyunk; mindketten eukaliptusz-szemlélők vagyunk.
Az arcomra nézve megsejthette a következő kérdésemet.
– A Naguál  azt mondta, hogy a  kis füstje  segítségével nagyon könnyen működésbe tudtad hozni a második figyelmedet – 
folytatta. – Sokszor fókuszáltad a figyelmedet a  Naguál kedvenceire, a varjúkra. Elmesélte, hogy egyszer olyan tökéletesen 
összpontosítottad  második  figyelmedet  egy  varjúra,  hogy  elrepültél,  mint  a  varjú,  a  környéken  található  egyetlen 
eukaliptuszfához. 
Évekig  elemezgettem  ezt  az  élményt.  Sehogy  máshogy  nem  tudtam  tekinteni,  mint  egy  elképzelhetetlenül  bonyolult 
hipnotikus  állapotot,  melyet  a  keverékben  található  hallucinogén  gomba  idézett  elő,  don  Juan  viselkedés-manipulációs 
szakértelmével együtt. Azt az érzékcsa-
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lódást idézte elő bennem, hogy varjúvá változom, és varjúként észlelem a világot. Az eredmény az lett,  hogy olyan módon 
érzékeltem  a  világot,  ami  nem  lehetett  múltbeli  tapasztalataim  eredménye.  La  Gorda  magyarázata  valahogy mindent 
leegyszerűsített.
Elmesélte,  hogy ezután  a  Naguál  mozgó,  élő lényeket  szemléltetett  velük.  Azt  mondta,  a  kis  rovarok messze a  legjobb 
alanyok. Mozgékonyságuk miatt  ártalmatlanok a szemlélődőre,  a növények ellentétei,  akik egyenesen a földből szívják a 
fényüket.
A következő lépés sziklák szemlélése volt. Azt mondta, a sziklák nagyon öregek, nagy hatalmuk van, és különleges a fényük, 
amely összehasonlítva a növények fehéres, és a mozgó élőlények sárgás fényével, inkább zöldes. A sziklák nem egykönnyen 
nyílnak meg a szemlélődőnek,  de érdemes kitartani, mert különös titkok rejlenek a belsejükben, titkok, melyek segíthetik a 
varázslót az álmodásban.
– Milyen dolgokat rejtenek a sziklák? – kérdeztem.
– Amikor egy szikla legeslegbelsejét szemlélem – mondta –, mindig megérzek egy különös illatot, ami csak arra a sziklára 
jellemző. Amikor bolyongok az álmomban, tudom, hol vagyok, mert ezek az illatok vezetnek.
Elmondta, hogy a napszak fontos tényező a fa- és sziklaszemlélésben. Korán reggel a fák és a sziklák merevek, és a fényük 
halvány.  Dél körül  vannak  a legjobb formájukban,  és ebben az  időben a varázslók arra  használják a szemlélődést,  hogy 
kölcsönkérjék a fényüket és az erejüket. Késő délután és kora este a fák és a sziklák is csendesek és szomorúak, különösen a 
fák. La Gorda azt mondta, hogy ebben az időben a fák azt az érzést keltik, mintha ők is szemlélnék az embert.
A következő lépcső a ciklikus jelenségeken való szemlélődés, mint például az eső és a köd. Azt mondta, hogy a szemlélődők 
összpontosíthatják  a második figyelmüket  az  esőre magára,  és elmozdulhatnak  vele,  vagy a háttérre  fókuszálnak,  és így 
valamiféle nagyítóüvegként  használják  az  esőt,  hogy felfedje nekik  a  dolgok rejtett  tulajdonságait.  Az erőhelyeket,  vagy 
azokat a helyeket, melyeket
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jobb elkerülni,  általában esőn keresztüli  szemlélődéssel  találják meg. Az erőhelyek sárgásak, az elkerülendő helyek pedig 
élénk zöldek.
La Gorda azt mondta, hogy a szemlélődő számára kétségtelenül a köd a legrejtélyesebb dolog a világon. Ugyanazon a kétféle 
módon lehet használni, mint az esőt. De nőknek nem egykönnyen adja meg magát; la Gorda számára azóta is elérhetetlen 
maradt, mióta elhagyta a formáját. Elmesélte, hogy a Naguál egyszer láttatott egy zöld ködgomolyagot egy ködfelhő tetején, 
és azt mondta neki, hogy az egy ködszemlélő második figyelme, aki ott lakik a hegyek között, ahol éppen voltak, és aki most 
éppen utazik a köddel. Hozzátette,  hogy a ködöt arra  használják,  hogy olyan dolgok szellemét leplezzék le,  melyek már 
nincsenek az adott helyen, és hogy a  ködszemlélő igazi hőstette az, ha elengedi második figyelmét, hogy az belemerüljön 
mindabba, amit a szemlélődése feltár előtte. 
Elmeséltem neki,  hogy egyszer  amikor  don Juannal  voltam,  egy híd  jelent  meg előttem a ködfelhőben.  Megdöbbentem, 
milyen tisztán láttam a hidat, minden apró részletével együtt. Számomra több volt, mint valóság. Annyira erős és eleven volt 
a kép, hogy azóta sem tudom elfelejteni. Don Juan megjegyezte, hogy egy nap át kell majd kelnem azon a hídon.
 –  Tudok róla – mondta  la Gorda. – A Naguál azt mondta, egyszer mestere leszel a második figyelmednek, át fogsz vele 
kelni azon a hídon, mint ahogy varjúként is repültél vele. Azt mondta, hogy ha varázslóvá válsz, egy híd fog előbukkanni 
előtted a ködből, és át fogsz kelni rajta, és örökre eltűnsz ebből a világból. Úgy, ahogy ő maga is tette.
– Ő is így tűnt el, hogy átkelt egy hídon?
– Nem, nem hídon. De láttad, hogyan léptek be Genaróval a világok közötti résbe közvetlenül a szemetek előtt. Nestor azt 
mondta, hogy az utolsó alkalommal, amikor láttátok őket, csak Genaro integetett, a Naguál nem, mert ő éppen a rést nyitotta 
ki. A Naguál elmondta nekem,  hogy amikor arról van szó, hogy az embernek
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össze kell gyűjtenie a második figyelmét, mindössze arra  a bizonyos mozdulatra  van szükség, ami olyan, mint amikor az 
ember kinyitja az ajtót. Ez a tolték varázslók titka, ha egyszer elérték a formanélküliséget.
Érdeklődni akartam még, hogyan lépett át don Juan és don Genaro a résen. Kezét finoman a számhoz érin tette, és ezzel  
belém fojtotta a szót.
Azt mondta,  hogy egy következő sorozat  a  távolba,  és a  felhőkre való szemlélődés.  Mindkét esetben a  szemlélődő azon 
igyekszik,  hogy elengedje a második figyelmét, hogy odamenjen ahhoz, amit  szemlél.  Ilyenformán hatalmas távolságokat 
képes megtenni, vagy felhők szárnyán utazni. Felhőszemlélődés esetén a Naguál sohasem engedte nekik, hogy viharfelhőket 
szemléljenek.  Azt mondta,  hogy formanélkülieknek kell lenniük, mielőtt ezzel a feladattal  próbálkoznának,  viszont akkor 
már nemcsak viharfelhőkön hanem magán a mennydörgésen is utazhatnak.
La Gorda felnevetett és azt mondta, találjam ki, ki lenne olyan őrült és vakmerő, hogy tényleg megpróbáljon viharfelhőket 
szemlélni.  Csak Josefinára  tudtam gondolni.  La Gorda  elmesélte,  hogy Josefina,  ha  alkalma  volt rá,  mindig megpróbált 
viharfelhőket szemlélni, amikor a Naguál nem volt ott, addig, amíg egy villámcsapás majdnem megölte.
Genaro mennydörgés-varázsló volt – folytatta. – Első két tanítványát, Benignót és Nestort barátja, a villámcsapás jelölte ki 
számára. Azt mesélte, hogy egyszer növények után kutatott egy nagyon távoli vidéken, ahol az indiánok nagyon zárkózottak, 
és semmilyen  látogatót  nem kedvelnek.  Genarónak  azért  engedték meg,  hogy a  földjükön tartózkodjon,  mert  beszélte  a 
nyelvüket.  Genaro éppen gyógynövényeket gyűjtött,  amikor  eleredt  az eső Volt néhány ház  a környéken,  de az  emberek 
barátságtalanok  voltak,  úgyhogy nem akarta  zavarni  őket;  éppen  be akart  mászni  egy lyukba,  amikor  egy fiatalembert 
pillantott meg, aki súlyosan megrakott biciklijén közeledett az úton. Benigno volt, az az ember, aki az ottani indiá-
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nokkal foglalkozott. Biciklije beragadt a sárba, és ott helyben belécsapott egy villám. Genaro azt hitte, meghalt. Az emberek 
a házakból látták, mi történt, és kiszaladtak. Benigno jobban megijedt, mint amekkora baja esett, de a biciklije és az összes 
áruja tönkrement. Genaro vele maradt egy hétig, és meggyógyította. 
Majdnem ugyanez történt Nestorral. Ő azelőtt gyógynövényeket vásárolt Genarótól, és egyszer utána ment a hegyekbe, hogy 
meglesse, hol szedi a növényeit, hogy többé ne kelljen fizetnie érte. Genaro szándékosan nagyon messze ment a hegyekbe; 
azt akarta, hogy Nestor eltévedjen. Nem esett az eső, de villámlott, és hirtelen egy villám csapott a földbe, és mint egy kígyó 
végigfutott a száraz talajon. Egyenesen Nestor lába között szaladt el, és egy sziklába csapódott be, tíz méterre mögötte.
Genaro azt mondta, a villám elszenesítette Nestor lábának belső felét. Heréi bedagadtak, és nagyon beteg lett.   Genarónak 
egy hétig kellett ápolnia ott a hegyek között. 
– Mire Benigno és Nestor meggyógyultak, bekapták a horgot. A férfiakat mindig horogra kell csalni. A nőknek erre nincs 
szükségük. A nők szabadon mennek bele bármibe. Ez az  ő erejük, de ez a hátrányuk is. A férfiakat vezetni kell,  a nőket 
pedig vissza kell tartani. 
 Felkacagott, és azt mondta, hogy őbenne kétségtelenül sok férfiasság van, mert őt vezetni kell, bennem viszont sok nőiesség 
kell legyen, mert engem meg vissza kell tartani.
Az utolsó sorozat a tűz-, a füst- és az árnyékszemlélődés. Azt mondta, a szemlélődő számára a tűz nem fényes, hanem fekete, 
és a füst is ilyen. Ezzel szemben az árnyékok fényesek, színesek, és mozgás van bennük.
Két  dolog volt  még,  amit  elkülönítettek:  a  csillag-  és a  vízszemlélődés. Csillagokat  csak  azok  szemlélhettek,  akik  már 
elhagyták az emberi formájukat. La Gorda azt mondta,  ő nagyon jól boldogul a csillagszemlélődéssel,  de a vízszemlélődést  
nem tudja kézben tartani, főleg a folyóvízét nem,
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melyet a formanélküli varázslók arra  használnak, hogy összegyűjtsék a második figyelmüket, és elmenjenek vele bárhová, 
ahova menniük kell.
– Mindannyian rettegünk a víztől – folytatta. – A folyó összegyűjti a második figyelmünket, és elviszi, s nincs rá| mód, hogy 
megakadályozzuk. A Naguál mesélt nekem a vízszemléléses hőstetteidről. Azt is elmondta nekem, hogy majdnem feloldódtál 
egyszer egy sekély patakban, és azóta fürödni sem mersz.



Don Juan több alkalommal bámultatta velem a vizet a háza mögötti vizesárokban, amikor a dohánykeverékének hatása alatt 
voltam.  Elképesztő dolgokat  tapasztaltam.  Egyszer  megláttam  magam  talpig  zöldben,  mintha  algával  lennék  beborítva. 
Utána azt javasolta, hogy kerüljem a vizet.
– Vajon megsérült a második figyelmem a víztől? – kérdeztem.
– Igen – felelte. – Te mindenbe nagyon belelovalod magad. A Naguál  figyelmeztetett,  légy óvatos, de a vízzel túlléptél a 
lehetőséged határain.  A Naguál  azt mondta, te bárkinél jobban hasznát  vehetted volna a víznek, de nem az volt a sorsod, 
hogy mértékletes legyél.
Közelebb húzta hozzám a padot, amin ült.
– Ez minden a szemlélődésről – mondta. – Azonban vannak még más dolgok is, amiket el kell mondanom neked, mielőtt 
elmész.
– Milyen dolgokat, Gorda?
– Először, mielőtt bármit is mondanék, össze kell szedned a második figyelmedet a mi négyünk számára.
– Nem hiszem, hogy meg tudnám tenni.
La Gorda felállt,  és visszament a házba. Egy perc múlva egy kicsi, vastag, kerek párnával tért vissza, mely ugyanabból a 
természetes anyagból készült,  mint  amiből a hálókat  szövik. Anélkül,  hogy egy szót is szólt volna,  megint  a verandához 
vezetett. Elmondta, hogy ezt a párnát magának készítette, hogy kényelmesen tudjon ülni, amikor szemlélődni tanult, mert a 
szemlélődésnél nagy jelentősége van a testhelyzetnek. Az embernek levélből szőtt
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gyékényen,  vagy természetes  anyagból  készült  párnán  kell ülnie  a  földön.  Hátát  egy fának,  fatönknek  vagy függőleges 
sziklának kell támasztania. A testnek teljesen lazának kell lennie. A tekintetet sohasem szabad a tárgyra fókuszálni, hogy ne 
fáradjon el.  A  szemlélődés  abból áll,  az ember nagyon lassan  végigpásztázza  a tárgyat  az  óramutató járásával  ellenkező 
irányban, anélkül, hogy a fejét elmozdítaná.  Hozzátette, hogy a  Naguál  azért telepítette velük ezeket a vastag oszlopokat, 
hogy legyen minek támaszkodniuk. 
La  Gorda  leültetett  a  párnájára,  és a  hátamat  nekitámasztotta  az  oszlopnak.  Azt  mondta,  hogy irányítani  fog a  Naguál  
erőhelyének  a  szemlélésében,  ami  a  völgyön túli  kerek  hegyek között  található.  Azt  remélte,  hogy ezzel  a  szemléléssel  
megkapom a szükséges energiát ahhoz, hogy összeszedjem a második figyelmemet. 
Leült nagyon közel hozzám, a bal oldalamra, és elkezdte sorolni, mit kell tennem. Majdnem suttogva azt mondta, tartsam a 
szemem félig csukva, és meredjek arra a helyre, ahol két hatalmas kerek hegy összeér. Egy keskeny, meredek kanyon volt 
ott.  Azt  mondta,  hogy ehhez  a bizonyos  szemlélődéshez  négy különböző dolog szükséges.  Az első az,  hogy használjam 
napellenzőként  a  kalapom  karimáját,  hogy  megszűrjem  vele  a  Nap  túlzottan  vakító  sugarait,  és  csak  egy minimális 
fénymennyiséget engedjek a szemembe;  aztán, hogy félig hunyjam le a szemhéjamat; a harmadik lépés az, hogy megtartsam 
a szemhéjam félig lehunyt állapotát, azaz ne engedjem kinyílni, hogy fenntartsam az állandó fénymennyiséget; a negyedik 
lépés pedig az, hogy a szempillámon átszűrődő fényben megkülönböztessem a kanyont a háttértől. 
Először nem tudtam követni az utasításait. A Nap magasan a horizont fölött volt, és hátra kellett hajtanom a fejem. Addig 
billentettem a kalapomat, míg a fény nagy részét leárnyékoltam a karimájával. Úgy tűnt, mindössze hiányzott. Mihelyst félig 
behunytam a szemem, egy kis fénysugár, ami úgy látszott, hogy a kalapom széléről verődik vissza, szó szerint szétrobbant a 
szempillámon,
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ami fényszűrőként működött, és egy fényhálót alkotott. Továbbra is félig csukva tartottam a szemhéjamat, és egy pillanatra  
eljátszottam a fényhálóval, míg észre nem véltem a kanyon sötét, függőleges körvonalát a háttérben.
La Gorda akkor azt mondta,  szemléljem a kanyon közepét, amíg fel nem fedezek egy nagyon sötét, barna foltot benne. Azt 
mondta, az egy lyuk a kanyonban, mely nem látható annak a szemnek, ami néz, csak annak, ami lát. Figyelmeztetett, hogy 
mihelyst meglátom a foltot, résen kell lennem, hogy ne hagyjam, hogy maga felé húzzon. Inkább rá kell közelítenem, és a 
belsejét  szemlélnem.  Azt  javasolta,  abban  a  pillanatban,  amint  meglátom a  lyukat,  nyomjam a  vállam az  övéhez,  hogy 
tudassam vele. Oldalvást csúszott, hogy nekem támaszkodjon.
Egy pillanatig küzdöttem, hogy a négy dolgot összhangban és egyensúlyban tartsam, amikor hirtelen sötét folt jelent meg a 
kanyon közepén. Azonnal észrevettem, hogy nem úgy látom, ahogy általában látni szoktam a dolgokat. A sötét folt inkább 
egy benyomás,  valamiféle  érzékcsalódás  volt.  Amint  a  koncentrációm  alábbhagyott,  a  folt  eltűnt.  Csak  akkor  volt  az 
érzékelési  tartományomban,  ha  mind  a  négy dolgot  ellenőrzésem alatt  tartottam.  Ekkor  eszembe jutott,  hogy don Juan 
számtalanszor gyakoroltatott velem hasonló dolgokat. Egy kis rongydarabot szokott felakasztani egy bokor alacsony ágára, 
mely szándékosan a háttérben lévő hegyek bizonyos földrajzi képződményeivel volt egy vonalban, mint például lejtők, vagy 
vízesések. Az, hogy körülbelül tizenöt méterre ültetett a rongytól, és a bokor alacsony ágain keresztül kellett a messzeségbe 
bámulnom, különös érzékelési hatást  keltett bennem. A rongydarab, mely mindig egy árnyalattal  sötétebb volt, mint  az a 
földrajzi képződmény, amit  szemléltem,  először a képződmény sajátságának tűnt. A lényeg az volt, hogy hagyjam, hogy az 
érzékelésem szabadon játsszon, anélkül, hogy folyamatosan elemezném. Minden egyes alkalommal kudarcot vallottam, mert 
képtelen voltam leállítani az ítéletalkotást, és mindig oda
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lyukadtam ki, hogy a fantom-érzékelésem mechanizmusán kezdtem gondolkodni.
Ezúttal  semmiféle szükségét  nem éreztem a  gondolkodásnak.  La  Gorda  nem volt  olyan  grandiózus személyiség,  akivel 
öntudatlanul harcolnom kellett volna, ahogy don Juan nyilvánvalóan az volt.
Az érzékelési tartományomban lévő sötét folt majdnem fekete lett. Nekidőltem la Gorda vállának, hogy tudassam vele, mit 
érzékelek.  Azt  suttogta  a  fülembe,  hogy mindenképp  tartsam  a  szemhéjamat  ugyanabban  a  helyzetben,  és  lélegezzek 
nyugodtan az alhasamból. Ne engedjem, hogy a folt magába rántson, de fokozatosan menjek bele. Arra kellett vigyáznom, 
nehogy a folt megnőjön és bekebelezzen. Ha ez bekövetkezik, azonnal ki kell nyitni a szemem.



Elkezdtem úgy lélegezni, ahogy mondta, s ily módon képes voltam bármennyi ideig folyamatosan a megfelelő szélességben 
nyitva tartani a szemem.
Egy jó ideig maradtam ebben a helyzetben. Aztán észrevettem, hogy elkezdtem normálisan lélegezni,  ez nem zavart meg 
abban,  hogy  lássam  a  sötét  foltot.  Egyszer  csak  a  sötét  folt  hirtelen  megmozdult,  lüktetni  kezdett,  és  mielőtt 
megpróbálhattam volna újra nyugodtan lélegezni, megindult felém a feketeség, és beborított. Megrémültem, és kinyitottam a 
szemem.
La Gorda azt mondta,  hogy a  távszemlélődést  gyakorlom, és ezért muszáj úgy lélegezni,  ahogy ajánlotta.  Sürgetett,  hogy 
kezdjem újra az egészet.  Elmondta,  hogy a  Naguál  utasítására  teljes napokon át  ültek ott,  hogy összeszedjék a második 
figyelmüket azáltal, hogy azt a pontot szemlélik.  Többször figyelmeztette őket arra a veszélyre, hogy a pont elnyelheti őket, 
mert a test nagyon megsínyli a kizökkenést.
Körülbelül egy órai szemlélődésembe tellett, míg sikerült végrehajtanom, amit mondott. Azzal, hogy ráfókuszáltam a barna 
foltra, és a belsejét szemléltem,  érzékelési mezőmben a folt hirtelen kivilágosodott. Ahogy tisztult a kép, megéreztem, hogy 
valami furcsa dolgot művelt
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bennem. Úgy éreztem, mint hogyha valójában közelítenék a folt felé; és az volt a benyomásom, hogy tisztul a  kép. Aztán 
már olyan közel voltam hozzá, hogy ki tudtam venni a részleteit, a köveket és a növényzetet. Még közelebb értem, és képes 
voltam akár egy sziklának a sajátos képződményét szemügyre venni. Úgy nézett ki, mint egy durván kifaragott szék. Nagyon 
megtetszett nekem; a többi kőhöz képest halvány és jelentéktelen volt.
Nem  tudom,  mennyi  ideig  szemléltem.  Bármely részletére  tudtam  fókuszálni.  Úgy éreztem  örökre  el  tudnék  veszni  a 
részleteiben, mert végeláthatatlannak tűnt. De valamitől ez a látvány szertefoszlott; egy másik furcsa kép vetült a kőre, majd 
egy újabb, majd még egy újabb. Kezdett bosszantani ez az ugrálás. Abban a pillanatban, amint bosszankodni kezdtem, azt is 
észrevettem,  hogy a hátam  mögül  la  Gorda  mozgatja  egyik  oldalról  a  másikra  a  fejem.  Pillanatok  alatt  elillant  az  a 
koncentrációm, melyet a szemlélődéssel nyertem.
La Gorda nevetett, és azt mondta, most már érti, miért okoztam akkora gondot a  Naguálnak.  Most a saját szemével látta, 
hogy a határaimon  túl  lovalom bele magam a dolgokba. Leült  a mellettem lévő oszlophoz, és azt  mondta,  hogy most a 
húgocskákkal  együtt  fogják  a  Naguál  erőhelyét  szemlélni.  Majd  egy éles  madárfüttyöt  hallatott.  Egy pillanat  múlva  a 
húgocskák kijöttek a házból, és leültek, hogy vele együtt szemlélődjenek.
Szemlélődési  tudományuk láthatóan tökéletes volt. Testük furcsa módon megmerevedett. Úgy tűnt, mintha egyáltalán nem 
lélegeznének. Nyugalmuk annyira  átható volt, hogy azon kaptam magam, én is félig behunyom a szemem, és bámulok a 
hegyekre.
A  szemlélődés  valóságos revelációt  jelentett  számomra.  Don Juan  tanításának  néhány lényeges pontja  beigazolódott.  La 
Gorda igencsak ködös formában vázolta a feladatot. Az, hogy közelíts rá, inkább utasítás volt, mint egy folyamat leírása, és 
mégis lehetett leírás is, ha egy lényeges feltétel teljesült, amit  don Juan a belső párbeszéd felfüggesztésének nevezett. La 
Gorda szemlélődésre irányuló
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kijelentéseiből nyilvánvaló lett számomra, hogy don Juan azt akarta náluk elérni azáltal, hogy a szemlélődést gyakoroltatta 
velük, hogy megtanulják felfüggeszteni ezt a belső párbeszédet. La Gorda azt a kifejezést használta erre, hogy a gondolatok  
lecsendesítése.  Don Juan pontosan ugyanazt a dolgot tanította nekem, azzal a különbséggel, hogy nekem az ellenkező utat 
mutatta;  ahelyett,  hogy  megtanított  volna  fókuszálni  –  ahogy  a  szemlélődők  teszik  –  arra  tanított,  hogy  kinyissam, 
szétárasszam a tudatomat azzal, hogy a tekintetem nem fókuszálom semmire. Mindent érzékelnem kellett 180 fokos szögben 
magam előtt, úgy, hogy fókuszálatlan tekintetemet éppen hogy a horizont fellett tartom.
Nekem nagyon nehezemre esett a szemlélődés, mert azzal járt, hogy pont a fordítottját kellett tennem annak, mint amit már 
begyakoroltam.  Amint  megpróbáltam  szemlélődni,  inkább arra  hajlottam,  hogy megnyíljak.  Ám az  erőfeszítés,  amellyel 
megpróbáltam ellenállni  ennek a késztetésnek,  valahogy mégis  elnémította  a  gondolataimat.  Mihelyst  felfüggesztettem a 
belső párbeszédet, már nem volt nehéz úgy szemlélődni, ahogy la Gorda mondta. Don Juan időről időre kijelentette, hogy az 
ő tudományának nélkülözhetetlen alappillére a belső párbeszéd felfüggesztése. La Gorda kifejezéseivel, melyeket a kétféle 
figyelem szemléltetésére használt,  a belső párbeszéd felfüggesztése tulajdonképpen csak egy gyakorlatibb leírása a  tonálra 
irányuló figyelem elengedésének.
Don  Juan  azt  is  mondta,  ha  egyszer  felfüggesztjük  a belső párbeszédet,  azzal  egyúttal  a  világot  is  megállítjuk.  Ez 
kézzelfoghatóbb leírása a második figyelem fókuszálásának, melyet egyébként még elképzelni is nagyon nehéz. Azt mondta, 
hogy egy bizonyos részünket mindig lakat alatt tartjuk, mert félünk tőle, és a józan eszünk számára ez a részünk olyan, mint 
egy elmebeteg rokon, akit tömlöcben tartunk. Ez a részünk – la Gorda szavaival – a második figyelmünk, és ha ez a figyelem 
végül eljut oda, hogy képes lesz valamire fókuszálni, akkor a világ megáll. Mivel átlagemberként csak a tonálra irányuló
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figyelmet ismerjük, egyáltalán nem túlzás azt állítani,  hogy amint kiiktatjuk ezt a figyelmet, a világnak valóban meg kell 
állnia. Vad, zabolátlan második figyelmünk fókuszálása szükségképpen ijesztő dolog. Don Juannak igaza volt abban, hogy 
az  egyetlen  dolog  amit  az  átlagember  tehet  az  ellen,  hogy ez  az  elmebeteg  rokon  rárontson  az,  ha  folyamatos  belső 
párbeszéddel körülbástyázza magát.
La  Gorda  és  a  húgocskák  talán  fél  órányi  szemlélődés  után  felálltak.  La  Gorda  intett  a  fejével,  hogy kövessem  őket. 
Bementek a konyhába. La Gorda rámutatott egy padra, hogy arra üljek. Azt mondta, elindul, hogy megkeresse a Genarókat,  
és idehozza őket. A bejárati ajtón távozott.
A húgocskák körém ültek. Lidia felajánlotta, hogy szívesen válaszol bármire, amit meg akarok kérdezni. Arra kértem, hogy 
meséljen arról, ő hogyan szemlélte don Juan erőhelyét, de nem értette, mit akarok.
– Én egy táv- és árnyékszemlélődő vagyok – felelte. – Miután szemlélődővé váltam a Naguál elölről kezdte velem az egészet, 



és ez alkalommal levelek, növények, fák, sziklák árnyékait kellett  szemlélnem.  Most már semmire sem nézek közvetlenül, 
csak az árnyékokat figyelem. Ha egyáltalán  nincs fény, árnyékok akkor is vannak;  még éjjel is.  Mivel  árnyékszemlélődő 
vagyok, ezért egyúttal távszemlélődő is. Nagy távolságban lévő árnyékokat is tudok szemlélni.
A kora  reggeli  árnyékok  nem  mondanak  sokat.  Az  árnyékok pihennek  ebben  az  időben.  Így nagyon  korán  felesleges 
szemlélődni. Reggel hat körül az árnyékok felélednek, és délután öt körül van a csúcspontjuk. Ekkor teljesen éberek.
– Mit mondanak neked az árnyékok?
– Mindent, amit tudni akarok. Azáltal mondanak el dolgokat, hogy melegek vagy hidegek, vagy mozognak, vagy különböző 
színük van.  Nem tudok még mindent arról, hogy mit jelentenek a színek, vagy a hideg és a meleg. A Naguál rám hagyta, 
hogy megtanuljam.
– Hogyan tanulsz?
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– Álmomban.  Az álmodóknak azért kell  szemlélődniük,  hogy képesek legyenek  álmodni,  majd a  szemlélődésük  során meg 
kell keresniük az álmaikat. Például a Naguál sziklák árnyékait szemléltette velem, aztán álmomban rálőttem, hogy ezeknek 
az  árnyékoknak  fényük  van,  így  aztán  addig  kerestem  a  fényt  ezekben  az  árnyékokban,  míg  meg  nem  találtam.  A 
szemlélődés  és az  álmodás  összetartozik.  Nagyon sokszor kellett  árnyékokat  szemlélnem,  míg képes voltam árnyékokról 
álmodni.  Aztán  nagyon sokat  kellett  álmodnom  és  szemlélődnöm,  hogy a kettőt összeegyeztessem, és valóban  lássam  az 
árnyékokban  azt,  amit  az  álmomban  láttam.  Érted?  Mindegyikünk  ugyanezt  csinálja.  Rosa  fákról  álmodik,  mert  ő 
faszemlélő,  Josefina felhőkről, mert  ő felhőszemlélő.  Addig  szemlélik  a fákat és a felhőket, amíg össze nem hangolják az 
álmaikkal.
Rosa és Josefina egyetértően bólintott.
– Mi a helyzet la Gordával? – kérdeztem.
– Ő bolhaszemlélő – mondta Rosa, mire mindnyájan nevetni kezdtek.
– La Gorda nem szereti,  ha megcsípik a bolhák – magyarázta Lidia.  –  Ő forma nélküli,  így bármit  szemlélhet,  de régen 
esőszemlélő volt.
– És Pablito?
– Ő a nők lába közét szemléli – válaszolta Rosa faarccal. Mindnyájan felnevettek. Rosa megveregette a hátam.
– Érthető, mivel a te társad, muszáj rád hasonlítania – mondta.
Nevettükben csapkodták az asztalt, és a lábukkal rángatták a padokat.
– Pablito sziklaszemlélő – mondta Lidia. – Nestor eső- és növényszemlélő, Benigno távszemlélődő. De most már ne kérdezz 
többet a szemlélődésről, mert minden erőmet elveszítem, ha többet beszélek róla.
– La Gorda akkor hogyan képes mindent elmondani nekem?
– La Gorda elhagyta a formáját – felelte Lidia. – Ha egyszer majd elhagyom az enyémet, én is elmondok neked mindent. De 
akkor ez már nem fog téged érdekelni.

296.

Most  csak  azért  érdekel,  mert  te  is  olyan  tudatlan  vagy,  mint  mi.  Amikor  elhagyjuk  a  formánkat,  már  nem  leszünk 
tudatlanok.
–  Miért kérdezel annyit, mikor mindent tudsz? – kérdezte Rosa.
- Mert olyan, mint mi - felelte Lidia. - Nem egy igazi Naguál. Még ember.
Megfordult,  és rám nézett.  Egy pillanatra  arca  kemény lett,  tekintete  pedig szúrós és hideg,  de amint  beszélni  kezdett, 
megenyhült az arckifejezése.
– Ti Pablitóval társak vagytok – mondta. – Tényleg szereted, ugye?
Elgondolkodtam  egy pillanatra,  mielőtt  válaszoltam  volna.  Azt  feleltem,  hogy valamiért  feltétlenül  megbízom  benne. 
Bármiféle nyilvánvaló ok nélkül testvériességet éreztem kettőnk között.
– Annyira szeretted, hogy összezavartad – mondta vádlón. – Azon a hegytetőn, ahol ugrottatok, éppen összeszedte volna a 
második figyelmét, amikor rákényszerítetted, hogy veled ugorjon.
– Én csak a karjánál fogva tartottam – ellenkeztem.
– Egy varázsló soha nem tart  egy másik varázslót a karjánál  fogva – mondta.  – Mindannyian  nagyon ügyesek vagyunk. 
Neked sincs szükséged egyikünk segítségére sem. Csak az olyan varázsló segíthet másokon, aki lát, és formanélküli. Azon a 
hegytetőn  neked kellett  volna  először  ugranod.  Most Pablito hozzád  van  kötve.  Gondolom, nekünk  is ugyanígy akartál  
segíteni. Istenem, minél többet gondolkozom rólad, annál jobban megvetlek.
Rosa és Josefina azt motyogták, hogy egyetértenek. Rosa felállt,  és dühödt szemekkel rám nézett. Azt követelte, mondjam 
meg,  mit  szándékozom  tenni  velük.  Azt  feleltem,  hogy  nagyon  hamarosan  távozni  akarok.  Kijelentésem  úgy  tűnt, 
megdöbbentette  okét.  Mindnyájan  egyszerre  kezdtek  beszélni.  Lidia  hangja  kiemelkedett  a  többi  közül.  Azt  mondta,  a 
távozás ideje a tegnap éjjel volt, és gyűlölte azt a pillanatot, amikor úgy döntöttem, hogy itt maradok. Josefina trágárságokat 
ordított felém.
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Hirtelen borzongást éreztem, felálltam, és olyan hangon üvöltöttem rájuk, ami nem a saját hangom volt. Rémülten néztek 
rám.  Megpróbáltam közömbösen nézni,  de magamat  is  ugyanannyira  megijesztettem,  mint  őket.  Ebben a pillanatban  la 
Gorda  lépett  be  a  konyhába,  mintha  az  első szobában  rejtőzött  volna,  arra  várva,  hogy  mi  veszekedni  kezdjünk. 
Emlékeztetett,  hogy mindannyiunkat  figyelmeztetett,  ne  essünk  bele egymás  hálóiba.  Nevetnem kellett  azon,  hogy úgy 
szidott  le minket,  mintha  gyerekek lennénk.  Azt mondta,  hogy tisztelettel  tartozunk egymásnak,  és hogy ez a tisztelet a 
harcosok között nagyon kényes ügy. A húgocskák tudták,  hogyan viselkedjenek harcosokként  egymás között,  ugyanígy a 
Genarók is, de ha én beléptem közéjük, vagy egymással összekerültek, egyszerre elfelejtették minden harcosi tudásukat.
Leültünk. La Gorda mellém ült. Egy pillanatnyi szünet után Lidia elmagyarázta,  ő attól fél, hogy ugyanazt fogom velük is 



tenni,  amit  Pablitóval  tettem.  La  Gorda  elkacagott,  és  kijelentette,  ő sohasem  engedné,  hogy én  úgy  segítsek  nekik. 
Elmondtam neki, hogy nem értem, mit tettem Pablitóval, ami annyira rossz lett volna. Nem voltam tudatában annak, amit 
teszek,  és  ha  Nestor  nem  mondja  el,  soha  nem  tudtam  volna  meg,  hogy tényleg  felemeltem  Pablitót.  Még  azon  is 
gondolkodtam, hogy talán Nestor eltúlozta egy kicsit, vagy talán nem jól látta, ami történt.
La Gorda azt mondta, a Tanú soha nem követne el ilyen ostoba hibát, még kevésbé túlozna, és hogy a Tanú a legkülönb 
harcos közöttük.
–  A  varázslók  nem  segítenek  úgy egymásnak,  ahogy te  segítettél  Pablitónak  –  folytatta.  –  Úgy viselkedtél,  mint  egy 
közönséges ember az utcán. A Naguál  mindannyiunkat arra  tanított, hogy harcosok legyünk. Azt mondta, egy harcos nem 
érez részvétet senki iránt.  Számára a részvét azt jelentette, hogy azt kívánod, a másik ember is legyen olyan, mint te, a te 
cipődben járjon, és csupán ezért segítesz neki. Ezt tetted Pablitóval. Egy harcos szá-
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mára az a legnehezebb, hogy engedje a másiknak, hogy az legyen, aki. Amikor kövér voltam, aggódtam amiatt, hogy Lidia 
és Josefina nem eszik eleget. Attól féltem, hogy megbetegszenek, és belehalnak abba, hogy nem esznek. Mindent megtettem, 
hogy felhizlaljam  őket,  pedig csak a legjobbat akartam.  Egy harcos akkor feddhetetlen,  ha  hagyja,  hogy mások olyanok 
legyenek, amilyenek, és segíti őket ebben. Ez persze azt jelenti, bíznia kell bennük, hogy feddhetetlen harcosok maguk is.
– De ha nem feddhetetlen harcosok? – kérdeztem.
– Akkor az a feladatod, hogy te magad feddhetetlen légy, és ne szólj egy szót se – felelte. – A Naguál azt mondta, csak egy 
olyan varázsló engedheti meg magának, hogy másokon segítsen, aki forma nélküli, és lát.  Ezért segített  ő nekünk, és tett 
minket azzá, akik vagyunk. Ugye nem gondolod, hogy te csak úgy összeszedhetnél  embereket az utcáról, hogy segíts nekik?
Don Juan már szembesített ezzel a dilemmával, hogy semmilyen módon nem segíthetek az embertársaimnak. Valójában, az 
ő értelmezése szerint,  minden erőfeszítés, hogy segítsünk másokon, önkényes cselekedet részünkről, amit  egyedül a saját 
önérdekünk vezérel.
Egy nap, amikor a városban voltunk, felvettem egy kígyót a járda közepéről, és biztonságba helyeztem a futónövények alá. 
Biztos voltam benne, ha otthagyom a járda közepén, előbb vagy utóbb rálép valaki. Azt gondoltam azzal, hogy biztonságos 
helyre tettem, megmentettem.
Don Juan rámutatott, hogy a feltételezésem meggondolatlan volt, mert két fontos eshetőséget kihagytam a számításból. Az 
egyik az volt, hogy a kígyó talán a biztos halál elől menekült, ami mondjuk méreg formájában várt rá a levelek alatt, a másik 
eshetőség, hogy a kígyónak van elég személyes ereje ahhoz, hogy átmenjen a járdán. Azzal, hogy közbeavatkoztam, nemcsak 
hogy nem mentettem meg, de ezáltal elvesztette mindazt, amit oly keservesen már idáig elért.
Természetesen vissza akartam vinni a kígyót oda, ahol találtam, de don Juan nem engedte. Azt mondta, ez volt
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a  kígyó sorsa,  hogy egy idióta  keresztezze az  útját,  és ezáltal  elveszítse lendületét.  Ha otthagyom,  ahova visszatettem, 
lehetséges, hogy képes lesz ismét összegyűjteni annyi erőt, hogy odamenjen, ahova elindult.
Azt hittem, megértettem, amit mondott. Persze csak látszólagos egyetértésem jelét adhattam, ugyanis nekem tényleg nagyon 
nehezemre esett hagyni másokat.
Elmeséltem nekik a történetet. La Gorda megveregette a hátam.
–  Mindnyájan  elég borzasztóak vagyunk – mondta.  – Mind az öten rémes emberek vagyunk, akik nem akarnak  semmit 
megérteni. Én már a rosszabbik felem nagy részétől megszabadultam, de még nem az egésztől. Elég lassúak vagyunk, és a 
Genarókhoz  viszonyítva  komorak,  és uralkodni  vágyók.  A Genarók  viszont  mind  olyanok,  mint  Genaro;  nagyon  kevés 
szörnyűség van bennük.
A húgocskák egyetértően bólintottak.
– Te vagy a legrémesebb közülünk – mondta nekem Lidia. – Hozzád képest azt hiszem, mi nem is vagyunk olyan rosszak.
La Gorda kuncogott, és megveregette a lábam, mintha arra biztatna, hogy én is helyeseljek. Így tettem, és mindnyájan úgy 
nevettek, mint a gyerekek.
Hosszú ideig csendben maradtunk.
–  Most térek rá az utolsó dologra, amit még el kell mondanom – szólalt meg la Gorda hirtelen.
Mindnyájunkat felállított. Azt mondta, megmutatják nekem a tolték harcosok erőállását. Lidia a jobb oldalamhoz lépett, úgy, 
hogy felém nézett.  Jobb kezével  megfogta  a  kezemet,  tenyérrel  egymás  felé,  de  anélkül,  hogy összekulcsolta  volna  az 
ujjainkat. Majd bal karját beakasztotta az enyémbe, a könyököm fölött, és szorosan a melléhez szorított. Josefina pontosan 
ugyanezt tette a bal oldalamon. Rosa szemben állt velem, és a hónom alá akasztott karjával megragadta a vállam. La Gorda 
hátulról átölelte a derekamat, és a köldököm fölött összekulcsolta az ujjait.
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Mindannyian körülbelül ugyanolyan magasak voltunk, így hozzá tudták szorítani a fejüket az enyémhez. La Gorda nagyon 
halkan beszélt a bal fülem mögött, de elég hangosan ahhoz, hogy mindnyájan hallják.  Azt mondta,  most megpróbáljuk a 
Naguál erőhelyére vinni a második figyelmünket, anélkül hogy bárki vagy bármi sarkallna minket. Ez alkalommal nem volt 
mester, hogy segítsen, vagy szövetséges, hogy ösztökéljen. Csak a saját vágyunk erejére támaszkodhattunk.
Ellenállhatatlan  késztetést  éreztem,  hogy megkérdezzem tőle,  mit  kell  tennem.  Azt  mondta,  engedjem, hogy a második 
figyelmem arra a helyre összpontosítson, amit korábban szemléltem.
Elmagyarázta,  hogy ez a bizonyos felállás,  amelyben voltunk, egy tolték erőelrendezés. Ebben a pillanatban  én voltam a 
középpont, a világ négy sarkát összekötő erő. Lidia volt a Kelet, a fegyver, amit a tolték harcos a jobb kezében tart; Rosa az 
Észak, a pajzs, ami a harcos mellére van erősítve; Josefina a Nyugat, a szellemfogó, amit a harcos a bal kezében tart; és la 
Gorda volt a Dél, a kosár, amit a harcos a hátán hord, és melyben az erő-tárgyait tartja. Elmondta, hogy minden harcosnak a 
természetes helyzete az, hogy Észak felé néz, mivel a fegyvert, a Keletet a jobb kezében kell tartania. De nekünk Délre, kissé 
Kelet felé kellett néznünk, így az erőfeladat, amit a Naguál ránk hagyott az, hogy irányt kell változtatnunk.



Emlékeztetett,  hogy az első dolgok egyike, amit a  Naguál  tett velünk, az volt, hogy megváltoztatta  a tekintetünk irányát, 
hogy Délkeletre  nézzünk.  Így  ösztönözte  a  második  figyelmünket  arra,  hogy véghezvigye  azt  a  hőstettet,  amire  most 
készülünk. Két lehetséges út volt ehhez. Az egyik az, hogy mindannyian megfordulunk, körülöttem, mint tengely körül, úgy 
hogy Dél felé nézzünk, ezáltal felcserélve az alapértékeket, és funkciókat egymás között. Lidia lenne a Nyugat, Josefina a 
Kelet, Rosa a Dél, és ő az Észak. A másik alternatíva az volt, hogy megváltoztatjuk az irányunkat, és Dél felé fordulunk, de
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anélkül,  hogy mi magunk megfordulnánk.  Ez volt az erő alternatívája,  de ez azzal  járt,  hogy magunkra  kell  vennünk  a 
második arcunkat.

Megmondtam la Gordának, hogy nem értem, mi az a második arcunk. Azt felelte, a Naguál megbízta azzal, hogy próbáljuk 
meg mindannyiunk második figyelmét összekötni, és hogy minden tolték harcosnak két arca van, melyek ellenkező irányba 
néznek. A második arc, a második figyelem.
La Gorda hirtelen elengedett. Mind a hárman ugyanazt tették. La Gorda leült, és jelezte, hogy én is üljek mellé. A húgocskák 
állva maradtak. La Gorda megkérdezte, hogy minden világos-e számomra. Világos volt, ugyanakkor nem is. Mielőtt időm 
lett volna megfogalmazni  a kérdésem, kibökte, hogy az egyik utolsó dolog, amit a  Naguál  rábízott, hogy adjon át,  az az, 
hogy meg kell változtatnom az irányomat úgy, hogy egyesítem a második figyelmemet az övékkel, és fel kell vennem az 
erőarcom, hogy megnézzem, mi van mögöttem.
La Gorda felállt, és jelezte, hogy kövessem. A szobájuk ajtajához vezetett. Finoman belökött a szobába. Mihelyst átléptem a 
küszöböt, Lidia, Rosa, Josefina és la Gorda csatlakozott hozzám, ebben a sorrendben, majd la Gorda becsukta az ajtót.
A szoba nagyon sötét volt.  Úgy tűnt,  egyáltalán  nincsenek ablakai.  La Gorda megragadott  a karomnál  fogva, és odavitt 
valahova, amiről azt gondoltam, hogy a szoba közepe. Mindnyájan körülálltak. Egyáltalán nem láttam őket; csak éreztem, 
hogy négy oldalról körülvesznek.
Kis idő múlva hozzászokott a szemem a sötéthez. Láttam, hogy két ablaka van a szobának, melyeket fatáblákkal eltakartak.  
Egy kis fény átszűrődött rajtuk, így valamelyest mindenkit láttam. Mindannyian megfogtak, pontosan ugyanúgy, ahogy pár 
perccel ezelőtt tették, és tökéletes összhangban a fejemhez illesztették a fejüket.
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Forró  leheletüket  mindenhol  éreztem  magam  körül.  Becsuktam  a  szemem,  hogy  felidézzem  a  képet,  amit  korábban 
szemléltem.  Nem tudtam  becsukni  a  szemem.  Nagyon  fáradt  és  álmos  voltam.  Borzasztóan  viszketett  a  szemem;  meg 
akartam dörzsölni, de Lidia és Josefina szorosan tartották a karomat.
Nagyon  hosszú  ideig  maradtunk  ebben  a  helyzetben.  A fáradtságom  kibírhatatlan  volt,  és  végül  megroggyantam.  Úgy 
éreztem,  mintha  a  térdem  nem  engedelmeskedne.  Az  volt  az  érzésem,  hogy azon  nyomban  összeesem,  és  ott  helyben 
elalszom a padlón. De nem volt padló. Valójában semmi sem volt alattam. Akkora volt az ijedtségem, hogy egy pillanat alatt 
teljesen éber lettem; azonban valamiféle, az ijedtségemnél is nagyobb erő visszalökött az álmosságba. Megadtam magam. 
Lebegtem velük, mint egy léggömb. Olyan volt, mintha elaludtam volna, és álmodnék, és álmomban összefüggéstelen képek 
sorozatát látnám. Nem voltunk már a szobájuk sötétségében. Akkora volt a fény, hogy megvakított. Néha megpillantottam 
Rosa arcát magam előtt; és a szemem sarkából láttam Lidiát és Josefinát is. Éreztem, ahogy homlokuk a fülemhez nyomódik. 
Aztán  megváltozott a kép, és la Gorda arcát  láttam magam előtt.  Minden egyes alkalommal,  amikor ez történt,  rátette a 
száját  az enyémre,  és levegőt vett.  Egyáltalán  nem esett jól. Valamilyen erő ki akart  belőlem szabadulni.  Megrémültem. 
Megpróbáltam mindannyiukat ellökni magamtól. Minél erősebben próbáltam, annál  szorosabban tartottak. Ez meggyőzött 
arról, hogy la Gorda lépre csalt, és végezetül egy halálos csapdába vezetett. De a többiekkel ellentétben la Gorda feddhetetlen 
játékos volt.  Attól  a  gondolattól,  hogy  ő feddhetetlenül  játszik,  jobban lettem.  Egy ponton túl  már  nem akartam  tovább 
küszködni.  Kíváncsi  lettem  a  halálom  pillanatára,  melyet  nagyon  közelinek  éreztem,  és  elengedtem  magam.  Páratlan 
gyönyörűséget  éreztem,  olyan  túláradást,  melyről  megvoltam  győződve,  hogy a  végzetem  előhírnöke,  ha  nem  maga  a 
halálom. Még közelebb is húztam magamhoz Lidiát és Josefinát.
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Ebben a pillanatban la Gorda volt előttem. Nem bántam már, hogy a számba lélegzik; valójában meglepődtem, hogy ekkor 
abbahagyta. Abban a pillanatban, hogy abbahagyta, egyikük sem nyomta a fejem. Elkezdtek nézelődni, és ezzel elengedték a 
fejem. Újra képes voltam mozgatni. Lidia, la Gorda és Josefina olyan közel voltak, hogy csak a fejük közötti résen láttam ki.  
Nem tudtam rájönni, hol vagyunk. Egy dologban azonban biztos voltam, hogy nem a földön álltunk. A levegőben voltunk. 
Egy másik dolog amiben biztos voltam, hogy helyet cseréltünk. Lidia volt a bal, és Josefina a jobb oldalamon. La Gorda arcát 
verejtékcseppek borították,  mint  ahogy Lidiáét és Josefináét is. Rosát csak éreztem a hátam mögött. Láttam,  hogy a keze 
átbújik a hónom alatt, és a vállamat fogja.
La Gorda mondott valamit, de nem értettem. Lassan ejtette ki a szavakat, mintha időt akarna adni hogy olvassak a szájáról, 
de  leragadtam  az  ajka  részleteinek  szemlélésében.  Ebben  a  pillanatban  megéreztem,  hogy mind  a  négyen  mozgatnak, 
szándékosan hintáztattak. Kényszerítettek, hogy figyeljek oda la Gorda halk szavaira. Ez alkalommal tisztán tudtam olvasni 
a szájáról. Azt mondta nekem, hogy forduljak meg. Megpróbáltam, de úgy tűnt,  hogy a fejem nem mozdul. Azt éreztem, 
hogy valaki harapdálja a számat. La Gordára néztem. Nem harapdált, de rám nézett, miközben felszólított, hogy forduljak 
meg.  Amint  beszélt,  azt  is éreztem,  hogy valójában  az  egész arcomat  nyaldossa,  vagy pedig az  ajkaimat  és az  arcomat 
harapdálja.
La Gorda arca valahogy eltorzult.  Nagynak és sárgásnak  látszott.  Arra  gondoltam,  hogy mivel az egész színhely sárgás, 
talán  arca  visszatükrözi  ezt  a  sugárzást.  Majdnem  hallottam,  hogy azt  parancsolja,  fordítsam  meg  a  lejem.  Végül  a 
harapdáláson való bosszankodásomban megráztam a fejem. És la Gorda hangja hirtelen tisztán hallhatóvá vált. Mögöttem 
volt, és azt  ordította nekem, hogy fordítsam meg a figyelmemet.  Rosa volt az,  aki  nyaldosta az arcomat.  Homlokommal 
ellöktem őt az ar-
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comtól. Sírt. Verejték borította az arcát. La Gorda hangját a hátam mögül hallottam. Azt mondta, kimerítettem őket azzal, 
hogy küzdöttem ellenük, és nem tudta, mit tegyen, hogy visszahozza az eredeti figyelmünket. A húgocskák nyüszítettek.
A gondolataim kristálytiszták voltak,  annak ellenére,  hogy semmiféle logikus következtetésen nem alapultak.  Azonnal  és 
közvetlenül tudtam dolgokat, és semmiféle kétség nem volt bennem. Például azon nyomban tudtam, hogy ismét vissza kell 
mennem aludni,  és ettől  majd visszazuhanunk.  Azt is  tudtam,  engednem kell,  hogy visszavigyenek minket  a  házukhoz. 
Ebben rám nem lehetett számítani. Ha egyáltalán képes voltam összpontosítani a második figyelmemet, azon a helyen kellett 
lennem,  amelyet  don  Juantól  kaptam,  Észak-Mexikóban.  Bármikor  képes  voltam magam  elé idézni  azt  a  helyet,  olyan 
tisztán, mint semmi mást a világon. De most nem mertem felidézni a képet. Tudtam, hogy akkor ott találnánk magunkat.
Azt gondoltam, el kellene mondanom la Gordának, amire rájöttem, de nem tudtam beszélni. Egyik felem mégis tudta, hogy 
megértett. Feltétel nélkül megbíztam benne, és pillanatok alatt álomba zuhantam. Álmomban az ő házuk konyháját láttam. 
Pablito, Nestor és Benigno volt ott. Rendkívül nagynak tűntek, és izzottak. Nem tudtam rájuk fókuszálni a tekintetem, mert 
valamiféle átlátszó műanyag lap volt közöttünk. Aztán rájöttem, hogy olyan, mintha üvegablakon keresztül szemlélném őket, 
miközben valaki vízzel locsolja az ablakot. Végül az ablak darabokra tört, és a víz az arcomba csapott.
Pablito egy vödör vizet zúdított rám. Nestor és Benigno is ott álltak. La Gordával és a húgocskákkal ott feküdtünk szanaszét 
a ház mögötti udvarrészen. A Genarók több vödör vizet locsoltak ránk.
Felpattantam. Vagy a hideg víz, vagy az a rendkívüli tapasztalat, amin keresztül mentem, visszaadta az erőmet. La Gorda és 
a húgocskák száraz ruhát vettek fel, melyet bizonyára a Genarók tettek ki a napra. Az én ruháimat is
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szépen  odaterítették  a  földre.  Szó nélkül  átöltöztem.  Azt  a  bizonyos állapotot  éreztem,  mely úgy tűnt,  hogy a  második 
figyelemre való összpontosítást követi; nem tudtam beszélni, vagy tudtam, csak inkább nem akartam. A gyomrom émelygett. 
La Gorda úgy látszik ezt megérezte, és gyengéden odahúzott a kerítéshez. Hányni kezdtem. La Gordát és a húgocskákat is 
ugyanennyire megviselte a dolog.
Visszamentem a konyhába,  és megmostam az  arcom. A hideg víztől  úgy tűnt,  visszanyertem a tudatosságomat.  Pablito, 
Nestor és Benigno az asztal körül ültek. Pablito elhozta a székét. Felállt, és kezet fogott velem. Majd Nestor és Benigno is 
ugyanígy tett. La Gorda és a húgocskák csatlakoztak hozzánk.
Valami úgy tűnt, nincs rendben velem. Zúgott a fülem. Szédültem. Josefina felállt, és belekapaszkodott Rosába, hogy el ne 
essen. Odafordultam la Gordához, hogy megkérdezzem, mit tegyek. Most Lidia akart leesni a padról. Elkaptam, de a súlya 
magával rántott, és én is leestem vele együtt.
Bizonyára  elájultam.  Hirtelen  ébredtem fel.  Egy gyékényszőnyegen  feküdtem az  első szobában.  Lidia,  Rosa és Josefina 
mélyen aludtak mellettem. Át kellett  másznom rajtuk, hogy felálljak. Megráztam  őket, de nem ébredtek fel. Kimentem a 
konyhába. La Gorda a Genarókkal ült az asztal körül.
– Isten hozott! – mondta Pablito.
Közölte, hogy la Gorda kicsivel ezelőtt ébredt fel. Úgy éreztem, megint  a régi  önmagam vagyok. Éhes voltam. La Gorda 
adott egy tál ételt. Azt mondta, ők már ettek. Evés után minden szempontból tökéletesen éreztem magam, kivéve, hogy nem 
tudtam úgy gondolkodni,  ahogy általában  szoktam. Rendkívül elcsendesedtek a gondolataim.  Nem tetszett  ez az állapot. 
Észrevettem, hogy késő délután van. Hirtelen az a késztetésem támadt, hogy helyben fussak a Nappal szemben, úgy, ahogy 
don Juan csináltatta velem régen. Felálltam, és la Gorda csatlakozott hozzám. Láthatóan neki is ugyanez az ötlete támadt.
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A  mozgástól  verejtékezni  kezdtem.  Nagyon  hamar  kifulladtam,  és  visszamentem  az  asztalhoz.  La  Gorda  követett 
Visszaültünk. A Genarók ránk meredtek. La Gorda átnyújtotta a jegyzetfüzetemet.
– A Naguál itt hagyott minket, magunkra maradtunk – mondta la Gorda.
Abban  a  pillanatban,  hogy megszólalt,  egészen  meghökkentő változást  éreztem.  Gondolataim  lavinaként  tértek  vissza. 
Bizonyára megváltozott az arckifejezésem, mivel Pablito megölelt, aztán Nestor és Benigno is. 
– A Naguál élni fog! – mondta Pablito hangosan.
La Gorda is boldognak látszott. Letörölte a homlokát, mintegy a megkönnyebbülése jeléül. Azt mondta, majdnem megöltem 
őket magammal együtt, azzal, hogy olyan rettenetesen belelovaltam magam a félelmeimbe.
– A második figyelem összpontosítása nem tréfadolog – mondta Nestor.
– Mi történt velünk, Gorda? – kérdeztem.
– Eltévedtünk – mondta.  – Elkezdted magad belelovalni  a  félelmedbe, és elvesztünk  abban a végtelenségben.  Már  nem 
tudtuk  többé  összpontosítani  a  tonálra  való  figyelmünket.  Viszont  sikerült  a  tiéddel  együtt  felépítenünk  a  második 
figyelmünket, és most két arcod van.
Lidia, Rosa és Josefina ebben a pillanatban léptek be a konyhába. Mosolyogtak, és olyan frisseknek és életerőseknek tűntek, 
mint máskor. Kiszolgálták magukat az ételből. Mindenki mélységesen hallgatott, míg ők ettek. Abban a pillanatban, hogy az 
utolsó is befejezte az evést, la Gorda ott folytatta, ahol abbahagyta.
–  Most  kétarcú  harcos  lettél  –  folytatta.  –  A  Naguál  azt mondta,  hogy mindannyiunknak  két  arca  van,  hogy mindkét 
figyelemmel jól boldoguljunk. Ő és Genaro segítettek nekünk, hogy összegyűjtsük a második figyelmünket, és megfordítottak 
minket, hogy mindkét irányba nézhessünk, de neked nem segítettek, mert ahhoz, hogy igazi Naguál lehess, saját magadnak 
kell megszerezned a hatalmadat. Még mindig nagyon messze vagy et-
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től,  de  mondjuk,  most  már  felegyenesedve  jársz,  ahelyett,  hogy  négykézláb  másznál,  és  ha  egyszer  visszanyered  a 
teljességedet, és elhagyod a formád, akkor majd repülni fogsz.



Benigno széttárta  a  karját,  mintha  repülőgép szárnya  lenne,  és dörgedelmes hangján  utánozni  kezdte a  motor  zúgását. 
Fülsiketítő hangja volt.
Mindenki nevetett. A húgocskák el voltak ragadtatva. Eddig nem voltam teljesen tudatában, hogy késő délutánra jár az idő. 
Megjegyeztem, nyilván  órákig aludtunk,  mivel még délelőtt  mentünk  be a  szobájukba. Azt felelte,  hogy egyáltalán  nem 
aludtunk sokáig,  az idő nagy részét a másik világban elveszve töltöttük, és hogy a Genarók igazán  ijedtek és csüggedtek 
voltak, mert semmit sem tehettek, hogy visszahozzanak minket.
Nestorhoz fordultam, és megkérdeztem, valójában mit láttak, és mit tettek, amíg távol voltunk. Egy pillanatra  rám meredt, 
csak azután válaszolt.
–  Kihoztunk  egy  csomó  vizet  az  udvarra  –  mondta,  és  néhány  üres  olajos  hordóra  mutatott.  –  Aztán  mindannyian 
kitántorogtatok, és mi rátok öntöttük a vizet. Ennyi történt.
– A szobából jöttünk ki? – kérdeztem.
 Benigno hangosan felnevetett. Nestor la Gordára nézett, mintha engedélyt vagy tanácsot kérne tőle.
– A szobából jöttünk ki? – kérdezte la Gorda.
– Nem – felelte Nestor.
La Gorda ugyanannyira égett a vágytól, hogy megtudja, mint én, ami aggasztó volt számomra. Még unszolta is Nestort, hogy 
beszéljen.
– A semmiből jöttetek – mondta  Nestor.  – Ijesztő volt,  azt  meg kell  hagyni.  Mindnyájan  olyanok voltatok, mint  a köd. 
Pablito látott meg benneteket először. Hosszabb ideje lehettetek már az udvaron, csak mi nem tudtuk, hol keressünk. Pablito 
felordított, és mindannyian megláttunk titeket. Soha nem láttunk még ilyet.
– Hogy néztünk ki? – kérdeztem.
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A Genarók egymásra néztek. Kibírhatatlanul hosszú csend következett. A húgocskák tátott szájjal bámultak Nestorra.
– Olyanok voltatok, mintha  hálóba fogott ködfoszlányok lennétek – mondta Nestor.  – Mikor rátok öntöttük a vizet,  újra 
megszilárdultatok.
Szerettem volna,  ha még tovább beszél, de la Gorda azt mondta,  nagyon kevés időnk maradt,  mivel a nap  végén el kell 
menjek,  és van  még egy-két  dolog,  amit  el  kell  mondania.  A Genarók  felálltak,  és kezet  fogtak  a  húgocskákkal  és la 
Gordával. Engem megöleltek, és azt mondták, csak pár napra van szükségük, hogy felkészüljenek a továbbállásra.  Pablito 
felvette a székét a hátára. Josefina odaszaladt a tűzhelyhez, felkapott egy csomagot, melyet dona Soledad házából hoztak, és 
Pablito székének felfelé álló lábai közé helyezte, ami ideális szállítóeszköznek bizonyult.
– Ha hazamentek, ezt is magaddal viheted – mondta. – Különben is a tiéd.
Pablito megrándította a vállát, és megemelte a széket, hogy kiegyensúlyozza a rakományát.
Nestor jelezte Benignónak, hogy vegye el a csomagot, de Pablito nem engedte.
– Hagyjad – mondta – öszvér is lehetek akár, míg ezt az átkozott széket cipelem.
– Miért cipeled, Pablito? – kérdeztem.
– Vigyáznom kell az erőmre – felelte. – Nem ülhetek le csak úgy akárhova. Ki tudja, milyen idióta ült ott előtte.
Röhögött, és a válla rándításával  ide-oda dobálta a csomagot. Amikor a Genarók elmentek, la Gorda elmagyarázta,  hogy 
Pablito azért kezdte ezt az  őrültködést a székkel, hogy Lidiát  cukkolja. Nem volt hajlandó oda ülni,  ahol Lidia ült előtte, 
aztán  elragadta a hév, és mivel imádja magát  belelovalni  a dolgokba, most már  sehova máshova nem ül le, csak a saját  
székére.
– Képes rá, hogy egész életében cipelje – mondta la Gorda nagy határozottsággal. – Majdnem olyan rossz,
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mint te. Hozzád illő partner; te a jegyzetfüzetedet fogod egész életeden át cipelni, ő meg a székét. Mi a különbség? Ti ketten 
mindannyiunknál jobban belelovaljátok magatokat a dolgokba.
A húgocskák nevetve körülállták, és megveregették a hátam.
– Nehéz dolog elérni a második figyelmünket – folytatta la Gorda – és ha az ember úgy belelovalja magát a dolgokba, mint 
te,  akkor  még  nehezebb  irányítani.  A  Naguál  azt  mondta,  neked  mindnyájunknál  jobban  kell  tudnod,  milyen  nehéz 
irányítani  a második figyelmünket. A Naguál  erőnövényeivel megtanultál  nagyon messze menni  abban a másik világban. 
Ezért  húztál  minket  ma  olyan  erősen,  hogy majdnem  meghaltunk.  Mi  a  Naguál  erőhelyére  akartuk  összpontosítani  a 
figyelmünket, te meg bedobtál minket valahova, amit nem ismertünk. Mi erre még nem vagyunk felkészülve, de te sem. Te 
azonban nem tehetsz erről, az erőnövények tettek ilyenné. A Naguálnak igaza volt: mindannyiunknak segítenünk kell neked, 
hogy visszatartsd a második figyelmedet, neked meg abban kell minket segítened, hogy növeljük a miénket. A te második 
figyelmed nagyon messze képes elmenni, de nem tudod irányítani; a miénk csak egy egész kicsit megy előre, de tökéletesen 
az uralmunk alatt tartjuk.
La Gorda és a húgocskák egyenként elmesélték, milyen félelmetes élmény volt, amikor elvesztünk a másik világban.
– A Naguál  elmondta nekem – folytatta la Gorda –, hogy amikor a dohánykeverékének hatása alatt voltál, egy szúnyogra  
koncentráltál, hogy összpontosítsd a második figyelmedet, és aztán az a kis szúnyog lett a védelmeződ a másik világban.
Megerősítettem, hogy így volt. Kérésére elmeséltem nekik azt az élményemet, amikor don Juan dohánykeverékének hatása 
alatt,  harminc  méter  magas,  irtózatos  szörnyetegnek  érzékeltem  egy szúnyogot,  amely elképesztő mozgékonysággal,  és 
sebességgel mozgott. A lény ocs-
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mánysága émelyítő volt, de mégis volt benne valami lenyűgöző nagyszerűség.
Ezt a tapasztalatot nem tudtam beilleszteni a dolgokról való racionális elképzelésembe. Az értelmem egyetlen támasza az a 
mélyen gyökerező bizonyosság volt, hogy annak a pszichedelikus dohánykeveréknek a hatására hallucináltam a szúnyogot 
akkorára.



Előadtam nekik racionális magyarázatomat a történtekről. Kacagtak.
– Nincsenek hallucinációk – jelentette ki határozottan la Gorda. – Ha valaki hirtelen valami mást lát, valamit,  ami addig 
nem volt ott, az azért van, mert összpontosult a személy második figyelme, és valami másra koncentrál. Az ember második 
figyelme bármitől összpontosulhat, lehet az alkohol, lehet az őrület, vagy akár a Naguál dohánykeveréke.
–  Láttál egy  szúnyogot, és a védelmeződ lett a másik világban. És tudod, mi az a másik világ? A másik világ a második 
figyelmünk  világa.  A  Naguál  azt  gondolta,  lehet,  hogy  a  te  második  figyelmed  elég  erős  ahhoz,  hogy  túlmenj  a 
védelmeződön, és belépj abba a világba. De nem volt elég erős. Ha az lett volna, lehet, hogy beléptél volna abba a világba, és 
sohasem tértél volna már vissza. A Naguál azt mondta, kész lett volna követni téged. A védelmeződ azonban nem engedte, 
hogy belépj, és majdnem meg is ölt. A Naguálnak abba kellett hagynia,  hogy az erőnövényeivel összpontosítsa a második 
figyelmedet,  mert  csak a dolgok irtózatosságára  tudtál  koncentrálni.  Inkább megtanított  álmodni,  hogy másként  próbáld 
összpontosítani  a figyelmedet. De biztos volt benne, hogy az  álmodásod is ugyanolyan irtózatos lesz. Nem tehetett ellene 
semmit. Az ő nyomdokait követted, neki viszont volt egy irtózatos, félelmetes oldala.
Elhallgattak, mintha mindannyian elmerültek volna az emlékeikben.
La Gorda azt  mondta,  hogy a  Naguál  egyszer,  amikor a szülőföldjén voltunk,  megmutatott  nekem egy különleges,  piros 
bogarat. Megkérdezte, emlékszem-e rá.
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Hát persze, hogy emlékeztem! Évekkel ezelőtt don Juan elvitt egy számomra ismeretlen helyre, Észak-Mexikó hegyei között. 
Rendkívüli óvatossággal  megmutatott néhány kerek, katicabogár méretű bogarat.  Hátuk ragyogóan piros volt. Le akartam 
ülni a földre, hogy megvizsgáljam őket, don Juan azonban nem engedte. Azt mondta, nézzem őket, anélkül, hogy bámulnék, 
míg az  emlékezetembe nem vésem az  alakjukat,  mert  mindig  emlékeznem kell  majd rájuk.  Aztán  viselkedésük néhány 
bonyolult részletéről magyarázott, amit metaforaként kezelt. A legnagyobb becsben tartott szokásaink önkényes fontosságát 
állította  párhuzamba  ezeknek  a  bogaraknak  néhány  állítólagos  szokásával.  Az  összehasonlítás  nevetségessé  tette  a  mi 
hiedelmeinket.
– Röviddel azelőtt, hogy a  Naguál  és Genaro elment – folytatta la Gorda - a  Naguál  elvitt engem arra a helyre a hegyek 
között, ahol azok a kis bogarak élnek. Egyszer már jártam ott azelőtt, mint ahogy mindenki más is. A Naguál biztosította, 
hogy mindannyian megismerjük ezeket az apró lényeket, habár sosem engedte meg, hogy szemlélődjünk rajtuk.
Míg ott voltunk elmondta,  mit  tegyek veled,  és mit  kell  elmondanom neked.  Már  majdnem mindent  elmondtam,  amire 
megkért, kivéve ezt az egy utolsó dolgot. Ez azzal van kapcsolatban, amit mindenkitől kérdeztél, hogy hol van a Naguál és 
Genaro. Most elárulom, hol vannak. A Naguál azt mondta, hogy bármelyikünknél jobban megérted. Egyikünk sem látta még 
soha a védelmezőt. Egyikünk sem járt még abban a sárga,  kénes világban, ahol  ő lakik. Egyedül te járták ott közülünk. A 
Naguál elmondta, hogy követett téged abban a világban, amikor a védelmezőre összpontosítottad a második figyelmedet. Az 
volt a szándéka, hogy veled megy, talán örökre, ha elég erős lettél volna ahhoz, hogy átlépj. Akkor talált rá először azoknak 
a kicsi piros bogaraknak a világára. Azt mondta, hogy az ő világuk a leggyönyörűbb és legtökéletesebb világ, amit csak el 
tudunk képzelni. Így amikor eljött az ideje, hogy Genaróval elhagyják ezt
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a világot, összegyűjtötték a második figyelmüket, és az ő világukra fókuszálták. A Naguál kinyitotta a rést, amint te magad is 
láttad,  és átsiklottak abba a másik világba, ahol várják,  hogy egy nap mi is csatlakozunk hozzájuk. A  Naguál  és Genaro 
szerették a szépséget. Őszinte élvezetből mentek oda.
Rám  nézett.  Semmit  se  tudtam  mondani.  Igaza  volt,  hogy az  erőnek  tökéletesen  kellett  időzítenie  a  közléseit,  hogy 
hatékonyak legyenek. Kimondhatatlan  fájdalmat éreztem. Mintha  sírnom kellett  volna,  és mégsem voltam szomorú, vagy 
lehangolt. Valami megnevezhetetlen dolog után sóvárogtam, de ez a sóvárgás nem belőlem fakadt. Mint annyi sok más érzés 
és tapasztalat, melyet megérkezésem óta átéltem, ez is idegen volt számomra.
Nestor szavai jutottak eszembe, melyeket Eligióról mondott. Elmeséltem la Gordának, mit mondott Nestor, és ő is megkért, 
számoljak be nekik a  tonál  és a  naguál  között tett  utazásom látomásairól,  melyeket  a  szakadékba ugrásomkor  éltem át. 
Mikor befejeztem, mindannyian rémültnek látszottak. La Gorda azonnal kiemelte a kupoláról szóló látomásomat.
– A Naguál azt mondta, hogy egy nap arra a kupolára fogjuk összpontosítani a második figyelmünket – mondta. – Azon a 
napon teljes valónkban a második figyelem leszünk, és ekkor csatlakozni fogunk hozzájuk.
– Úgy érted, Gorda, hogy így megyünk oda, ahogy vagyunk? – kérdeztem.
– Igen, így ahogy vagyunk. A test az első figyelem, a tonál figyelme. Ha egyesül a második figyelemmel, egyszerűen átmegy 
a másik világba. A szakadékba való ugrás a teljes második figyelmedet összegyűjtötte egy kis időre. De Eligio erősebb volt, 
az  ő második figyelmét az ugrás  végleg összefogta.  Ez történt  vele, pedig  ő is ugyanolyan volt,  mint  mi.  De nem lehet 
megmondani,  hogy hol  van  most.  Még maga  a  Naguál  sem tudta.  De ha  valahol  van,  akkor  abban  a kupolában.  Vagy 
látomásról látomásra ugrál, talán egy egész örökkévalóságig.
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La Gorda azt mondta,  hogy a  tonál és  a  naguál  közötti  utazásommal nagyban megerősítettem azt a lehetőséget, hogy az 
egész  lényünk  második  figyelemmé  válhat,  és  ugyanezt  erősítette  meg  az,  amikor  ma  elvesztünk  miattam  ennek  a 
figyelemnek a világában,  és az is, amikor  ő fél mérfölddel arrább vitt minket,  hogy megmeneküljünk a szövetségesektől. 
Hozzátette, hogy a feladat, amit a  Naguál ránk hagyott, egy kihívás, vajon képesek leszünk-e kifejleszteni az  akaratunkat, 
vagy a második figyelmünk erejét annyira, hogy bármeddig tudjunk fókuszálni arra, amire csak akarunk.
Kis ideig hallgattunk.  Úgy tűnt,  itt  az  ideje, hogy elmenjek, de nem tudtam megmozdulni.  Eligio végzetének gondolata 
megbénított. Akár eljutott abba a kupolába, ahol találkozni fogunk, akár elragadta valami szörnyűség, őrjítő volt elképzelni 
az utazását. Egyáltalán nem esett nehezemre elképzelni, mivel ott volt az én utazásom élménye.
A másik világ, amire don Juan szinte találkozásunk kezdetétől hivatkozott, számomra mindig is egy metafora volt, homályos 
címkézése valami  érzékcsalódásnak,  vagy a  legjobb mód arra,  hogy egy meghatározatlan  állapotról  beszéljünk.  Annak 



ellenére,  hogy don  Juan  érzékeltette  velem  a  világ  leírhatatlan  sajátságait,  élményeimet  nem  tudtam  többre  vélni  az 
érzékelésem puszta játékánál, valamiféle káprázatnál, melyet vagy hallucinogén növényekkel, vagy valami olyan dolognak a 
segítségével sikerült előidéznie bennem, melyet nem tudtam racionálisan megmagyarázni.  Minden alkalommal ez történt. 
Azzal  a  gondolattal  védtem  magam,  hogy az  énem  egysége,  melyet  ismertem,  csak  időlegesen  változott  meg.  Amint 
helyreállt  az egység, a világ szükségképpen visszaváltozott sérthetetlen  racionális  énem mentsvárává.  A távlat,  melyet la 
Gorda kinyilatkoztatásai tártak elém, megrémített.
Felállt,  és engem is felhúzott a padról. Azt mondta,  el kell mennem, mielőtt bealkonyodik. Mindnyájan kijöttek velem az 
autóhoz, és elköszöntünk egymástól.
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La Gorda kiadta az utolsó parancsot. Azt mondta, hogy amikor visszatérek, egyenesen a Genarók házához menjek.
– Nem akarunk addig látni, míg nem tudod, mit kell tenned – mondta sugárzó mosollyal. – De ne késs túl sokat!
A húgocskák bólogattak.
– Ezek a hegyek nem tűrik,  hogy sokáig itt  maradjunk – mondta,  és állának  finom mozdulatával  a baljóslatú,  lepusztult 
hegyekre mutatott a völgy túloldalán.
Egyetlen  kérdésem  maradt.  Azt  akartam  tudni,  van-e  valami  elképzelése  arról,  hova  mennénk  azután,  ha  sikerül 
találkoznunk  a  Naguállal  és  Genaróval.  Felnézett  az  égre,  karját  felemelte,  és  egy leírhatatlan  mozdulatot  tett,  hogy 
rámutasson: a végtelenségnek nincsenek határai.


