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Bevezetés

Tíz  évvel  ezelőtt  úgy  hozta  a  sors,  hogy  találkoztam  egy  Északnyugat-Mexikóból  származó  jaki  indiánnal,  akit 
egyszerűen „don Juan”-nak hívok. A spanyol nyelvben a „don” szócska a tisztelet kifejezésére szolgál. Találkozásunkat 
valójában  a véletlennek  köszönhetem.  Éppen Bill  barátommal  várakoztunk egy arizonai  határváros  buszállomásán. 
Némán, a kora délutáni rekkenő hőségtől elcsigázottan üldögéltünk, mikor Bill hirtelen oldalba bökött:
– Ő az, akiről beszéltem – suttogta, és a bejárat felé biccentett, ahol most lépett be egy idős ember.
– Mit mondtál róla? – kérdeztem.
Eszembe jutott, hogy annak idején egyszer valóban egész nap egy „különc” indián házát keresgéltük, akiről úgy tudtuk, 
hogy valahol a környéken lakik. Nem találtunk rá a házra, s az volt az érzésem, hogy az indiánok, akiktől útbaigazítást 
kértünk,  szándékosan  vezettek  félre  bennünket.  Bill  akkor  azt  mondta,  hogy  a  férfi  yerbero,  olyasvalaki,  aki 
gyógyfüvekkel foglalkozik, s hozzátette, hogy sokat tud a hallucinogén kaktuszféléről, a pejot-ról. Fontosnak tartotta 
volna,  hogy találkozzam vele,  mivel  akkoriban  a  délnyugati  indiánok  által  használt  gyógynövényekről  gyűjtöttem 
anyagot.
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Bill  felállt,  hogy üdvözölje  a  belépő  férfit.  Közepes  termetű  indián  volt.  rövid,  fehér  haja  kicsit  ránőtt  fülére,  és 
hangsúlyosabbá tette fejének kerekségét.  Rendkívül sötét  arcbőrét  mély ráncok szabdalták,  ami előrehaladott  korra 
mutatott. Ugyanakkor erősnek és egészségesnek látszott ruganyos mozdulatai fiatalosságról árulkodtak.
– Rendes fickó – mondta Bill, megint hozzám lépve –, csak sajnos egy kukkot sem értek abból, amit mond. Minden 
második szava valami furcsa kifejezés, amit a helybelieken kívül senki sem ért.
Az  öregembert  megmosolyogtatta,  amint  Bill  –  aki  alig  beszél  néhány szót  spanyolul  –  valami  egészen  képtelen 
mondatot hozott össze, és kérdőn – biztatásomra várva – felém fordult. Nekem azonban fogalmam sem volt, mit akart 
mondani, mire szabadkozó mosollyal magunkra hagyott bennünket. Az öreg felnevetett. Mentegetőzve közöltem, hogy 
a barátom néha hajlamos elfelejteni, hogy nem tud spanyolul.
– És mintha bemutatni is elfelejtett volna minket – tettem hozzá, s megmondtam a nevem.
– Szolgálatára, Juan Matus – válaszolta.
Kezet ráztunk, hallgattunk, majd én törtem meg a csendet. Elmondtam, mi járatban vagyok. Beszámoltam neki arról, 
hogy mindenféle tudnivaló érdekel a növényekről, elsősorban a pejotról. Egy darabig nagy hévvel beszéltem, s bár alig 
konyítottam a témához, úgy tettem, mintha jó ismerője lennék a pejotnak. Arra számítottam, ha látja majd, mennyit 
tudok, neki is megered a nyelve. De meg sem szólalt, csak várt türelmesen. Aztán lassan bólintott, s rám pillantott. Úgy 
tűnt, szemei maguktól világítanak. Elkaptam a tekintetem. Zavarba jöttem, és elfogott a bizonyosságérzés, hogy az első 
pillanattól fogva tisztában volt vele, mekkora ostobaságokat beszéltem.
– Szívesen vendégül  látom egyszer  a  házamban – mondta végül,  és  elnézett  mellettem. – Ott  talán nyugodtabban 
beszélgethetünk.
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Nem tudtam, mit mondhatnék még. Feszélyezve éreztem magam. Rövidesen visszajött Bill, és elégedetlenségemet látva 
nem szólt egy szót sem. Kínos csend telelődért  ránk. Végre megjött a busz, úgyhogy az öreg felállt,  s elbúcsúzott 
tőlünk.
– Nem ment valami fényesen, igaz? – kérdezte Bill.
Helybenhagytam.
– Érdeklődtél a növényekről?
– Persze. Jól el is toltam.
– Mondtam, hogy furcsa szerzet, ugye? Még az itteni indiánok, akik ismerik, azok sem beszélnek róla. Ez pedig jelent 
valamit
– Viszont meghívott magához.
–  Ugyan  már!  Még ha  elmennél  is,  mit  érnél  vele?  Soha nem fogsz  megtudni  tőle  semmit.  Ha  bármit  kérdezel, 
megkukul, mintha téged nézne hülyének.
Bill elmondta – és őszintén beszélt –, hogy korábban már találkozott hasonló emberekkel, akik úgy tettek, mintha sokat 
tudnának. Szerinte ezek nem érik meg a fáradságot, mert előbb-utóbb találkozik az ember valakivel, aki ugyanannyit 
tud, csak éppen nem játszik rá erre, és nem kell harapófogóval kihúzni belőle a dolgokat. Neki – folytatta – sem ideje, 
sem türelme vén dilinyósokkal vesződni; lehet, hogy az öreg is csak megjátszotta magát, s valójában ugyanannyit tud a 
növényekről, mint bárki más.
Bill tovább beszélt, de én nem figyeltem. Egyre csak az öreg indián járt az eszemben. Tudta, hogy blöffölök, láttam a 
szemét, láttam, ahogy világít.



Néhány  hónap  múltán  visszatértem,  hogy  meglátogassam,  nem  is  annyira  gyógynövényfürkész  antropológus-
hallgatóként,  hanem  olyasvalakiként,  akit  megmagyarázhatatlan  kíváncsiság  hajt.  Ahogy  akkor  rám  pillantott,  az 
kitörölhetetlenül  belém ivódott  –  csaknem rögeszmémmé vált,  hogy megtudjam,  mit  jelentett  az  a  tekintet.  Sokat 
töprengtem rajta, és minél többet, annál különösebbnek tűnt az egész.
Don Juan és én barátok lettünk, s egy éven át sokszor

12.

meglátogattam  őt.  Bizalmat  ébresztett  bennem  a  viselkedése,  humorérzékét  fergetegesnek  találtam,  mindenekelőtt 
azonban  cselekedeteinek  csendes  következetességéért  csodáltam.  Jelenléte  furcsa  örömmel  töltött  el,  ugyanakkor 
kényelmetlenséget  is  okozott.  Pusztán  a  társasága  arra  kényszerített,  hogy  gyökeresen  átértékeljem  viselkedési 
mintáimat Másokhoz hasonlóan engem is arra neveltek, hogy az embert alapvetően esendő, törékeny lényként fogadjam 
el.  Ami  don  Juanban  meghökkentett,  az  az  volt,  hogy  benne  egyáltalán  fel  sem  merült  az  esendőség  vagy 
gyámoltalanság kérdése, és pusztán a vele való együttlét nyomán – összehasonlítva az ő és a magam viselkedését – rám 
nézve kedvezőtlen következtetéseket kellett levonnom. Talán a legelgondolkodtatóbb megjegyzése akkoriban éppen a 
kettőnk közti alapvető különbségre vonatkozott. Egyik látogatásomat megelőzően épp keserűség, gondok gyötörtek, 
úgy éreztem, kátyúba jutott az életem. Nem csoda, hogy megérkezésemkor is ideges és bosszús voltam. A tudás iránti 
érdeklődésemről  beszélgettünk,  de – szokás szerint – külön vágányon haladtunk. Én a személyes  tapasztalaton túli 
tudományos tudásról beszéltem, ő pedig a világ közvetlen ismeretéről.
– Tudsz te valamit a körülötted lévő dolgokról? – kérdezte.
– Tudok valamicskét – szerénykedtem.
– Úgy értem, érzed-e valaha is a körülötted lévő világot?
– Igyekszem, hogy minél többel érezzek belőle.
– Az kevés. Mindent érezned kell, máskülönben a világ értelmét veszti.
A klasszikus érveléssel  hozakodtam elő,  miszerint  a recept  ismeretéhez nem kell megkóstolni  a levest, és hogy az 
elektromosság megismeréséhez nem feltétlenül kell áramütést szenvedni.
– Ez így butaság. Szerintem te akkor is csökönyösen ragaszkodsz az érveidhez, ha azok semmit sem jelentenek neked. 
Makacsul, csak azért is megmaradsz magadnak, akár jó közérzeted kárára is.
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– Fogalmam sincs, miről beszélsz.
– Arról beszélek, hogy nem vagy egész. Békétlen vagy. 
Ez a megjegyzése felbosszantott. Sértettnek éreztem magam, és arra gondoltam, hogy végül is don Juannak semmi joga 
megítélni sem cselekedeteimet, sem jellememet.
– Tele vagy problémákkal – mondta. – Miért?
– De hát emberek vagyunk, don Juan! – vágtam oda durcásan.
Ezt ugyanúgy mondtam, ahogy apám szokta. Az ő szájából ez annyit jelenteti, hogy gyenge és esendő teremtmények, s 
kijelentésében – csakúgy, mint az enyémben – az ember végső kétségbeesése kapott hangot.
Don Juan ugyanúgy nézett rám, ahogy első találkozásunk alkalmával tette.
– Túl sokat foglalkozol magaddal – mondta mosolyogva – és ettől olyan furcsa fáradtság vesz erőt rajtad, hogy ki kell  
kapcsolnod a világot és csak a saját érveidet vagy képes hajtogatni. Így aztán persze hogy tele vagy gondokkal. Én is 
csak ember vagyok, de nekem ez mást jelent, mint neked.
– Mit?
– Legyőztem a  gondjaimat.  Sajnálom, hogy rövid az  életem,  hogy nem ragadhatom meg mindazokat  a  dolgokat, 
amelyeket szeretnék; de ebből nem csinálok problémát – kár, hogy így van, és kész!
Tetszett, ahogy mindezeket mondta. Hangjában nyoma sem volt kétségbeesésnek vagy önsajnálatnak.
1961-ben, egy évvel megismerkedésünk után, don Juan közölte, hogy a gyógynövényekkel kapcsolatos titkos tudás 
birtokosa. Azt mondta, brujo, ami azt jelenti, varázsló, orvosságos, gyógyító ember. Ettől kezdve kapcsolatunk jellege 
megváltozott: inasa lettem, s az elkövetkező négy évben megkísérelt bevezetni a varázslás titkaiba. Erről az időszakról 
számoltam be a Don Juan tanításai című könyvemben.
Spanyolul beszélgettünk, és hála don Juan kitűnő spanyoltudásának, hiedelemrendszerének szövevényes ér-
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telméről alapos magyarázatokkal szolgált. Az általa birtokolt összetett és szisztematikus tudásanyagot varázslásnak, őt 
magát pedig varázslónak neveztem, azért, mert ezeket a kategóriákat maga is használta társalgásaink során. Amikor 
azonban komolyabb fejtegetésekbe fogott, akkor a varázslás helyett a tudás, a varázsló helyett pedig a tudós ember vagy 
az, aki tud kifejezéseket használta.
Az általa birtokolt tudás átadásához és megerősítéséhez don Juan három jól ismert pszichotrop növényfajtát használt fel: 
pejotot (lophophora williamsii), csattanó maszlagot (datura inoxia) és egy, a psilocybe nemzetségbe tartozó gombafélét. 
Ezeket külön-külön etette meg velem, s általuk zavarba ejtő tudatállapotokat, az érzékelés más-állapotait hozta létre 
bennem, melyeket magam nem szokványos valóságoknak neveztem el. A valóság szót azért használtam, mert don Juan 



hiedelemrendszerének  egyik  sarkalatos  tétele  az  volt,  hogy a  három növény bármelyikének  elfogyasztása  nyomán 
előálló tudatállapotok nem hallucinációk, hanem a hétköznapi valóság bár szokatlan, ámde konkrét aspektusai. Don 
Juan e  nem szokványos  valóságállapotokat  nem úgy kezelte,  mintha azok valóságosak  lennének,  hanem tényleges 
valóságértéket tulajdonított nekik.
Amikor  e  növényeket  hallucinogénekként,  az  általuk  kiváltott  tudatállapotokat  nem  szokványos  valóságként 
kategorizálom,  akkor  természetesen  a  saját  elgondolásomat  követem.  Don  Juan  a  növényeket  olyan  hordozó 
eszközöknek tartotta, melyek az embert bizonyos személytelen erőkhöz,  hatalmakhoz vezetik el, az általuk kiváltott 
tudatállapotokat pedig a varázsló találkozásainak hitte azokkal a hatalmakkal, melyek fölött uralmat kell szereznie.
A pejotot  Mescalitónak nevezte, s az ember jóságos tanítójaként és védelmezőjeként emlegette.  Mescalito a  helyes  
életre tanít,  mondta.  A pejotot  rendszerint  a  varázslók összejövetelein,  a  mitotékon fogyasztják,  ahol a  résztvevők 
kifejezetten azért gyűlnek össze, hogy leckét vegyenek a helyes életből.
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A csattanó maszlagban és a gombában don Juan más jellegű erőket látott. Ezeket szövetségeseknek hívta, amelyeknek 
az  ember  hasznát  veheti.  Azt  mondta,  hogy  a  varázslók  tulajdonképpen  a  szövetségesek felhasználásából  merítik 
erejüket. A kétféle növény közül hozzá a gomba állt közelebb – úgy tartotta, hogy a gombában levő hatalom, melyet 
füstnek vagy kis füstnek nevezett, személyes szövetségese.
Don Juan először tökhéjban addig szárította a gombát, míg finom porrá nem vált. Egy évig lezárva tartotta a tökhéjat, 
majd a port öt másik szárított növénnyel összekeverve, pipában elszívható keveréket állított össze.
Hogy valakiből tudós ember lehessen, annyiszor kell találkoznia a szövetségessel, ahányszor csak lehetséges – meg kell 
barátkozniuk. Ez persze a hallucinogén keverék mind gyakoribb elfogyasztásával jár. Az elfogyasztás az éghetetlen por 
megevését,  és  a  keveréket  alkotó  többi  öt  növény füstjének  belélegzését  jelenti.  A bekövetkező  jelentős  mértékű 
észlelésmódosulásokat don Juan azzal magyarázta, hogy a „szövetséges eltünteti az ember testét”.
Don Juan tanítási módszerei a tanítványtól rendkívüli erőfeszítéseket kívántak meg. Olyan mértékű odaadásra lett volna 
szükség, hogy 1965 végén nem bírtam tovább: fel kellett adjam próbálkozásaimat. Az azóta eltelt öt év távlatából bizton 
mondhatom, hogy akkoriban don Juan tanításai komolyan fenyegetni kezdték a világról kialakított képemet. Megrendült 
a bizonyosságom abban a mindannyiunk által osztott hitben, hogy a hétköznapi valóság valami olyasmi, amit magától 
értetődőnek tekinthetünk.
Abban az időben úgy gondoltam, elhatározásom végleges. Nem akartam többé találkozni don Juannal. 1968 áprilisában 
azonban  megkaptam  könyvem  egyik  első  levonatát,  s  szinte  kötelezőnek  éreztem,  hogy  megmutassam  neki.  Újra 
felkerestem őt. Rejtélyes módon helyreállt köztünk a mester-tanítvány viszony, s ezzel inaskodásom új, a korábbiaktól 
meglehetősen különböző sza-
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kasza vette kezdetét. Régi félelmeim elcsitultak, s don Juan egészen más, jóval oldottabb jelleget adott a tanításnak. 
Gyakran nevetett,  és magam is sokszor dőltem a nevetéstől. Úgy láttam, tudatosan törekszik arra,  hogy minél több 
vidámságot csempésszen az együtt töltött órákba. A legválságosabb pillanatokon humorával segített át, így akadályozta 
meg, hogy élményeim, melyek máskülönben könnyen végzetessé válhattak volna, úrrá legyenek rajtam. Abból indult ki, 
hogy könnyed és könnyedén kezelhető hozzáállásra van szükség ahhoz, hogy elviselhessem a tanításai során átadott 
tudás hatását és különösségét.
– Azért rezeltél be, és menekültél el, mert fenemód fontosnak érezted magad – mondta, korábbi elválásunkra célozva. – 
A beképzeltség az embert  nehézkessé,  esetlenné és hiúvá teszi. Ha tudós ember akarsz lenni, akkor könnyűnek és 
illanónak kell lenned.
Tanításai e második szakaszának középpontjában a látás állt. Don Juan tudásrendszerében mint az észlelés két eltérő 
módja világosan elkülönült a látás illetve a nézés. A nézés arra vonatkozott, ahogyan a világot szokásosan érzékeljük, 
míg  látáson olyan összetett folyamatot  értett,  amelynek segítségével  a tudás birtokosa a dolgok állítólagos  lényegét 
képes érzékelni.
Ahhoz, hogy e bonyolult tanulási folyamatot olvasható formába öntsem, a kérdések és válaszok hosszú sorát össze 
kellett sűrítenem. Eredeti feljegyzéseim megszerkesztett változata mindamellett – legalábbis reményeim szerint – híven 
közli don Juan tanításainak lényegét A szerkesztés elve az volt, hogy a kívánt hatás eléréséhez jegyzeteimet folyékony 
szöveggé gyúrjam; egyfajta riportszituáció keretében kívántam az olvasó elé tárni a terephelyzet drámai közvetlenségét. 
A fejezetekként bemutatott szövegrészek mindegyike egy-egy don Juannal együtt  átélt élmény leírását nyújtja.  Don 
Juan rendszerint valamilyen hirtelen megjegyzéssel vetett véget ezeknek a leckéknek – így a fejezetek esetleges drámai 
záróakkordja nem általam kiagyalt irodalmi fogás,

17.

hanem a don Juan által birtokolt szóbeli hagyomány sajátja. Szemlátomást egyfajta emlékezeterősítőnek szánta ezeket a 
csattanókat, azért hogy a leckék fontossága és jelentősége minél jobban megmaradjon bennem.
Bizonyos magyarázatra van azonban szükség, ha érthetővé kívánom tenni e beszámolót, hiszen világossága néhány 
olyan kulcsgondolat pontos ismertetésén múlik, melyeket mindenképpen hangsúlyozni szeretnék. A hangsúlyok ilyetén 



megválasztása összefügg társadalomtudományi érdeklődésemmel. Könnyen elképzelhetőnek tartom ugyanakkor, hogy 
másvalaki, másfajta célkitűzésekkel és elvárásokkal, egészen más gondolatokat emelt volna ki don Juan tanításaiból.
Inaskodásom e második periódusában don Juan nagy hangsúlyt  fektetett arra,  hogy minél gyakrabban használjam a 
növénykeveréket. Azt állította, hogy ez a látás elengedhetetlen előfeltétele, s hogy egyedül a „füst képes megadni azt a 
sebességet, ami annak az illanó világnak a megpillantásához szükséges”.
A pszichotrop keverék segítségével don Juan a nem szokványos valóságállapotok sorozatát idézte elő bennem. Ezek 
legfeltűnőbb  jellegzetessége  beépíthetetlenségük volt.  Amit  ezen  állapotokban  átéltem,  az  felfoghatatlannak,  és  a 
hétköznapi  megértés  szempontjából  teljességgel  érthetetlennek  tetszett.  A  beépíthetetlenség  így  végül  világképem 
helytállóságának megkérdőjelezéséhez vezetett.
A nem szokványos valóságállapotok élményének beépíthetetlenségét don Juan arra használta fel, hogy számomra új 
jelentéselemeket  vezessen  be.  Jelentéselemeknek  azokat  az  egyedi  összetevőket  nevezem,  melyek  az  általa  átadni 
próbált tudás rendjébe illettek. Azért használom ezt az elnevezést, mert ezek alkotják az észleletek és interpretációk 
azon  alapvető,  elemi  halmazát,  melyekre  a  bonyolultabb  jelentések  épülnek.  A  jelentéselemre  egy  példa  lehet  a 
pszichotrop keverék pszichikus hatásainak megértési módja. A beálló zsibbadt érzéketlenséget, a motorikus kontroll 
hiányát don 
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Juan úgy magyarázta: a füst okozza, hogy „az ember testét eltüntesse”.
A jelentéselemek sajátos módon kapcsolódnak egymáshoz, s az így létrejött blokkok ésszerű értelmezéseket alkotnak – 
legalábbis a magam terminológiája szerint. Nyilvánvaló persze, hogy a varázslásra csakúgy végtelen számú helytálló 
ésszerű értelmezés adható, ahogyan hétköznapi életünk egyes helyzeteire is. Egy egyszerű példa lehetne az az immár 
tudattalan értelmező tevékenység,  amit nap mint nap végrehajtunk, valahányszor egy  szobának nevezett építménybe 
lépünk. Világos, hogy a szoba fogalmában tanultuk meg értelmezni az ilyen és ilyen tulajdonságokkal bíró építményt; 
ily módon a  szoba ésszerű értelmezés, hiszen feltételezi, hogy ahányszor ekképpen értelmezünk egy építményt,  így 
vagy  úgy  tudatában  vagyunk  alkotóelemeinek.  Az  ésszerű  értelmezés  rendszere  más  szóval  nem más,  mint  az  a 
folyamat, melynek során a gyakorlóban tudatosul mindazon jelentéselemek megléte, melyek a cselekedeteire vonatkozó 
feltevések, következtetések, előrejelzések stb. megtételéhez szükségesek. Gyakorlón olyasvalakit értek, aki megfelelő 
tudással rendelkezik ésszerű értelmezésrendszere valamennyi  vagy csaknem valamennyi  jelentéseleméről.  Don Juan 
gyakorló volt ebben az értelemben, hiszen olyan varázsló volt, aki varázslata minden lépését pontosan ismerte.
Gyakorlóként igyekezett számomra is hozzáférhetővé tenni ésszerű értelmezésrendszerét. A hozzáférhetőség ez esetben 
egyenlő volt egyfajta reszocializációval, melynek során az észleletek újfajta értelmezési kódjait kellett elsajátítanom.
Magam az  idegen voltam, akiből hiányzik a képesség, hogy a varázslással kapcsolatos jelentéselemekről értelmes és 
ellentmondásmentes értelmezésekkel szolgáljon.
Don  Juanra  mint  rendszerét  az  idegen számára  hozzáférhetővé  tenni  kívánó  gyakorlóra  az  a  feladat  hárult,  hogy 
lebontsa azt a mindenkihez hasonlóan bennem is mélyen gyökerező bizonyosságot, hogy a hétköznapi érte-
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lem szerint vett világunk a teljes és végleges, egyetlen világ. A pszichotrop növények használatával, valamint az idegen 
világgal való kapcsolatom fokozatos kiépítésével sikerült meggyőznie arról, hogy világról alkotott képem nem lehet 
teljes, mivel nem más, mint egyfajta interpretáció.
Az  általunk  varázslásnak  nevezett,  meglehetősen  elmosódó  határokkal  rendelkező  jelenség  az  amerikai  indiánok 
számára – talán már évezredek óta – a mi nyugati tudományunkhoz hasonló komolysággal és hitellel bíró gyakorlat. 
Megértési  nehézségeink kétségkívül  azoknak az idegenszerű jelentéselemeknek a használatából fakadnak,  melyek  e 
gyakorlat részét képezik.

Don Juan egy ízben azt mondta, hogy a tudós embereknek is megvan a maguk egyéni vonzalma.
– Én látni szeretek – közölte értetlenkedésemre.
Továbbra sem tudtam, miről beszél.
– Látni szeretek, mert csak a látás révén érheti el a tudást a tudós ember – felelte.
– És mit látsz? – kérdeztem.
– Mindent.
– De hisz én is mindent látok, s mégsem vagyok tudós ember...
– Nem. Te nem látsz.
– Már hogyne látnék!
– Nem látsz, és kész.
– Miért mondod ezt?
– Te csak a dolgok felületét nézed.
– Úgy érted, hogy a tudós ember a szó szoros értelmében keresztüllát a dolgokon?
– Nem erről van szó. Azt mondtam, hogy a tudós embernek is megvan a maga sajátos vonzalma – az enyém  látni és 
tudni, mások mással foglalkoznak.
– Mivel például?



– Itt van például Sacateca. Ő is tudós ember, de ő táncol. Táncol, és tud.
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– A tudós ember vonzalma tehát valami olyan tevékenység, amit a tudás elnyerése érdekében végez?
– Pontosan.
– No de mi köze Sacateca táncának a tudáshoz?
– Mondjuk úgy, hogy Sacateca mindenével táncol.
– Úgy táncol, mint bármelyik ember, vagyis a szó hétköznapi értelmében?
– Nem. Úgy táncol, ahogy én látok.
– És ő is lát úgy, ahogyan te?
– Igen, de szívesebben táncol.
– Az érdekelne, hogyan táncol.
– Nehéz elmagyarázni. Furcsa tánc az, amikor a tudásért táncol. De lehetetlen a táncról vagy a  látásról beszélnünk 
mindaddig, amíg nem érted a tudós ember útjait.
– Láttad már őt táncolni?
– Láttam. De nem mindenki, aki nézi a táncát, látja is, hogy ez az ő sajátos megtudása.
Sacatecát én is ismertem, legalábbis találkoztam már vele. Egyszer egy üveg sört vittem neki; nagyon udvariasnak tűnt, 
azt mondta, amikor csak kedvem tartja, látogassam meg. Hosszú ideig játszottam a gondolattal, igaz, don Juannak nem 
szóltam erről.
Egy délután – 1962. május 14-én – hirtelen fogtam magam, és felkerestem. Korábban elmondta, hogyan találok oda, így 
hamar rábukkantam a házra: egy kerítéssel  körülvett saroképületben lakott. A kapu zárva volt, ezért körbesétáltam, 
hátha valahonnan bepillanthatok a házba. Kihaltnak tűnt minden.
A nevét kiáltottam, de csak a csirkéket ijesztettem meg, amelyek dühös kotkodácsolással rebbentek szét. Egy kiskutya 
szaladt a kerítéshez. Azt hittem, megugat, ehelyett nyugodtan leült, úgy méregetett. Még egy kísérletet tettem, mire 
megint csak a baromfiak riadt rikácsolása volt a válasz.
Kisvártatva  egy  idős  asszony lépett  ki  a  házból.  Mondtam,  mi  járatban  vagyok,  mire  azt  felelte,  don  Elias  nincs 
odahaza.
– Hol találhatnám meg? – érdeklődtem.
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– Kinn van a földeken – válaszolta.
– Merrefelé?
– Tudom is én! Jöjjön vissza estefelé! Úgy öt körül biztosan itthon lesz.
– Maga don Elias felesége? – kérdeztem.
–  Az  vagyok,  a  felesége  –  mosolyodott  el.  Próbáltam Sacatecáról  kérdezősködni,  de  azt  mondta,  nem beszél  jól 
spanyolul, s egyébként is sietős dolga van a házban. Visszamentem hát a kocsihoz, és elhajtottam. Hat óra felé érkeztem 
vissza. Megálltam az ajtó előtt, s Sacateca nevét kiáltottam. Otthon találtam. Bekapcsoltam a magnót, amely a barna 
bőrtokban egy vállamra akasztott kamera benyomását keltette. Sacateca rögtön felismert.
– Á, maga az! – kiáltotta mosolyogva. – Hogy van Juan barátja?
– Köszönöm, jól – fogadtam az érdeklődést –, de maga hogy van, don Elias?
Elhallgatott. Láttam rajta, hogy ideges. Hiába próbált nyugodtnak tűnni, éreztem, valami nincs rendjén.
– Don Juan küldte, igaz? – kérdezte.
– Nem. A magam feje után jöttem – feleltem.
– No de az ördögbe is, miért?
Kérdésében őszinte meglepődés csengett.
– Csak úgy. Beszélgetni – mondtam, és igyekeztem a lehető legoldottabbnak látszani. – Don Juan nagyszerű dolgokat 
mesélt önről, ezért gondoltam, szívesen beszélgetnék magával személyesen is.
Ahogy ott állt előttem, láttam, milyen vékony, inas a teste. Barna rövidnadrág meg egy ing volt rajta. Szemét félig 
lehunyta  –  álmosnak  látszott,  de  az  is  lehet  hogy  részeg  volt.  Szája  résnyire  kinyílt,  alsó  ajka  leereszkedett. 
Meglepődtem,  milyen  mélyen  lélegzik  –  csaknem  horkolt.  Átfutott  rajtam  a  gondolat,  hogy  tényleg  alaposan 
beszívhatott, bár ez valószínűtlennek tűnt, hiszen egy pillanattal ezelőtt amikor kijött a házból, még rendkívül éber és 
friss volt.
– Miről akar beszélni? – kérdezte.
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Hangja fáradtnak tűnt. A szavak nehézkesen, vontatottan buktak ki belőle, mintha egyik a másikat vonszolta volna. 
Rosszullét környékezett. Úgy éreztem, mély fáradtsága menten magával ragad.
– Semmi különösről – nyögtem ki végül. – Épp csak beszélgetni akartam egy kicsit. Ön ajánlotta, hogy keressem fel 
egyszer.
– Emlékszem rá. Csakhogy már más a helyzet. 



Nem értettem, mire céloz.
– Don Juannal nem szokott beszélgetni? – kérdezte.
– Dehogynem.
– Akkor miért jön hozzám?
– Csak meg akartam kérdezni egyet s mást.
– Kérdezze meg don Juant! Tanítja magát, nem?
– De igen. Azonban önt is szeretném megkérdezni, mit gondol arról, amit ő tanít. Hogy tudjam, mihez tartsam magam.
– No de miért? Benne talán nem bízik?
– De igen.
– Akkor miért nem tőle kérdezi meg, amit tudni akar?
– Ezt teszem, és ő válaszol is. Csak épp arra gondoltam, ha ön is beszélne a dolgokról, amelyeket don Juan tanít, akkor 
talán jobban érteném őket.
– Juan mindent el tud mondani. Egyedül csak ő. Érti?
–  Igen.  Mégis  szeretnék  olyanokkal  beszélni,  mint  maga,  don  Elias.  Az  ember  nem botlik  lépten-nyomon  tudós 
emberekbe.
– Juan tudós ember.
– Ezt én is tudom.
– Akkor mi értelme lenne velem beszélgetnie?
– Mondtam már, csupán meg szeretnék önnel ismerkedni.
– Nem, nem erről van szó. Maga valami mást akar.
Magyarázkodni szerettem volna, de csak értelmetlen dadogás jött ki a torkomból. Sacateca nem szólt. Úgy tűnt, mintha 
figyelmesen hallgatna. Szeme megint csukva volt, mégis éreztem, hogy engem figyel. Csaknem észrevétlenül bólintott, 
majd szemhéja megemelkedett,
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és megláttam a szemét. A semmibe nézett. Jobb lába ujjaival, közvetlenül a bal sarka mögött, szórakozottan ütögette a 
földet. Lábát kissé behajlította, karja ernyedten lógott teste mellett. Aztán felemelte jobb kezét úgy, hogy tenyere síkja a 
földre merőleges volt, kitárta ujjait, s rám szegezte őket. Egymás után többször is remegés futott át kezén, majd az 
arcom magasságába emelte  ujjait.  Egy pillanatig mozdulatlan maradt,  azután néhány szót  mondott.  A hangja  most 
rendkívül tiszta volt, a szavakat mégis vontatottan préselte ki magából.
A következő pillanatban leejtette  a karját,  s  furcsa testhelyzetbe dermedt.  Bal  lábán állva lábujjhegyre  emelkedett, 
miközben a jobb lábát hátul keresztbe rakta, s ujjaival finoman dobolt a talajon.
Indokolatlan aggodalom tört rám, egyfajta feszült nyugtalanság. Gondolataim összefüggéstelenekké váltak, s az adott 
helyzettől teljesen független, értelmetlen képek cikáztak agyamban. Konstatáltam zavarodottságomat, és megpróbáltam 
gondolataimat  rendezni,  ám  hiába.  Mintha  egy  ismeretlen  erő  megakadályozta  volna,  hogy  az  adott  helyzetre 
összpontosítsak.
Sacateca továbbra is hallgatott, én meg nem tudtam, mit is mondhatnék, vagy tehetnék. Hirtelen sarkon fordultam, és 
elmentem.
Később úgy éreztem, nem hallgathatom el don Juan előtt Sacatecával történt találkozásomat Mikor elmondtam a dolgot, 
don Juan szinte hanyatt esett nevettében.
– De hát mi történt tulajdonképpen? – kérdeztem tőle.
– Sacateca táncolt – felelte. – Látott téged, aztán táncolt.
– És velem mit csinált? Hisz alig álltam a lábamon, olyan rosszul lettem.
– Nyilván nem tetszettél neki, ezért neked szegezett egy szót, amivel megálljt parancsolt.
– Hogyan tudta volna ezt elérni?
– Egész egyszerűen: az akaratával állított meg. 
– Tessék?
– Az akaratával állított meg!
Don Juan magyarázatát korántsem éreztem kielégítő-
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nek. Egy kukkot sem értettem az egészből. Tovább kérdezősködtem, de válaszai nem árullak el semmit.

Természetesen ezt, vagy bármely másik, az ésszerű értelmezés ezen idegen rendszerében lejátszódott eseményt csakis 
az ehhez a rendszerhez tartozó jelentéselemek keretei között érthetünk és magyarázhatunk meg. Az itt következő munka 
ezért nem tekintendő másnak, mint beszámolónak. A rendszer mint olyan számomra érthetetlennek bizonyult, így ha 
bármi  mást  írnék,  mint  beszámolót,  akkor  az  tisztességtelen  és  félrevezető  volna.  Ebből  a  szempontból  a 
fenomenológiai  módszer  mellett  köteleztem el  magam,  és  igyekeztem  a  varázslást  pusztán  egy  nekem bemutatott 
jelenségként tárni az olvasó elé. Én, az észlelő, minden erőfeszítésemmel azon voltam, hogy ítéleteimet felfüggesszem, 
s egyedül azt közöljem, amit tapasztaltam.



25.

Első rész

A LÁTÁS MEGALAPOZÁSA
27.

1

1968. április 2.
Don Juan röviden végigmért. Egyáltalán nem látszott, hogy különösebben örülne, hogy viszontlát, bár már több mint 
két éve nem találkoztunk. Vállamra tette a kezét, és mosolyogva mondta, mennyire megváltoztam, hogy kikerekedtem 
és megpuhultam.
Azért kerestem fel ismét, hogy könyvem egy példányát neki ajándékozzam. Mindenféle bevezetés nélkül benyúltam a 
táskámba, és előhúztam a kötetet.
– Ezt rólad írtam – mondtam, és átnyújtottam neki. Megfogta, s mint valami kártyapaklit, végigpörgette a lapokat ujjai 
között. Tetszett  neki  a borító zöld színe és a könyv alakja.  Kezével  néhányszor végigsimította a címlapot,  ide-oda 
forgatta a könyvel, majd visszaadta. Hirtelen roppant büszkének éreztem magam.
– Szeretném, ha megtartanád – közöltem. 
Halkan kuncogott, és a fejét rázta.
– Talán jobb lenne, ha nem... Hisz tudod, mire használjuk itt Mexikóban a papírt – mondta, és szélesen elvigyorodott.
Én is elnevettem magam. Iróniáját mindig is kedveltem.
Közép-Mexikó egy hegyektől övezett kisvárosában, a város egyik parkjában üldögéltünk. Érkezésemről nem
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tudtam előre értesíteni őt, ezzel együtt biztos voltam benne, hogy megtalálom, s így is lett. Rövid ideje tartózkodtam 
csak a városban, mikor a piacon megpillantottam őt egyik barátja bódéja előtt. Nemrégiben érkezett a hegyekből.
Szárazon közölte velem, épp idejében jöttem, hogy visszavigyem Sonorába, de meg kell várnunk egyik barátját, egy 
mazatec indiánt, akivel együtt lakik.
Nagyjából három órán át ücsörögtünk a parkban. Különféle apró-cseprő dolgokról  beszélgettünk, mikor este felé – 
közvetlenül azelőtt, hogy barátja megérkezett volna – elbeszéltem neki egy esetet, amelyet a napokban láttam.
Az idevezető úton, az egyik város szélén lerobbant a kocsim, s három napig kellett ott vesztegelnem. A javítóműhellyel 
szemben akadt ugyan egy motel, de mivel a külterületek mindig lehangolnak, inkább a városközpontban vettem ki egy 
szobát, egy modern, nyolcszintes szállodában.
A londinertől megtudtam, hogy étterem is van a szállóban, s mikor lejöttem a szobámból, láttam, hogy az utcára nyúló 
terasz is az étteremhez tartozik. Ízlésesen kialakított, modern téglaárkádok boltozódtak az utcasarok fölé. Kint kellemes 
volt a levegő, s üres asztalokat is láttam, mégis inkább a fülledt belső termet választottam – észrevettem ugyanis, hogy a 
járda szélén egy csapat cipópucoló fiú vesztegel, s biztos voltam benne, ha kiülnék, azonnal lerohannának.
Az  asztalomtól  ráláttam a  fiúkra.  Épp néhány férfi  foglalt  helyet  odakint,  mire  a  srácok  nyomban  odasereglettek 
köréjük, és rögtön kezdték volna pucolni cipőiket. A férfiak azonban leintették őket, és csodálkozásomra a fiúk nem 
erősködtek, szó nélkül odébbálltak. Pár perc múlva a három öltönyös férfi fejezte be az ebédjét, s miután kimentek, a 
srácok berohantak az étterembe,  s  a maradékokra vetették magukat  – egy pillanat  alatt mindent felfaltak.  Ugyanez 
történt az összes többi asztalon lévő maradékkal is.
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Megfigyeltem, hogy a fiúk gondosan vigyáztak a rendre. Amint egy csepp víz került a földre, odaugrottak, s cipőtisztító 
kendőikkel felitatták. Ugyanakkor rendkívül alaposan jártak el; a poharakban maradt jégkockákat és a teához felszolgált 
citromkarikákat is megették, sőt, még a citromhéjnak sem kegyelmeztek – semmi sem ment veszendőbe.
Mialatt a hotelban tartózkodtam, rájöttem, hogy a fiúk és az étterem vezetője között valamiféle megegyezés lehet. A 
srácoknak megengedték,  hogy az épület  körül  lebzseljenek,  és  némi pénzre tegyenek  szert  a cipőtisztításból,  sőt  a 
maradékot  is  megehették,  de  csak  azzal  a  feltétellel,  hogy  senkit  nem  zaklatnak,  és  semmit  nem  törnek  össze. 



Tízenegyen  voltak:  ötévestől  úgy  tizenkét  évesig.  A  legidősebbet  azonban  nem  engedték  egészen  maguk  közé  – 
szándékosan kiközösítették, és egy gúnydallal bosszantották, ami arról szólt, hogy már nő a szeméremszőrzete, s túl 
öreg hozzájuk.
Miután  három napig  figyeltem ezeket  a  legapróbb  falatra  is  lecsapó  keselyűket,  csüggedten  hagytam  el  a  várost. 
Reménytelennek  láttam ezeknek  a  gyerekeknek  a  sorsát,  akiknek  kényszerű  világa  a  morzsák  utáni  mindennapos 
küzdelem volt
– Csak nem sajnálod őket? – kapta fel a fejét don Juan.
– Hát persze hogy sajnálom – mondtam.
– Miért?
– Mert felelősséget érzek embertársaim jóléte iránt Ezek csak gyerekek, és mégis, micsoda ocsmány és olcsó világban 
kell élniük.
– Várj csak, várj... Hogy mondhatod, hogy a világuk „ocsmány és olcsó”? – utánozta hanghordozásom gúnyosan don 
Juan. – Azt hiszed, ugyebár, hogy te jobban élsz.
Bólintottam, és kérdésére,  hogy miért, azt feleltem, hogy azoknak a gyerekeknek a világához képest az én világom 
összehasonlíthatatlanul változatosabb, tapasztalatokban, az önmegvalósítás és a szórakozás lehetőségeiben gazdagabb. 
Don Juan őszintén és szeretettel ne-
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vetett  fel.  Azt  mondta,  legyek  óvatosabb,  hogy mit  beszélek,  mert  semmit  sem tudhatok  a  gyerekek  világának  a 
gazdagságáról és lehetőségeiről.
Úgy láttam,  szándékosan  makacskodik,  csak  azért  mond ellent,  hogy bosszantson.  Valóban  úgy  gondoltam,  hogy 
azoknak a kölyköknek szemernyi esélyük sincs az értelmes életre. Tovább érveltem, mire don Juan közbevágott.
– Nem azt mondtad egyszer, a legtöbb, amit ember elérhet az, hogy a tudás birtokába jut?
Igaza volt, s most újra megismételtem, hogy szerintem a legnagyobb dolog, ha valaki tudós emberré válik.
–  És gondolod, hogy a te nagyon gazdag világod valaha is hozzásegít ahhoz, hogy tudós emberré legyél? – kérdezte 
némi gúnnyal a hangjában.
Nem válaszoltam, mire más szavakkal megismételte a kérdést. Állandóan ezt tette, ha azt gondolta, nem értem őt.
–  Más  szóval  –  kezdte  széles  mosollyal,  tudván,  hogy  tudom,  huncutkodik  –,  más  szóval,  segíthetnek-e  a  te 
szabadságod és változatos lehetőségeid abban, hogy tudós emberré válj?
– Nem – vágtam ki végre.
– Akkor meg hogyan érezhetsz sajnálatot a gyerekek iránt? – fordította komolyra a szót. – Bármelyikükből lehet tudós 
ember. Az összes tudós, akit ismerek, ezekhez hasonló, maradékzabáló tányérnyaló volt kölyökkorában.
Kényelmetlenül hallgattam don Juant. Tulajdonképpen nem is azért sajnáltam azokat a gyerekeket, mert nem volt mit 
enniük, hanem azért, mert a világ ebbe a szellemi mocsárba kényszerítette őket. Don Juan szerint viszont bármelyikük 
elérhette azt, amit magam is az ember szellemi csúcsteljesítményének tartottam: bármelyikük tudós emberré válhatott. 
Sajnálkozásom tehát értelmetlennek tűnt Don Juan megint következetlenségen kapott. – Lehet, hogy neked van igazad – 
mondtam –, de hogy
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is ne kívánhatnánk őszintén, hogy segítsünk embertársainkon?
– És mit gondolsz, hogyan lehetne segíteni rajtuk?
– Könnyíteni kell a terheiken. A legkevesebb, amit az ember megtehet, hogy megpróbál változtatni rajtuk. Hisz te is ezt 
csinálod, vagy nem?
– Nem. Fogalmam sincs, mit és miért változtathatnék az embereken.
– Itt vagyok például én! Ha jól tudom, azért tanítasz, hogy megváltozhassam.
– Nem. Én nem próbállak megváltoztatni. Lehet, hogy egy nap tudós ember lesz belőled, ki tudja. Ez azonban nem fog 
változtatni rajtad. Egyszer talán képes leszel másképp látni  az embereket, s akkor rájössz, hogy egyáltalán nem lehet 
semmit változtatni rajtuk.
– Hogy érted, hogy másképp látni? – kérdeztem.
– Ha látsz, az embereket másfajtáknak látod. A kis füst majd segít, hogy az embereket fényszálaknak lásd.
– Fényszálaknak?
– Igen.  Olyanok,  akár egy fehér  pókháló. Leheletvékony fonalak, melyek a fejtől a köldökig tekeregnek.  Olyan az 
ember, mint egy tojásdad fénygomolyag. Karjai, lábai fényes, minden irányba törő sörték.
– Minden ember ilyennek látszik?
–  Mindenki.  Ráadásul  mindenki  mindennel  érintkezik.  No,  nem  a  keze  segítségével,  hanem  azzal  a  hosszú 
fonálköteggel, ami a has középpontjából lövell ki. Ez kapcsolja az embert a környezetéhez, ez tartja egyensúlyban, ez 
ad neki szilárdságot. Egy nap majd magad is meglátod, hogy az ember – akár koldus, akár király – nem más, mint egy 
fénylő tojás, és semmi változtatni való nincs rajta. Mit is lehetne megváltoztatni azon a fénytojáson, mondd csak, mit?
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Azzal, hogy felkerestem don Juant, a tanítás újabb szakasza vette kezdetét. Simán visszaszoktam a régi kerékvágásba; 
újra élvezhettem színészkedéseit, humorát, hozzám való türelmét. Határozottan éreztem, hogy gyakrabban meg kellene 
látogatnom. Valóságos veszteség volt számomra, hogy nem láttam őt. Amellett még valamire kíváncsi voltam.
Miután befejeztem a tanításáról  szóló könyvem írását, újra átnéztem felhasználatlan jegyzeteimet Sok mindent nem 
vettem be a könyvbe azért, mert ott elsősorban a nem szokványos valóság állapotaira összpontosítottam. Most arra a 
következtetésre jutottam, hogy az ügyes varázsló inasában a legkülönfélébb valóságállapotokat  idézheti elő pusztán 
társas rejtjelezés  révén. A rejtjelezés természetéről szóló elgondolásom azon a feltevésen alapult, hogy vezetőre volt 
szükség  minden  kívánt  észlelési  tartomány  megidézéséhez.  Vizsgálati  példaként  a  varázslók  pejot  összejöveteleit 
választottam.  Megfigyeltem,  hogy  a  találkozók  során  a  varázslók  az  észlelt  valóság  természetéről  anélkül  jutnak 
megegyezésre,  hogy bármiféle külsődleges kommunikáció létrejönne közöttük, s ebből arra következtettem, hogy a 
résztvevők egy roppant kifinomult kódot használnak. Bonyo-
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lult  rendszert  konstruáltam a kód és  a  manipuláció módjának  magyarázatára,  s  részben azért  is  tértem vissza don 
Juanhoz, hogy kikérjem véleményét és tanácsát hipotézisemmel kapcsolatban.

1968. május 21.
Utam során semmi különös nem történt. A sivatagban lehetett vagy negyven fok, ami meglehetősen kényelmetlenné 
tette a kocsikázást. Késő délutánra csillapodott a hőség, s mire kora este odaértem don Juan házához, már kellemesen 
hűvös szellő fújdogált. Nem voltam nagyon fáradt,  úgyhogy leültünk a szobájában, és beszélgetni  kezdtünk. Oldott 
hangulatban  voltam,  s  a  beszélgetés  órákig  tartott.  Nem  volt  azonban  olyan  jellegű,  hogy  érdemes  lett  volna 
lejegyeznem; az időjárásról, a termésről, don Juan unokájáról, a jaki indiánokról meg a mexikói kormányról folyt a szó. 
Megemlítettem  don  Juannak,  mennyire  élvezem,  hogy  vaksötétben  beszélgetünk.  Azt  válaszolta,  ez  teljesen 
összeegyeztethető fecsegő természetemmel, meg hogy könnyű nekem szeretni a sötétben való beszélgetést, amikor mást 
úgysem  tudnék  kezdeni  magammal.  Azt  feleltem,  hogy  nem  pusztán  a  beszédről  van  szó,  hanem  a  sötétség 
megnyugtató melege az, ami a helyzetet oly kellemessé varázsolja. Megkérdezte, mit szoktam otthon csinálni, amikor 
besötétedik. Vagy felkapcsolom a villanyt  vagy lemegyek a kivilágított  utcára,  amíg el nem jön a lefekvés ideje – 
válaszoltam.
– Ó! – mondta hitetlenkedve. – Azt hittem, már megtanultad használni a sötétséget.
– Mire lehetne használni a sötétséget don Juan? – kérdeztem meglepetten.
A sötétség,  mondta, és pontosan a  nap sötétsége  szavakat  használta,  a legkedvezőbb a  látáshoz. Az utolsó szónak 
különös nyomatékot adott. Visszakérdeztem, hogy mit ért ez alatt, de már túl későinek találta az időpontot ahhoz, hogy 
belemenjünk a témába.
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1968. május 22.
Reggel az első dolgom az volt, hogy mindenfajta bevezetés nélkül közöltem don Juannal, kidolgoztam egy rendszert 
annak magyarázatára, hogy mi zajlik le a pejot összejövetelen, a mitotén. Elővettem jegyzeteimet és felolvastam neki, 
amit írtam. Miközben igyekeztem kifejteni gondolataimat, szótlanul figyelt.
Előadtam, hogy feltevésem szerint a résztvevők között titkon lennie kell egy vezetőnek, akinek az irányítása alatt a 
varázslók sajátos megegyezésre jutnak. Felhoztam, hogy a  mitotéra azért jönnek el az emberek, hogy találkozzanak 
Mescalitóval, s leckét vegyenek a helyes életből, s úgy jutnak megegyezésre Mescalito jelenlétét és leckéjét illetően, 
hogy egész idő alatt egyetlen szót sem váltanak, egyetlen gesztussal sem jeleznek. Magam legalábbis ezt tapasztaltam 
az általam látott gyűléseken; mindenki egyetértett abban, hogy Mescalito megjelent nekik személyesen, s leckét adott. 
Úgy tűnt továbbá, hogy Mescalito látogatásának és az általa közölt tanításnak a formája meghökkentően azonos minden 
résztvevőnél, csak a lecke tartalmában vannak különbségek. A formai homogenitást nem tudtam mással magyarázni, 
csakis a rejtjelezés – a varázslók közti valamiféle kifinomult és összetett kód – rendszerével.
Majdnem két órát vett igénybe, hogy felolvassam és elmagyarázzam don Juannak e séma lényegét. Azzal fejeztem be, 
hogy kértem, mondja el saját szavaival, mi a megegyezés elérésének pontos menete.
Mikor  befejeztem,  elkomorult.  Úgy  véltem,  bizonyára  elgondolkodtatónak  találja  elméletemet;  láthatóan  mély 



töprengésre késztettem. Kisvártatva megkérdeztem, mit gondol a dologról.
Kérdésemre először lassan elmosolyodott, majd harsogó nevetésben tört ki. Én is próbáltam csatlakozni, majd zavartan 
kérdeztem, mit talál olyan viccesnek.
– Neked teljesen elment az eszed! – csattant  fel.  – Miért  vesződne bárki  is  holmi rejtjelekkel  egy olyan  kivételes 
alkalomkor, mint a mitote? Gondolod, Mescalitóval a bolondját járathatja az ember?
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Egy pillanatig arra gondoltam, hogy don Juan voltaképpen kitérő választ adott.
– Miért kéne irányítania valakinek? – ismételte meg újra. – Hisz magad is tudod, hogy senki egy szóval sem mondta 
meg, hogyan érezz, mit csinálj, senki, egyesegyedül Mescalito.
Makacsul ragaszkodtam ahhoz, hogy ez a magyarázat elfogadhatatlan, s kérleltem, árulja el, mi módon jön létre az 
egyetértés.
– Tudom már, miért látogattál meg újra – jegyezte meg rejtélyesen don Juan –, ám a kérdésedre nem tudok válaszolni, 
mert nincs szó rejtjelezésről.
– Akkor viszont hogy lehet, hogy mindenki egyformán meggyőződik Mescalito jelenlétéről?
– Hogyne győződnének meg, mikor látnak – mondta ki a végszót don Juan, majd mintegy mellékesen hozzátette, hogy 
erről én is meggyőződhetnék, ha részt vennék egy újabb mitotén.
Csapdába kerültem. Nem szóltam semmit, csak összeszedtem jegyzeteimet; szerencsére don Juan sem firtatta tovább a 
kérdést
Röviddel később megkért, vigyem el egyik barátja házához. Csaknem az egész napot ott töltöttük. Házigazdánk egyszer 
csak megkérdezte tőlem, mi lett a pejot iránti érdeklődésemmel. Csaknem nyolc évvel ezelőtt ugyanis tőle kaptam az 
első pejotbogyót. Nem tudtam, mit feleljek. Don Juan sietett segítségemre, mondván, hogy jól haladok.
Hazafelé  menet  házigazdánk  kérdésére  tereltem a  szót.  Többek között  leszögeztem,  nem akarok  a  pejotról  többet 
tanulni,  mert  az  akkora  bátorságot  igényel,  amivel  én  nem rendelkezem,  s  amikor  abbahagytam,  akkor  egyszer  s 
mindenkorra abbahagytam. Egyfolytában beszéltem hazáig, miközben don Juan csak magában mosolygott.
Otthon kiültünk a ház előtti tisztásra. Derült, meleg idő volt, a fújdogáló délutáni szellő azonban kellemessé hűtötte a 
levegőt.
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– Miért erősködsz annyira? – szegezte nekem a kérdést don Juan. – Hány éve is mondod már, hogy többé eszed ágában 
sincs tanulni?
– Három.
– És mitől vagy ilyen csökönyös?
– Úgy érzem, don Juan, hogy elárullak, azt hiszem, ezért ismételgetem ezt
– Már hogyan árulnál el?
– Megbuktam. Elmenekültem. Alulmaradtam.
– Megteszed, amire képes vagy, és egyébként sem maradtál alul. Amikre tanítalak, kemény dolgok. Én talán még nálad 
is nehezebben tanultam.
– Te azonban kitartottál, don Juan. Nálam más a helyzet. Én abbahagytam, és most csupán azért jöttem hozzád, mert 
tisztázni szerettem volna egy kérdést a munkámmal kapcsolatban, nem pedig azért, hogy tanuljak.
Don Juan rám pillantott, majd elfordította fejét.
– Újra hagynod kéne, hogy a füst vezessen – mondta határozottan.
– Nem, don Juan. Én már nem használhatom többé a füstöt. Kiégtem, ez az igazság.
– Még csak el sem kezdted.
– Nagyon félek.
– Vagy úgy, szóval félsz! Ebben nincs semmi új. Ügyet se vess a félelemre; gondolj inkább a látás csodáira!
– Őszintén kívánom, bár képes lennék erre, de nem megy. Amint a füstödre gondolok, úgy érzem, valami sötét függöny 
ereszkedik rám. Mintha senki más nem volna a világon, akihez fordulhatnék. A füst a végső magányt mutatta meg 
nekem, don Juan.
– Ez nem igaz! Itt vagyok én. A füst a szövetségesem, és nem érzem a magányosságot, amiről te beszélsz.
– Persze, mert te más vagy –  te legyőzted a félelmeidet.
Don Juan gyengéden vállon veregetett
– Te nem félsz – mondta szelíden, ám hangja vádlón csengett
– Azt hiszed, talán hazudok?
– Nem érdekelnek a hazugságok – mondta szigorúan.
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– Más az, ami fontos. Nem azért vonakodsz a tanulástól, mert félsz. Más az oka.
Sürgettem, mondja csak meg, mi az. Szinte könyörögtem. de nem szólt semmit, csak a fejét rázta, mint aki nem hiszi el, 



hogy nem tudom, miről van szó.
Azt  mondtam,  talán  van  bennem  valami  inercia,  ami  megakadályoz  a  tanulásban.  Kérdezte,  mit  jelent  az,  hogy 
„inercia”. Előhoztam a szótárt, és felolvastam: „az anyag azon tulajdonsága, hogy nyugalmi helyzetből nem mozdul ki, 
mozgását pedig azonos irányban folytatja, hacsak valamely külső erő másképpen nem hat rá”.
– Hacsak valamely külső erő nem hat rá – ismételte don Juan. – Pontosan erről van szó. Mondtam már, hogy csak egy 
tökkelütött akar önszántából tudós emberré válni. A józan gondolkodású embert csak valamilyen csellel lehet rávenni 
erre.
– Biztos vagyok benne – vágtam közbe –, hogy sokan boldogan hozzáfognának a tanuláshoz.
– Ezek nem számítanak. Az ilyenek többnyire ostobák. Olyanok, mint a tökhéj, amelyik kívülről hibátlannak néz ki, 
aztán mihelyt nyomás nehezedik rá, mihelyt tele lesz vízzel, szivárogni kezd. Annak idején – folytatta – úgy kellett a te 
eszeden is túljárnom, ahogy az én jótevőm túljárt az enyémen. Másként nem tanultál volna még ennyit sem. Lehet, hogy 
most megint csőbe kell majd húzni téged.
A trükk, amire utalt, inaséveim egyik meghatározó eseménye volt. Évekkel korábban történt, de úgy emlékeztem rá, 
mintha tegnap esett volna meg. Mesteri manőverezéssel don Juan akkor egy állítólagos varázslónő karmaiba taszított. 
Kettőnk összecsapása mélységes ellenségességet váltott ki a nőből irányomban. Don Juan úgy használta ki a nőtől való 
rettegésemet, hogy azt hajtogatta, ha nem tanulok többet a varázslásról, képtelen leszek elhárítani az asszony mágikus 
rajtaütéseit. A trükk tökéletesen bevált; úgy éreztem, nincs más megoldás; ha életben akarok maradni, minden erőmet 
összeszedve tanulnom kell.
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– Ha megint azzal a nővel akarsz ijesztegetni, soha többet nem jövök ide – jegyeztem meg.
Don Juan jóízűen felnevetett
– Ne izgulj! – nyugtatott meg. – A félelemmel már nem lehet téged csőbe húzni, mert már nincs benned félelem. De ha 
éppen úgy adódik, bárhol fülön lehet csípni, nem kell hozzá, hogy itt legyél.
Don Juan azzal összekulcsolta kezét a feje mögött, és hátradőlt aludni. Néhány órát pihent, miközben én a jegyzeteimet 
rendezgettem;  mikor felébredt,  már sötétedett.  Látván,  hogy írok felült,  és  vigyorogva kérdezte,  sikerült-e  kiírnom 
magamból a problémáimat.

1968. május 23.
Oaxacáról beszélgettünk. Elmondtam don Juannak, hogy egyszer, vásár idején érkeztem a városba, amikor a környékről 
odaáramlanak az indiánok, és ételeket meg mindenféle csecsebecsét árulnak. Akkor engem elsősorban egy bizonyos 
árus érdekelt, aki gyógynövényeket kínált. Egy faládában sok apró üvegcsét cipelt, azokban tartotta a szárított füveket. 
Az utca közepén állt, felemelt egy fiolát, és furcsa versikét kiabált:
– Ide, ide, légyre, szúnyogra, bolhára, tetűre! Malacnak, kecskének, tehénnek, lónak! Embernek minden nyavalyájára! 
Köszvényre, kanyaróra, mumpszra, reumára! Van itt orvosság szívnek, gyomornak, vesének, májnak! Ide, ide, légyre, 
szúnyogra, bolhára, tetűre!
Hosszan figyeltem az árust. A rigmus abból állt, hogy megemlített egy csomó betegséget, és mindre gyógyszert kínált. 
Felsorolt négyet, aztán lélegzetvételnyi szünetet tartott, így adott ritmust az egész versikének.
Don Juan azt mondta, fiatalkorában maga is árult növényeket Oaxaca piacán. Még arra is emlékezett, hogyan kiabált, s 
mindjárt be is mutatta. Barátjával, Vicentével készítették a főzeteket
– Azok voltak csak a jó főzetek! – sóhajtott fel. – Vicente barátom ördöngös dolgokat tudott művelni a növényekkel.
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Megemlítettem,  hogy  egyik  mexikói  utam  alkalmával  magam  is  találkoztam  Vicentével.  Don  Juant  ez  láthatóan 
meglepte, többet akart tudni a dologról.
Éppen Durangón hajtottam keresztül, amikor eszembe jutott, hogy don Juan említette, lakik ott egy barátja, akit, ha 
egyszer  arra  járok,  meglátogathatnék.  Sikerült  is  megtalálnom  az  illetőt,  beszélgettünk,  majd  távozáskor  egy  kis 
zacskóban növényeket adott nekem, és elmondta, hogyan kell elültetni őket
Továbbhajtottam Aguas Calientes felé. s egy elhagyatott helyen leparkoltam. Vagy tíz percig nézelődtem, hogy biztosan 
senki ne legyen a közelben. Egyetlen házat sem láttam, állatok sem legeltek az út mentén. Egy kis domb tetején álltam,  
úgyhogy előre és hátra is beláttam az utat. Ameddig csak a szemem ellátott, egy árva lélek sem volt sehol. Vártam még 
néhány percet, közben betájoltam magam, és felidéztem Vicente utasításait. Fogtam az egyik növényt,  elindultam a 
kelet felé eső kaktuszmezőre, és ott – ahogy Vicente meghagyta – elültettem. Volt nálam egy üveg ásványvíz, azzal 
akartam meglocsolni. Az ásónak használt vasrúddal próbáltam meg felnyitni az üveget, de a palack felrobbant, ráadásul 
az egyik szilánk felhasította a felső ajkam, úgy, hogy vérezni kezdett.
Visszasétáltam a kocsihoz egy újabb üveg ásványvízért. Amint kivettem a csomagtartóból, egy Volkswagen kombi állt 
meg  mellettem,  s  a  sofőr  megkérdezte,  segíthetne-e  valamiben.  Mondtam,  minden  rendben,  mire  továbbhajtott. 
Megöntöztem a növényt, és visszaindultam a kocsihoz. Úgy harminc méternyire lehettem, mikor hangokat hallottam. 
Három mexikói állt az országúton, két férfi meg egy nő. Az egyik férfi az első lökhárítón ült, és dőlt róla a verejték. 
Negyven  felé  járhatott,  középmagas  volt,  göndör,  fekete  hajú.  Hátán  batyut  cipelt,  kopott  nadrágot,  elhasznált, 



rózsaszínű  inget  viselt.  Cipőfűzője  kioldódott,  cipője  láthatóan  kényelmetlenül  lötyögött  a  lábán.  A  másik  férfi 
körülbelül öt-hat méterre állt az autótól.
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Az előzőnél vékonyabb és alacsonyabb volt, egyenes haját hátrafésülve hordta. Egy kisebb batyu volt nála. Öregebb is 
lehetett a másiknál, úgy negyvenöt-ötven éves. Ruhái jobban festettek; sötétkék kabátot, világoskék nadrágot és fekete 
cipőt hordott. Egyáltalán nem izzadt, úgy ácsorgott ott, mint aki nem is tartozik a többiekhez.
Az  asszony is  negyven-ötven  éves  lehetett  Kövér  volt,  és  nagyon  sötét  bőrű.  Fekete  szoknyát,  fehér  pulóvert  és 
hegyesorrú, fekete cipőt viselt Csomag nem volt nála, viszont egy tranzisztoros rádiót szorongatott a kezében. Nagyon 
kimerültnek látszott, gyöngyözött homlokán az izzadság.
Ahogy közelebb értem, az asszony és a fiatalabb férfi rögtön megszólított; azt akarták, vigyem el őket egy darabon. 
Mondtam, nincs hely a kocsiban – mutattam, hogy a hátsó ülés tele van pakolva, úgyhogy sajnos semmi hely nincs. A 
férfi felvetette, hogy ha lassan mennék, felüthetnének a lökhárítóra, vagy ráfeküdhetnének a motorháztetőre. Teljesen 
képtelennek  találtam  az  ötletet,  azonban  olyan  kétségbeesetten  könyörögtek,  hogy  valami  mély  szomorúság  és 
rosszérzés fogott el. Pénzt adtam nekik buszjegyre.
A fiatalabb férfi eltette a pénzt, és megköszönte, az öregebb azonban – aki eddig egy szót sem szólt – megvetően hátat 
fordított
– Azt akarom, hogy elvigyen – mondta. – Nem érdekel a pénz.
Ezután hozzám fordult:
– Nem tudna valamicske ételt vagy vizet adni? 
Tényleg semmi nem volt nálam. Ott álltak, és néztek egy percig, aztán felkerekedtek.
Beszálltam a kocsiba, hogy elhajtsak, de akkora volt a hőség, hogy a motor nem indult. A fiatalabb férfi megtorpant, 
mikor meghallotta a motor hörgését, visszajött, és a kocsi mögé állt készen arra, hogy segítsen megtolni a járgányt. 
Rettenetes  izgatottság  jött  rám.  Kétségbeesetten  zihálni  kezdtem.  Ekkor  végre  beindult  a  motor,  s  teljes  gázzal 
elsüvítettem.
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Miután elmeséltem a történetet, don Juan hosszú ideig gondolataiba merülve hallgatott.
– Miért nem mondtad el korábban? – kérdezte végül, anélkül hogy rám nézett volna.
Nem tudtam, mit  feleljek.  Megvontam a vállam, s azt  válaszoltam, nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget  a 
dolognak.
– Borzasztó fontos volt, ami történt! – csattant fel don Juan. – Vicente első osztályú varázsló. Jól tudta, hogy miért adja 
oda a növényeket, és ha három emberrel találkoztál, akik látszólag a derült égből pottyantak oda épp mikor elültetted a 
növényt, akkor annak is megvan a jó oka. De csak egy hozzád hasonló balfácán fitymálhatja le így a történteket!
Don Juan pontosan tudni akarta Vicenténél  tett  látogatásom részleteit.  Mondtam, hogy először keresztülhajtottam a 
városon, és megálltam a piacnál. Akkor jött az ötlet, hogy felkereshetném Vicentét. A piacon a gyógynövényárusokhoz 
mentem. Három bódé állt ott egymás mellett, de csak egy-egy kövér asszonyt találtam mindegyikben. Lesétáltam a sor 
végére, s ott egy újabb standra bukkantam. Vékonydongájú, ősz hajú árushoz tartozott. Éppen egy madárkalitkát adott 
el egy asszonynak.
Megvártam, míg egyedül maradt, s akkor odaléptem hozzá, és kérdeztem, nem ismeri-e Vicente Medranót. Hosszasan 
végigmért.
– Mi az ördögöt akar attól a Vicente Medranótól? – kérdezte végül.
Mondtam, hogy egy barátja nevében szeretném meglátogatni,  s don Juan nevét is említettem. Az öreg megint  rám 
nézett, majd közölte, hogy ő Vicente Medrano, szolgálatomra. Megkért, üljek le. Láttam mennyire megörült, rendkívül 
szívélyes és barátságos volt – az első pillanattól éreztem, hogy rokonszenvesek vagyunk egymásnak.. Elmondtam, hogy 
don Juan barátja vagyok, mire közölte, hogy ő már fiatalkora óta ismeri Juant, s csak dicsérően beszélhet róla.
Beszélgetésünk vége felé megilletődött hangon szólt:
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–  Juan igazi  tudós ember.  Én magam alig konyítok a növények  erejéhez.  Engem mindig csak a gyógyító  hálásuk 
érdekeit; még növénytani könyveket is gyűjtöttem, nemrég adtam túl rajtuk.
Egy pillanatra elhallgatott, és az állát dörzsölgette. Úgy látszott, a megfelelő szavakat keresgéli.
– Én csak afféle költői tudás embere vagyok – mondta végül –, nem úgy, mint indián testvérem, Juan.
Megint megállt. Szeme üvegesen csillogott – a padlóra bámult. Aztán felém fordult, s csaknem suttogva mondta:
– Ó, milyen magasan is szárnyal az én indián barátom! 
Ezután felállt; úgy tűnt, beszélgetésünk ezzel véget ért. Bárki más tette volna az utolsó megjegyzést, olcsó közhelynek 
éreztem  volna.  Don  Vicente  hangjában  azonban  olyan  őszinteség  csengett,  szeméből  olyan  tisztaság  áradt,  hogy 
magával ragadott indián barátjáról tett kijelentése. Tudtam, hogy őszintén beszél.
– Istenem, méghogy költői tudás! – kiáltott fel don Juan, mikor befejeztem a beszámolót – Vicente vérbeli  brujo. De 



miért kerested fel?
Emlékeztettem, ó maga kért meg rá, hogy látogassam meg a barátját.
– Hát ez őrület! – fakadt ki látványosan. – Azt mondtam, egyszer, ha majd látni tudsz, látogasd meg Vicentét Nem így 
volt? Nyilván megint nem figyeltél.
Azzal vágtam vissza, hogy szerintem semmi rosszat nem tettem, hogy meglátogattam, inkább csak jó hatással volt rám 
kedvességével, szívélyességével.
Don Juan lassan megcsóválta fejét, s félig csipkelődő hangon, meglepődve jegyezte meg, hogy nekem aztán „ördögi 
szerencsém” van; azt mondta, Vicenténél tett látogatásom olyan volt, mintha egy oroszlánketrecbe egy vékony gallyal 
felfegyverkezve léptem volna be. Szemlátomást felizgatta a történet, jóllehet semmi okot nem láttam, amiért izgulnia 
kellene. Don Vicente nagyszerű ember.  És olyan törékenynek tűnt – furcsa,  kutató szeme egészen éteri finomságot 
kölcsönzött alakjának. Meg-
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kérdeztem don Juant, hogyan lehetséges, hogy egy ilyen csodálatos ember veszélyes legyen.
–  Te teljesen meghibbantál – mondta,  és szigorúan végigmért  – Természetesen nem ő maga veszélyes.  De a tudás 
hatalom, s ha az ember a tudás útjára lép, többé nem vállalhat felelősséget mindenért, ami azokkal történik, akik vele 
kapcsolatba kerülnek. Akkor kellett volna meglátogatnod, amikor már eleget tudsz ahhoz, hogy megvédd magad – nem 
tőle magától persze, hanem attól az erőtől, amit ural, de ami valójában nem tartozik senkihez. Mikor hallotta, hogy a 
barátom  vagy,  Vicente  azt  hitte,  tudod,  hogyan  védd  meg  magad,  és  megajándékozott.  Megkedvelt,  nagyszerű 
ajándékot adott, te meg az egésszel semmihez sem tudtál kezdeni. Micsoda kár!

1966. május 24.
Egész  nap  kérleltem  don  Juant  árulja  el,  miben  állt  valójában  don  Vicente  ajándéka.  Többféleképpen  próbáltam 
megértetni vele, hogy tekintettel kell lennie a köztünk lévő különbségre; ami számára magától értetődő, az számomra 
lehet, hogy teljesen érthetetlen.
– Hány szál növényt adott? – kérdezte végül.
– Négyet – mondtam, de igazából nem emlékeztem pontosan.
Don Juan ekkor azt akarta tudni, hogy pontosan mi történt Vicentétől való távozásom és a között, hogy megálltam a 
kocsival; sajnos erre sem emlékeztem.
–  Fontos a növények száma is, meg az események sorrendje is – mondta. – Hogy tudnám megmondani, mi volt az 
ajándék, ha nem emlékszel arra, ami történt...
Megpróbáltam felidézni a történtek pontos sorát, de sikertelenül.
– Ha emlékeznél mindenre – szólt –, akkor legalább azt meg tudnám mondani, mit rontottál el.
Don Juan rendkívül  bosszúsnak  látszott.  Türelmetlenül  nógatott,  hogy erőltessem meg az  agyamat,  de  olyan  volt, 
mintha minden kiesett volna az emlékezetemből.
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– Mit gondolsz, don Juan, mit szúrhattam el? – kérdeztem végül, csak hogy újraélesszem a beszélgetést.
– Mindent
– De hiszen szóról szóra követtem Vicente utasításait!
– Na és? Hát nem érted, hogy az egész hiába volt?
– Miért lett volna hiába?
– Mert az utasítások olyasvalakinek szóltak, aki lát, nem pedig egy félnótásnak, akin csak a vakszerencse segített, hogy 
ép bőrrel ússza meg a dolgot Teljesen felkészületlenül látogattad meg Vicentét. Megkedvelt és megajándékozott, és ez 
az ajándék könnyen az életedbe kerülhetett volna.
– No de miért adott volna nekem ennyire komoly dolgot? Ha varázsló, akkor tudnia kellett, hogy mire vagyok képes.
– Nem. Ezt nem láthatta. Úgy látszik, mintha tudnál, ám igazából nem így van.
Erre teljes őszinteséggel azt feleltem, hogy nem játszottam meg magam, legalábbis szándékosan biztos nem.
– Nem is erről van szó – mondta don Juan. – Ha csak megjátszottad volna magad, Vicente biztosan keresztüllátott volna 
rajtad. Amiről beszélek, az rosszabb, mint a színészkedés. Amikor én látlak, akkor is olyannak látszol, mint aki sokat 
tud, pedig én tudom, hogy ez nem igaz.
– Miről tud sokat?
– Az erő titkairól, természetesen – a brujók tudományáról. Amikor tehát Vicente látott téged, megajándékozott, te meg 
úgy csináltál, mint a kutya az étellel, amikor tele van a hasa: a kutya lehugyozza az ételt, hogy más kutyák ne ehessék 
meg. Ezt tetted te is. Most már fújhatjuk az egészet! Sose fog kiderülni, mi történt. Ezt jól elcseszted!
Elhallgatott, majd kisvártatva vállat vont és elmosolyodott
– Nincs értelme siránkozni – mondta –, és mégis nehéz megállni. Oly ritkák az erő ajándékai az ember életében – ritkák 
és értékesek. Egy kezemen össze tudom
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számolni, akinek része volt benne. Vétek egy ilyen egyedülálló adományt elszalasztani.
– Értem, mire gondolsz, don Juan – mondtam. – Tehetek bármit, hogy jóvátegyem a baklövésemet?
Felnevetett, és gúnyosan ismételgette: „hogy jóvátegyem a baklövésemet”.
–  Szépen hangzik – mondta –, nagyon szépen. De sajnos semmit sem tehetsz, hogy „jóvátedd a baklövésedet”.

1968. május 25.
Don Juan csaknem egész nap arra tanított, hogyan készítsek csapdákat kis állatok számára. A délelőtt azzal telt, hogy 
ágakat és gallyakat  vagdostunk meg háncsoltunk. Fejemben csak úgy kavarogtak a kérdések. Munka közben kellett 
beszélnem, de don Juan leintett, mondván, kettőnk közül egyedül én tudom egy időben használni a kezemet és a számat. 
Mikor végre megpihentünk, azonnal előhozakodtam egy kérdéssel:
– Milyen érzés látni, don Juan?
– Meg kell tanulni látni, akkor megtudod. Én nem magyarázhatom el.
– Talán titok?
– Nem. Csak képtelen vagyok rá.
– De miért?
– Nem értenéd meg.
– Kérlek, tegyél egy próbát! Talán mégis...
– Nem hinném. Magadnak kell megtanulnod, és akkor a világon mindent másképp fogsz látni.
– Ez azt jelenti, hogy te már nem a szokásos módon látod a világot?
–  Így is, úgy is látom. Amikor nézni akarok, akkor úgy látok, ahogy te. Amikor  látni  akarok, akkor meg varázsló 
módra, és akkor másként látok mindent
– És mondd csak, a dolgok, amikor látod őket, mindig ugyanolyannak tűnnek?
– A dolgok nem változnak. Csupán te nézel másképpen, ez minden.
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– Arra gondolok, hogy ha például látsz egy fát – ugyanazt a fát –, akkor minden esetben ugyanolyannak látod?
– Nem mindig. Változik, de mégis ugyanaz marad.
– De hisz, ha ugyanazt a fát örökké másnak látod, akkor lehet, hogy az egész látás puszta illúzió!
Don Juan felnevetett, ám nem válaszolt. Úgy tűnt, gondolkodik. Kisvártatva így szólt:
– Amikor te nézed a dolgokat, nem látod őket. Csak megnézed őket, gondolom azért, hogy tudd, ott vannak. Mivel nem 
látsz, ezért a dolgok többnyire ugyanolyanok maradnak, bárhányszor nézel rájuk. Ha viszont megtanulnál  látni, akkor 
azt  látnád,  hogy egy dolog sosem ugyanolyan,  és  mégis  ugyanolyan.  Mondtam már,  hogy az  ember  egy  tojáshoz 
hasonlít. Amikor ugyanazt az embert látom, akkor mindig látom a tojást, ám ez sosem ugyanolyan.
– Ha meg semmi sem marad ugyanolyan, akkor nem lehetsz képes felismerni dolgokat; mi hát akkor a látás értelme?
– A látó meg tudja különböztetni a dolgokat; olyannak látja őket, amilyenek valójában.
– Hogyhogy? Én talán nem úgy látom a dolgokat, ahogy valójában vannak?
– Nem. A te szemed csak nézni tud. Itt van például a három ember, a három mexikói, akikkel találkoztál. Részletesen 
emlékszel rájuk, még azt is megjegyezted, milyen ruhát viseltek. Ez is csak azt bizonyítja, hogy fikarcnyit sem láttál  
belőlük. Ha láttál volna, az első pillanatban tudod, hogy azok hárman nem voltak emberek.
– Tessék? – ugrottam fel. – Hát ha nem emberek, akkor...
– Nem emberek, és kész.
– De hiszen ez lehetetlen! Pont olyanok voltak, mint te vagy én.
– Biztosíthatlak, nagyon tévedsz.
Kérdeztem, hogy mifélék akkor, talán kísértelek, szellemek vagy halottak lelkei? Azt válaszolta, nem tudja, ezek mik.
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Elővettem  értelmező  szótáramat,  és  felolvastam  előbb  a  „kísértet”  definícióját:  „egy  halott  szellemének  képzelt 
megtestesülése,  melyet  rendszerint sápadt, árnyszerű jelenésként ábrázolnak”. Ezután a „szellem” meghatározásával 
folytattam:  „természetfeletti  lény,  melyet  általában  kísérletként,  vagy  egy  vidék  lakójaként  képzelnek  el,  s  amely 
bizonyos (jó vagy gonosz) tulajdonságokkal rendelkezik”.
Don Juan azt mondta, hogy inkább szellemeknek nevezné őket, bár a definíció nem pontosan illik rájuk.
– Akkor talán valamiféle őrzők vagy felvigyázók – erősködtem.
– Nem, nem őriznek ezek semmit. Erők, se nem jók, se nem rosszak, erők, melyeket egy brujo megzaboláz.
– Ezek a szövetségesek, don Juan?
– Igen, ők a tudós ember szövetségesei.
Nyolc  éves  ismeretségünk  óta  ez  volt  az  első  alkalom,  hogy don Juan ilyen  közelről  meghatározta  a  szövetséges 
fogalmát. Vagy ezerszer kértem már erre, de általában kitért a válasz elől, mondván magam is tudom, mi az, arról meg 
minek  beszélni,  amivel  tisztában  vagyok.  Érthető  hát,  hogy  most  meglepett  hirtelen  megnyilatkozása;  tovább 



próbálkoztam:
– Korábban azt mondtad, hogy a szövetségesek a növényekben vannak: az ördögmagban és a gombákban.
– Ezt sohasem állítottam – tiltakozott. – Ez megint a saját következtetésed lesz.
– No de ez áll a jegyzeteimben, don Juan!
– Felőlem azt írsz, amit akarsz, azt azonban ne próbáld elhitetni velem, hogy ezek az én szavaim.
Emlékeztettem rá, azzal kezdte, hogy a jótevője szövetségese az ördögmag, az övé pedig a kis füst; később még meg is 
magyarázta, hogy a szövetséges benne van a növényben.
– Ez így nem igaz – zsörtölődött. – Addig rendben van, hogy a szövetségesem a kis füst, ám ez nem jelenti azt, hogy a 
szövetségesem benne van akár a dohánykeverékben, akár a gombában vagy a pipámban. Ezeknek
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mind jelen kell lennie, hogy elvigyenek a szövetségeshez. Az pedig, hogy miért hívom a szövetségest kis füstnek, az az 
én dolgom.
Don Juan ezután kijelentette, hogy a három ember, akiket láttam, és akikre azt mondta, hogy nem emberek (los qué no 
son gente), valójában Vicente szövetségesei voltak.
Emlékezetébe idéztem, azt tanította, hogy az a különbség Mescalito meg a szövetséges közt, hogy a szövetségest nem 
lehet látni, míg Mescalito jól látható.
Erre hosszas  vitába bonyolódtunk.  Don Juan azt  állította,  hogy azt  mondta,  a  szövetséges  azért  nem látható,  mert 
bármilyen formát felvehet. Válaszul egy korábbi beszélgetésünkre utaltam, amikor meg azt közölte, hogy Mescalito is 
bármilyen formában megjelenhet. Ekkor don Juan javasolta, legjobb lenne, ha abbahagynánk a vitát, mert egyrészt a 
látás,  amiről beszél nem a hétköznapi „dolgokra-nézés”, amúgy meg a beszédhez való makacs ragaszkodásom miatt 
egyébként is összezavarodom.

Néhány óra  elteltével  don Juan maga vetette  fel  ismét  a  szövetségesek  kérdését.  Előző beszélgetésünk  végén  úgy 
éreztem, bosszantja akadékoskodásom, úgyhogy inkább ejtettem a témát. Ezután nyúlcsapdák készítésére tanított: egy 
hosszú gallyat  kellett meghajlítanom, amennyire csak lehetett, mire ő zsineggel összekötözte a két végét. Bár az ág 
meglehetősen vékony volt, jókora erőfeszítésre volt szükség a művelet végrehajtásához. Fejem és karom reszketett az 
erőlködéstől, s mire don Juan elkészült a kötéllel, már alig bírtam tartani.
Ezután leültünk, és beszélgetni kezdtünk. Azt mondta, világos számára, hogy csak akkor vagyok képes valamit felfogni, 
ha  beszélek  róla,  úgyhogy  nyugodtan  kérdezzek.  Most  pedig  a  szövetségesekről  fog  beszélni  –  közölte  –,  és 
hozzáfogott:
– A szövetséges nem a füstben van. A füst elvisz oda, ahol a szövetséges megtalálható, s ha egy lettél a szövetségessel, 
akkor többé nincs szükség a füstre. Attól kezd-
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ve kedved szerint magadhoz szólíthatod a szövetségesed, és bármit csináltathatsz vele. – Kis szünetet tartott, majd így 
folytatta:  –  A szövetséges  se nem jó,  se  nem rossz.  Eszköz  a varázsló kezében,  felhasználhatja  bármire.  Én azért 
kedvelem a kis füstöt mint szövetségest, mert nem különösebben igényes, ugyanakkor megbízható és igazságos.
–  Mondd csak,  don  Juan,  hogyan  fest  egy  szövetséges?  Például  az  a  három ember,  akikkel  találkoztam,  és  akik 
számomra közönséges emberek voltak – te milyennek látnád őket?
– Közönséges embereknek.
– Akkor hogyan tudod megkülönböztetni őket másoktól?
– A valódi emberek, ha látod őket, fénytojásoknak tűnnek. A szövetségesek viszont mindig embereknek látszanak. Erre 
gondoltam, amikor azt mondtam, hogy egy szövetségest nem láthatsz. Egy szövetséges bármilyen formát felvehet: lehet 
kutya,  prérifarkas,  madár,  gyomnövény  vagy  bármi  egyéb.  Az  egyetlen  különbség,  hogy  mikor  látod  őket,  pont 
olyanok, mint amilyennek mutatják magukat. Mindennek van valamilyen sajátos formája, ha látod. Az ember tojás, más 
dolgok másfélék, a szövetségesek azonban mindig ugyanolyanok maradnak, akár látod őket, akár nézed őket. Persze ez 
épp elég, hogy becsapjanak bennünket, embereket. Egy kutyát vagy egy varját sosem tudnának rászedni.
– De miért akarnának becsapni bennünket?
–  Azt hiszem, egy kicsit mindannyian bolondok vagyunk. Voltaképpen magunkat csapjuk be. A szövetséges csupán 
felölti annak az alakját, ami éppen a legkézenfekvőbb, mi meg annak nézzük. Nem az ő hibája, hogy szemünkkel csak 
nézni tanultunk meg.
– Nem világos előttem – folytattam a kérdezősködést –, hogy mi is a szövetségesek feladata, mi dolguk a világon.
– Olyan ez, mintha azt kérdeznéd, mi dolgunk nekünk embereknek itt a világon. Sejtelmem sincs róla. Itt vagyunk, és 
kész. És – hozzánk hasonlóan – itt vannak a szövetségesek is; meglehet, hosszabb ideje, mint mi.
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– Hogy érted, hogy hosszabb ideje?



– Mi emberek, nem voltunk mindig itt.
– Mármint ebben az országban, vagy itt, a világon? – kérdeztem, mire megint összevitatkoztunk. Don Juan azt mondta, 
számára csak a világ létezik – a hely, ahová lép. Megkérdeztem, honnan tudja, hogy nem voltunk mindig itt a világon.
– Egyszerű – válaszolta. – Mi, emberek, igen keveset tudunk a világról. Egy prérifarkas például sokkal többet tud. Őt 
szinte sosem téveszti meg a látszatok birodalma.
–  Akkor  hogyan  lehetséges,  hogy  az  ember  elfogja,  és  zsákmányul  ejti  a  prérifarkast?  Ha  az  olyan  okos,  akkor 
hogyhogy olyan könnyen elpusztítja őt az ember?
Don Juan úgy bámult rám, hogy zavarba jöttem.
–  Csapdába ejthetjük a prérifarkast, mérget etethetünk vele, vagy lelőhetjük. Akármit tegyünk is, a prérifarkas csak 
azért könnyű préda, mert nem ismeri az ember cselszövéseit Ha azonban egyszer kicsúszik a kezünk közül, akkor biztos 
lehetsz benne,  hogy újra sohasem járunk túl  az eszén. A jó vadász tudja ezt,  és sohasem állítja a csapdát  kétszer 
ugyanarra a helyre,  mert ha egyszer elpusztul abban egy farkas,  az összes többi –  látván  a halált, mely ott lebeg – 
messzire elkerüli, még a környéket  is. Mi ezzel szemben sosem  látjuk  a halált, mely ott időzik, ahol elpusztult egy 
ember; sejtelmünk esetleg lehet róla, de sohasem látjuk.
– És vajon egy prérifarkas látja a szövetségest is?
– Persze.
– Milyennek látja szerinted, don Juan?
– Ha prérifarkas lennék, akkor talán tudnám. Azt azonban tudom, hogy egy varjú olyannak látja, mint egy süveg. Alul 
kerek és széles, fent pedig hegyes csúcsban végződik. Némelyikük csillogó, de a legtöbb fakó, és nehéznek tűnik, mint 
egy csuromvizes felmosórongy. Félelmetes látvány.
– És milyenek, amikor te magad látod őket?
– Hisz mondtam már: olyanok, amilyennek mutatják magukat. Kedvük szerint, bármilyen alakot ölthetnek.
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Lehetnek akkorák, mint egy kavics, vagy akkorák, mint egy hegy.
– Van hangjuk, tehát beszélnek, nevetnek, adnak valamiféle hangot?
–  Emberek társaságában emberekként  viselkednek.  Állatokéban állatokként.  Az állatok kezdetben általában félnek 
tőlük; amint azonban megszokták társaságukat, a dolgukra hagyják őket. Egy kicsit velünk, emberekkel is ez a helyzet. 
Jó pár szövetséges mozog köztünk, de mi ügyet  sem vetünk rájuk – mivel a szemünk csak nézni képes, észre sem 
vesszük őket
– Azt akarod ezzel mondani, hogy az utcai járókelők nem mindegyike emberi lény? – kérdeztem meghökkenve.
– Néhányuk valóban nem az – bólintott.
A gondolat elfogadhatatlannak tűnt számomra, mégsem hittem, hogy don Juan pusztán tréfálkozott volna. Mondtam 
neki,  olyan  ez,  mintha  földre  szállt  űrbeli  lényekről  képzelegnénk.  Megjegyzésem  hidegen  hagyta,  ellenben 
megismételte előbbi kijelentését, és teljes komolysággal kérdezte:
– Miért vagy olyan biztos benne, hogy egy utcai forgatagban mindenki emberi lény?
Csak azt tudtam válaszolni, megszoktam, hogy így higgyem, semmi egyéb megfontolás nem késztet erre.
Ekkor elmesélte, régebben mennyire szeretett forgalmas helyeken időzni, mert gyakran megtörtént, hogy a tojásszerű 
lények közölt meglátott egy-egy alakot, aki pontosan úgy festett, mint egy ember.
– Ez aztán a jó móka – nevetett –, legalábbis számomra az. Ücsörögni egy parkban vagy egy buszállomáson, és figyelni. 
Van, hogy rögtön észreveszek egyet; máskor csak embereket látok. Egyetlen egyszer láttam csoportosan őket – ketten 
ültek egymás mellett a buszon.
– Volt annak jelentősége, hogy kettőt láttál?
–  Hogyne. Bármit csinál egy szövetséges,  az jelentőséggel  bír. A  brujo  erői merít a szövetségesek cselekedeteiből. 
Amennyiben ismeri a látás tudományát – még
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ha nincs is saját szövetségese,  pusztán a szövetségesek cselekedeteinek szemmel tartásával  kormányozhatja az erőt. 
Erre még a jótevőm tanított meg. Mielőtt saját  szövetségesem lett volna, magam is azon igyekeztem, hogy valami 
forgalmas  helyen  meglássak  egyet,  s  mikor  ez  megtörtént,  mindig  tanultam tőle  valamit.  Te  egyszerre  hárommal 
találkoztál – káprázatos lecke veszett kárba.
Kihallgatott. Visszatértünk a nyúlcsapdák összeállításához, és csak miután befejeztük a munkát, fordult újra felém don 
Juan. Mintha épp akkor jutott volna eszébe, hirtelen azt mondta, az is fontos, hogy ha párban vannak, mindig azonos 
neműek. Ő annak idején két férfit látott, mivel én két férfival meg egy nővel találkoztam, ez még rendkívülibbé teszi az 
esetemet.
Megkérdeztem, hogy a szövetségesek megjelenhetnek-e gyerekek formájában; hogy ezek a gyerekek akkor azonos vagy 
különböző neműek-e; hogy megjelenhetnek-e különféle emberi fajok alakjában; hogy megjeleníthetnek-e egy apából, 
anyából és gyermekből álló családot; végül, hogy látott-e valaha szövetségest autót vagy buszt vezetni.
Don Juan mosolyogva hagyta, hadd beszéljek, aztán az utolsó kérdésemre elnevette magát. Azt mondta, pontosabban is 
fogalmazhattam volna – helyesebb lelt volna, ha azt kérdezem, látott-e valaha szövetségest gépjárművet vezetni. – Csak 



nem feledkezel meg a motorbicikliről? – kérdezte ravasz hunyorgással, mire mindketten jót nevettünk. Elmondta, hogy 
a szövetségesek közvetlenül nem képesek irányítani semmit, közvetve azonban hathatnak az emberre. Azért veszélyes 
érintkezésbe  lépni  velük,  mert  a  legrosszabbat  tudják  kihozni  az  emberből.  Hosszú  és  küzdelmes  inasévekre  van 
szükség,  hogy  az  ember  az  életében  felesleges  dolgokat  a  minimumra  csökkentve  szembenézhessen  egy  ilyen 
találkozóval. Az ő jótevője például összeégette magát – olyan sebeket szerzett, mintha egy puma marta volna meg. Őt 
magát a szövetséges belelökte egy égő farakásba – térde, lapockája kissé megperzselődött, de idővel – mire egy lett a 
szövetségessel – eltűntek a sérülés nyomai.
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1968. június 10-én útra keltem don Juannal, hogy részt vegyek egy távoli faluban sorra kerülő  mitotén. Hónapokig 
vártam  erre  az  alkalomra,  bár  nem  voltam  egészen  biztos  abban,  hogy  tényleg  menni  akarok.  Azt  hiszem, 
bizonytalanságom abból a félelemből fakadt, hogy a mitotén esetleg pejotot kell fogyasztanom, ami egyáltalán nem állt 
szándékomban. Ezt többször említettem is don Juannak; először türelmesen nevetett, később kijelentette, hogy hallani 
sem akar a félelmemről.
Ami azt illeti, a mitote ideális lehetőségnek tűnt, hogy hipotézisem helyességéről meggyőződhessem. Mondanom sem 
kell,  továbbra  is  úgy  véltem,  hogy  a  pejot  gyűléseken  titkos  vezetőre  van  szükség,  hogy  a  résztvevők  közös 
megegyezésre  jussanak  Mescalito  jelenvalóságáról.  Az  volt  az  érzésein,  don  Juan  csupán  azért  utasította  el 
értelmezésemet, mert hathatósabbnak tartotta, ha a  mitotén történteket a  látással  magyarázza. Úgy gondoltam, velem 
való  elképzeléseivel  ütközik  az,  ha  hagyja,  hogy  a  magam  nyelvén  próbáljak  elfogadható  magyarázatot  találni  a 
kérdésre – ezért inkább elutasította az érveimet, ahogy tette bármi mással is, ami nem illett világába.
Röviddel indulásunk előtt don Juan megkönnyebbülésemre kijelentette, nem kell majd pejotot fogyaszta-

56.

nom, csupán néző leszek a gyűlésen. Fellélegeztem – most már biztos voltam benne, sikerülni fog feltérképeznem azt a 
titkos módszert, amely a résztvevőket megegyezéshez segíti.
Késő délután indultunk. A nap már súrolta a látóhatárt, mégis bántották a nyakamat forró sugarai – arra gondoltam, 
bárcsak lenne napvédőm a kocsi hátsó ablakán. Egy hegytetőről beláttam az előttünk elterülő hatalmas völgyet, amelyen 
az  út  sötét  szalagként  kígyózott  keresztül,  fel  és  le,  számtalan  dombon  át.  Szememmel  végigkövettem,  mielőtt 
megkezdtük a leereszkedést – az út egyenesen délnek tartott, és egy távoli hegylánc mögött veszett a messzeségbe.
Don Juan csendben ült az autóban, egyenesen előre nézett. Hosszú ideig hallgattunk. A kocsiban kellemetlenné vált a 
meleg.  Kinyitottam az  ablakokat,  de ez  sem segített,  mert  kint  is  szörnyű  forróság volt.  Bosszúsnak és  izgágának 
éreztem magam. Panaszkodni kezdtem a hőségre.
Don Juan homlokát ráncolva, kérdőn fordult felém:
– Ebben az évszakban egész Mexikóban forróság van – mondta szárazon. – Az ember semmit sem tehet ellene. 
Nem néztem rá, de tudtam, engem figyel. A kocsi felgyorsult, amint épp egy lejtőre értünk. Homályosan, mintha árkot 
jelző közlekedési táblát láttam volna az út szélén – mire észrevettem magát az árkot, már késő volt, s bár igyekeztem 
lassítani,  nagyot  zöttyentünk  az  ülésen.  Csökkentettem a  sebességet.  Olyan  vidéken  hajtottunk  keresztül,  ahol  az 
állatokat szabadon legeltették az út mentén, s gyakori látvány volt az elgázolt ló vagy tehén teteme. Egy ízben meg is 
kellett állnom: éppen lovak poroszkáltak keresztül az úton előttünk. Egyre feszültebb, nyugtalanabb lettem. Mondtam 
don Juannak,  biztos  a  hőség  teszi  –  gyerekkorom óta  ki  nem állhatom a  meleget,  régen  ugyanis  minden  nyáron 
nehezemre esett lélegezni, gyakran úgy éreztem, megfulladok.
– Már nem vagy gyerek – szólt don Juan.
– Nem, de a hőségtől még mindig fulladás jön rám.
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– Amikor gyerek voltam – kezdte halkan –, engem az éhség fojtogatott. Gyerekként egyedül az éhséget ismertem, és a 
puffadástól alig kaptam levegőt. De ez már régen volt. Többé nem fulladozom, s ha éhes vagyok, nem fúvódom fel, 
mint egy béka.
Éreztem, bármit válaszolnék, tarthatatlan lenne, s olyan dolog mellett kellene kardoskodnom, amit igazából nem is 



érzek a magaménak. A hőség tulajdonképpen nem volt kibírhatatlan; ami igazán zavart, az az a tudat volt, hogy még 
több mint ezer mérföldnyi ül áll előttünk. Az bosszantott, hogy mennyire ki fogok fáradni a hosszas vezetésben.
– Álljunk meg, és együnk valamit – javasoltam. – Talán naplemente után alábbhagy a hőség.
Don Juan rám nézett, és mosolyogva azt mondta, még hosszú ideig nem hajtunk át tiszta városon, s tudja, hogy én nem 
vagyok hajlandó az út menti bodegákból vásárolni.
–  Már nem zavar a hasmenés? – kérdezte csipkelődve, ám komoly arckifejezéssel. – Úgy viselkedsz, hogy az ember 
már-már azt hiszi, a hasmenés odakint ólálkodik, és csak azt várja, hogy rád vethesse magát, mikor kiszállsz a kocsiból. 
Szörnyű pácban vagy: ha meglógsz a hőség elől, a hasmenés karmai közé kerülsz.
Mindezt  olyan  komoly  képpel  adta  elő,  hogy  önkéntelenül  is  elnevettem  magam.  Ezután  hosszú  ideig  csendben 
hajlottunk tovább. Már erősen sötétedett, mikor egy LOS Vidriosnak, azaz Üvegnek nevezett autós pihenőhelyhez értünk. 
Don Juan kikiáltott a kocsiból a tulajdonosnak, hogy mit ehetünk.
– Disznóhúst! – kiáltotta vissza egy asszony a házból.
– Remélem, mai gázolás – fordult felém vigyorogva don Juan.
Kiszálltunk a  kocsiból.  Az utat  mindkét  oldalon  alacsony hegyláncok  szegélyezték,  melyek  mint  valami  hatalmas 
vulkánkitörésből  visszamaradt  és  megszilárdult  lávafolyamok  meredtek  az  éjszakába.  A sötétben  a fekete,  csipkés 
csúcsok fenyegető üvegszilánkokként rajzolódtak ki az ég hátterében.
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Evés közben megemlítettem don Juannak, értem már, miért hívják a helyet  Üvegnek. Nyilván a hegyek üvegszilánk 
formája ihlette meg a névadót.
Don Juan határozottan állította, hogy a hely azért kapta az Üveg nevet, mert egyszer egy üvegszállító teherautó felborult 
itt, és az üvegszilánkok még évekig szanaszét hevertek.
Gondoltam, ugrat, ezért megkértem, árulja el az igazi okot.
–  Kérdezz csak meg bárkit  – mondta.  Odafordultam a szomszéd asztalnál  ülő férfihoz,  de  az nem tudott  segíteni. 
Bementem a konyhába, hátha az asszonyok tudják, ám ők sem szolgálhattak felvilágosítással. – Biztos vagyok benne, 
hogy igazam van – dörmögte don Juan. – A mexikóiak nemigen veszik észre a dolgokat maguk körül. Az üveghegyeket 
ugyan nem látják, de arra képesek, hogy évekig hagyjanak üvegcserép hegyeket szanaszét heverni.
Mindketten jót nevettünk.
Mikor befejeztük az evést, don Juan megkérdezte, hogy érzem magam. Jól, válaszoltam, bár kissé émelyegtem. Don 
Juan alaposan végigmért. Valószínűleg észrevette rajtam, hogy valami nincs rendjén.
– Tudod, ha Mexikóba jössz, félre kell tenned csipszar félelmeidet – mondta határozottan. – Döntésednek, hogy jössz, 
el kell oszlatnia őket. Azért jöttél, mert így akartad. Ez a harcos útja. Százszor elmondtam, az élet leghatékonyabb 
módja, ha harcosként éled. Aggodalmaskodj és töprengj, mielőtt döntesz, de miután ezt megtetted, aggodalomtól és 
töprengéstől mentesen indulj útnak. Amúgy is számtalan döntés vár még rád. Ez a harcos útja.
– És ehhez is tartom magam, legalábbis gyakran. De nagyon nehéz, hogy ezt minduntalan fejben tartsam.
– Ha a dolgok összezavarodnak, a harcos a halálra gondol.
–  Hisz  ez  még  nehezebb,  don  Juan.  A  halál  a  legtöbb  ember  számára  távoli,  megfoghatatlan  dolog  –  sohasem 
gondolunk rá.
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– Miért nem?
– Mi értelme lenne?
– Egyszerű – mondta. – A halál gondolata az egyetlen, ami képes lehűteni szellemünket.
Mire  továbbhajtottunk  Los  Vidriosból,  annyira  besötétedett,  hogy  a  hegyek  csipkés  körvonalai  belesimultak  az 
éjszakába. Egy óra is eltelt úgy, hogy egy árva szót sem szóltunk. Fáradt voltam. Kocsit is alig-alig láttunk, csak nagy 
ritkán jött  szembe egy-egy autó;  úgy tűnt,  mi  vagyunk az egyetlen  dél  felé  tartó  kocsi  ezen az egész  országúton. 
Különösnek találtam ezt, időről-időre belenéztem a visszapillantó tükörbe, hátha jön még valaki utánunk. De senkit sem 
láttam.
Kisvártatva felhagytam a nézelődéssel, és újra utazásunk céljáról kezdtem gondolkodni. Ekkor arra lettem figyelmes, 
hogy feltűnően élesen világítanak reflektoraim; újra a tükörbe pillantottam: először csak egy fénycsóvát láttam, majd 
két  fénypontot  vettem észre,  messze  mögöttünk.  Egy távoli  dombtető  mögött  felbukkanó kocsi  reflektorai  voltak. 
Néhány másodpercig látszottak csak, mielőtt a kocsit eltakarta a következő domb – hamarosan azonban újra fölért a 
dombtetőre, és megint feltűntek a fénypontok, csak hogy egy újabb bukkanó mögött megint alászálljanak. Hosszasan 
figyeltem a kocsi mozgását. Úgy tűnt, közelít hozzánk – egyértelműen gyorsabb volt, mint mi, fényei egyre nagyobbak 
és élesebbek lettek. A gázpedálra léptem. Rossz érzés fogott el. Don Juan láthatóan észrevette nyugtalanságomat, bár az 
is lehet, csak arra lett figyelmes, hogy gyorsabban hajtok. Rám nézett, majd hátrafordult, s a közeledő fényszórókba 
tekintett.
Kérdezte, van-e valami baj. Mondtam, hogy már órák óta egyetlen autó sem jött mögöttünk, és akkor hirtelen itt van ez 
a kocsi, amelyik látszólag egész idő alatt közeledik hozzánk.
Kuncogva  azt  kérdezte,  komolyan  azt  gondolom-e,  hogy  az  egy  kocsi.  Nyilván  az,  feleltem,  mire  azt  mondta, 



aggodalmam mintha arról árulkodna, bármi jön is
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mögöttünk, nem egyszerű kocsinak érzem. Makacsul megismételtem, hogy nyilván egy kocsi az, esetleg egy teherautó.
– Mi más lehetne? – csattantam fel idegesen. Don Juan teljesen felhúzott akadékoskodásával.
Most felém fordult, rám nézett, majd lassan, mintha a várható hatást mérte volna fel, bólintott, és azt mondta:
–  Azok a halál fényszórói. A halál mint valami kalapot felteszi őket, és vágtatni kezd. A felénk vágtató halál egyre 
közeledő fényei azok.
Végigfutott a hátamon a hideg. Kisvártatva újra belenéztem a visszapillantóba, de csak feketeséget láttam. Mondtam 
don Juannak, bizonyára megállt vagy elfordult az autó. Don Juan, ügyet sem vetve rám, kinyújtózott, és nagyot ásított:
– Nem. A halál sosem áll meg. Csak néha eloltja fényeit.

Június 13-áll érkeztünk Északnyugat-Mexikóba. Két idős indián asszony – hasonlóságuk alapján feltehetően testvérek 
–, és négy lány gyülekezett egy kis vályogház bejáratánál. A ház mögött állt még egy kunyhó és egy düledező fészer,  
amelynek már csak egyetlen fala maradt épen, teteje is hiányos volt. A nők szemlátomást bennünket vártak. Bizonyára 
már akkor észrevették érkezésünket, mikor mérföldekkel korábban lefordultunk az országútról a kövezetlen bekötőútra, 
ahol nagy porfelhőt kavarva közeledtünk. A ház egy mély völgyben állt, s ajtajából az országút a zöld hegyoldalba 
vágott hosszú sebhelynek látszott.
Don Juan kiszállt, s néhány szót váltott az öregasszonyokkal. Azok a bejáratnál álló ülőkékre mutattak. Don Juan intett, 
menjek oda, foglaljak helyet.  Ő is odajött az egyik asszonnyal,  a másik bement a házba. Két lány ottmaradt a ház 
portájánál, és kíváncsian engem méregettek. Mikor feléjük intettem, nevettek és beszaladtak a házba. Kisvártatva két 
fiatal férfi érkezett. Rám ügyet sem vetve üdvözölték don Juant, röviden beszélgettek,
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majd mindannyian felkerekedtünk, és átsétáltunk egy körülbelül félmérföldnyire fekvő másik házhoz.
Itt  újabb  csoport  várt  ránk.  Don  Juan  bement  a  házba,  nekem  azt  mondta,  maradjak  kint  az  ajtónál.  Mikor 
bekukkantottam, láttam, hogy egy don Juanhoz hasonló korú indián ül odabent.
Nem volt egészen sötét. Láttam, hogy egy csapat fiatal indián – férfiak, nők vegyesen – gyülekezik csendesen a ház 
előtt várakozó rozoga teherautó mellett. Spanyolul szóltam hozzájuk, de úgy tűnt, nem akaródzik válaszolniuk – a nők 
nevetgélni kezdtek ha hozzájuk fordultam, a férfiak pedig udvariasan mosolyoglak, és elfordították tekintetüket mintha 
nem értették volna, amit mondtam. Ugyanakkor biztos voltam benne, hogy mindannyian tudnak spanyolul, hiszen az 
imént hallottam, amint egymás közt ezen a nyelven beszélgettek.
Hamarosan megjelent don Juan és a másik idősebb indián, és beültek a sofőr mellé a teherautóba. Ez jel volt a többiek 
számára, hogy másszanak fel a platóra; mivel a platónak nem volt korlátja, egy, a karosszériára rögzített, hornyokhoz 
erősített, hosszú kötél szolgált kapaszkodóul.
A teherautó lassan vánszorgott  előre a földúton. Egy ízben, amikor meredek emelkedőre ért,  meg is állt;  mindenki 
leugrált a kocsiról – gyalog mentünk fel a kaptatón. Két fiatal férfi közben visszaugrott a kocsira és azon ügyeskedett, 
hogy a kötél segítsége nélkül ülje meg a járgányt. Az asszonyok nevetve biztatták őket. Don Juan és a másik férfi, akit 
don Silviónak hívtak, együtt lépkedtek fölfelé, és nem sokat törődtek a fiúk komédiázásával. Mikor a teherautó fölért az 
emelkedő tetejére, végre mindenki visszakapaszkodhatott a platóra.
Egy órán át zötykölődtünk. A talaj rendkívül kemény és göröngyös volt, úgyhogy felálltam, és a vezetőfülke tetejébe 
kapaszkodtam, amíg meg nem álltunk egy kunyhócsoport  előtt.  Már  többen ácsorogtak  ott;  mivel  közben teljesen 
besötétedett,  csak  néhányukat  nézhettem  meg  alaposabban  az  egyik  kunyhó  bejáratára  akasztott  petróleumlámpa 
halvány, sárgás fényében.
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Mindannyian  leszálltunk  a  teherautóról,  s  összevegyültünk  a  kunyhókban  lévőkkel.  Don Juan  megint  azt  mondta, 
maradjak  kint.  A  teherautó  orrának  támaszkodva  várakoztam,  s  rövidesen  három fiatal  férfi  csatlakozott  hozzám. 
Egyikükkel már találkoztam egy négy évvel korábbi mitotén – ez átölelt, és spanyolul üdvözölt
Némán álldogáltunk a kocsinál. Meleg, szeles éjszaka volt, nem messze patak csobogott. Barátaim suttogva kérdezték, 
van-e cigarettám. Körbekínáltam egy csomaggal. A felparázsló fénynél megnéztem az órám: kilencet mutatott.
Nemsokára néhány ember lépett ki a házból, mire három társam eloldalgott. Don Juan jött oda hozzám, és közölte, 
mindenki beleegyezett jelenlétembe, abba, hogy vizet szolgáljak fel a mitote közben – rögtön indulhatunk is.
Tíz nőből és tizenegy férfiból  álló csapat  hagyta el a házat. A csoportot vezető férfi  zömök, úgy ötvenéves ember 
lehetett. Egymás közt  Mochónak, azaz Lelegelt-nek szólították, ami nyilvánvalóan gúnynév volt. Frissen, pattogósan 
mozgott. Petróleumlámpáját járás közben ide-oda lengette – kezdetben úgy véltem, vaktában teszi, aztán észrevettem, 
hogy az úton lévő akadályokra hívta fel ezzel a többiek figyelmét. Több, mint egy órát gyalogoltunk. Az asszonyok 
időnként egymással beszélgettek, halkan nevetgéltek. A sort don Juan és a másik öreg vezette, én az utolsó voltam – 



szemem a talajra szegezve igyekeztem lépést tartani a csapattal.
Négy év telt el azóta, hogy don Juannal utoljára jártam a hegyekben éjszaka, s úgy vettem észre, fizikumom azóta sokat 
romlott. Térdem minden rugalmasságát elvesztette, összevissza botladoztam, lépten-nyomon apró kövekbe rúgtam. Én 
voltam a legzajosabb gyalogos a csoportban, s ez akarva-akaratlan a csapat bohócává tett. Akárhányszor megbotlottam, 
valaki mindig harsány „hajaj” kiáltással nyugtázta ezt, mire mindenki nevetni kezdett. Egy alkalommal a kő, amibe 
belerúgtam, az egyik asszony sarkának pattant, mire az közös
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derültségre felkiáltott „Lámpást ennek a szerencsétlennek”. Végső megsemmisülésem azonban akkor következett be, 
amikor  egy  ízben,  egyensúlyomat  vesztve  az  előttem  haladóra  zuhantam.  Súlyom  csaknem  őt  is  kibillentette 
egyensúlyából, mire készakarva óriásit üvöltött. Olyan nevetés tört ki erre, hogy egy pillanatra az egész karavánnak 
meg kellett állnia.
Egyszer  csak  a csapatot  vezető férfi  elkezdte  fel-alá  lóbálni  a  lámpát  –  úgy tűnt  ezzel  jelzi,  hogy megérkeztünk. 
Alacsony ház körvonalait fedeztem fel jobbra, pár lépésnyire. Mindenki szétszéledt, én don Juant kerestem a sötétben. 
Jó ideig botorkáltam, mire végre észrevettem alakját, amint egy sziklán ült. Újra elmondta, hogy feladatom a vízhordás 
lesz a mitote résztvevői számára. Évekkel ezelőtt egyszer már csináltam hasonlót. Emlékeztem ugyan minden részletre, 
don Juan mégis ragaszkodott hozzá, hogy újra átvegyük az akkori leckét.
Ezután leballagtunk a ház mögé, ahol már gyülekeztek az emberek. Egy tűzrakás köré, úgy ötméternyire, szalmával 
tömött  matracokat  helyeztek a  földre.  Mocho,  a vezetőnk ült  le először a tűzzel  szemben – észrevettem, hogy bal 
fülének felső széle hiányzik: nyilván ezért kapta gúnynevét. Don Silvio tőle jobbra, don Juan balra foglalt helyet. Egy 
fiatalember lépett oda Mochóhoz, s egy pejotrügyekkel teli kosárkát tett le elé, aztán maga is leült Mocho és don Silvio 
közé. Ekkor újabb férfi érkezett két másik kosárkával, azokat a pejotrügyek mellé rakta, s helyet foglalt Mocho és don 
Juan között. Még két további férfi csatlakozott don Juanhoz és don Silvióhoz, így zárva a hét ember körét. A nők a 
házban maradtak. Két férfi a tüzet táplálta, egy fiú és én a vizet őriztük, amit majd az egész éjszakán át tartó szertartás  
után kap meg a hét résztvevő.
Mocho, a vezető, elénekelte pejotdalát. Szemét lehunyta, teste fel-alá hintázott. A dal igen hosszú volt, és nem értettem, 
milyen nyelven szólt. Ezután egyenként mindenki elénekelte pejotdalát. Úgy tűnt, nincs semmiféle előre megbeszélt 
sorrend – akkor énekeltek, ami-
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kor  úgy érezték,  itt  az ideje.  Mikor abbahagyták az éneklést,  Mocho fogta a pejotrügyekkel  teli  kosarat, kivett két 
darabot  belőle,  és  a  kosarat  visszahelyezte  a  kör  közepére;  majd don Silvio következett,  utána  don Juan.  A négy 
fiatalabb férfi,  aki  láthatóan külön csoportot  alkotott,  szintén két-két  rügyet  vett,  az  óramutató járásával  ellenkező 
irányba haladva.
Mind a hét résztvevő énekelt, majd elfogyasztott két pejotrügyet. Ez egymás után négyszer zajlott le, majd a másik két 
kosarat adták körbe, amelyekben szárított gyümölcs meg hús volt.
Az  egész  procedúrát  az  éjszaka  során  többször  megismételték,  arra  azonban  képtelen  voltam,  hogy  egyéni 
mozgásaikban bármiféle rendszert felfedezzek. Egymással nem beszéltek, úgy tűnt, magukban és magukért  vannak; 
egyszer sem vettem észre, hogy bármelyikük odafigyelt volna a másikra.
Pirkadat előtt felálltak, mire a fiú és én vízzel kínáltuk őket. Ezt követően körbesétáltam, hogy kissé tájékozódjam a 
környezetről. A ház egyszobás viskó volt, alacsony, zsúptetős vályogépület. A vidék eléggé nyomasztónak látszott; a 
kunyhó kietlen síkságon állt, ahol vegyesen tengődött néhány bozót meg kaktusz, de fa egy sem. Semmi kedvem nem 
volt, hogy távolabb kalandozzam.
Az  asszonyok  a  délelőtt  folyamán  eltávoztak.  A  férfiak  a  ház  körül  csendben  tettek-vettek.  Déltájban  mindenki 
elfoglalta  a  helyét  az  előző  éjszakai  rendnek  megfelelően.  Körbejárt  a  pejotrügyekhez  hasonló  nagyságú  szárított 
húsdarabokat tartalmazó kosár. Néhányan elénekelték pejotdalukat. Egy óra elteltével mindenki felállt. és szétszéledt.
Az asszonyok hagytak egy lábosban kását a tűz és a víz őreinek. Ettem, majd a délután legnagyobb részét átaludtam. 
Sötétedés után a tűzfelelősök újabb tüzet raktak, s megkezdődött a következő kör. Nagyjából ugyanaz zajlott le, mint 
előző éjszaka; a szertartás hajnalban ért véget.
Egész idő alatt azt figyeltem és jegyeztem, milyen moz-
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dulatokat tesznek a résztvevők, remélve, hogy sikerül nyomára bukkannom valamilyen közöttük zajló kommunikációs 
rendszernek. Semmi nem utalt azonban cselekedeteikben arra, hogy létezne ilyen.
Másnap, a kora esti órákban megismétlődön a szertartás. Reggelre már tudtam, kudarcba fulladt a kísérletem, hogy 
rejtett  vezetőre  bukkanjak,  vagy  feltárjam  akár  a  résztvevők  közli  rejtett  kommunikációt,  akár  a  köztük  lévő 
megegyezés bármiféle jelét. A nap hátralevő részében magamban üldögéltem, s jegyzeteimet rendezgettem.
Mikor a férfiak összegyűltek a negyedik éjjel, tudtam, ez lesz az utolsó összejövetel. Senki nem szólt, mégis éreztem, 



hogy másnap szétszéled a csoport. Megint leültem a víz mellé, s a többiek is elhelyezkedtek a szokott sorrendben, 
szokott pozícióikba.
A hét résztvevő viselkedése kísértetiesen hasonló volt a korábbi három éjszakán tapasztalthoz. Ahogy korábban, ezúttal 
is mozdulataikat figyeltem. A legapróbb mozdulataikat, szavukat, gesztusukat is fel akartam jegyezni.
A szertartás közben egyszer csak csöngeni kezdett a fülem. Nem volt ebben semmi különös, úgyhogy nem is törődtem 
vele. A csöngés azonban erősödött, bár erőssége még nem haladta meg a normálisnak mondható szintet. Figyelmem 
most megoszlott a szertartás követése és a fülzúgás között. Hirtelen úgy láttam, mintha fölfénylettek volna az arcok, 
mintha felkattintottak volna egy lámpát. A fény azonban nem elektromos- vagy petróleumlámpától eredt, és nem is a 
tűz tükröződött vissza az arcokról – inkább valami ragyogás, szelíd, ám jól kivehető rózsaszínű világlás volt. A zúgás 
erősödött fülemben. Ránéztem a mellettem lévő fiúra – aludt.
A rózsaszínű ragyogás egyre feltűnőbbé vált. Don Juan felé fordultam: szemét lehunyta, akárcsak don Silvio és Mocho. 
A négy másik férfi arcát nem láttam, mert ketten előregörnyedtek, a másik kettő pedig háttal ült nekem.
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Egyre mélyebben merültem a látványba. Teljesen fel sem fogtam a fülemben a zúgást, és hogy rózsaszínű fényt látok 
lebegni az emberek fölött. Egy pillanat múlva ráeszméltem, hogy a rózsás fényköd és a zúgás nagyon is valós. Ez 
meghökkentett, ekkor azonban olyan váratlan gondolat villant át rajtam, aminek semmi köze nem volt az akkor és ott 
történő dolgokhoz. Anyám jutott eszembe, amint egyszer gyerekkoromban mondott nekem valamit. Ez az ide nem illő 
kép csaknem teljesen elvonta figyelmemet; megpróbáltam kiiktatni, s újra a szertartásra összpontosítani, de egyszerűen 
képtelen voltam erre. A gondolat megint visszatért – ezúttal erősebben, magával ragadóbban: tisztán hallottam anyámat, 
ahogy  nevemen  szólít.  Hallottam  papucsa  csoszogását,  majd  kacagását.  Megfordultam,  őt  keresve.  Azt  hittem, 
valamiféle hallucináció vagy káprázat majd átrepít az időn, s anyámat pillantom meg, de csak a mellettem alvó fiút 
láttam. A látvány kijózanított, és egy rövid időre megkönnyebbültem.
Megint a férfiakat kezdtem figyelni. Ugyanabban a helyzetben ültek, mint az előbb. A fény azonban eltűnt, s elenyészett 
a  zúgás  is  fülemben.  Fellélegeztem.  Éreztem, a  hallucinációmnak  vége.  Pedig milyen  tiszta  és  közeli  volt  anyám 
hangja! Csak erre a hangra tudtam gondolni, amely egy pillanatra csaknem a hatalmába kerített. Homályosan láttam, 
hogy don Juan engem figyel, de ez most nem számított. Anyám hívó hangja még mindig a fülemben csengett, teljesen 
lekötötte  figyelmemet.  Kétségbeesetten  igyekeztem  valami  másra  terelni  gondolataimat.  Ebben  a  pillanatban  újra 
meghallottam a hangot, olyan tisztán, mintha közvetlenül a hátam mögül szólítana. Anyám a nevemet mondta. Hirtelen 
megfordultam, de csak a viskó sötét sziluettjét és a bozótost láttam.
A nevem hallatán  a  legmélyebb  gyötrelem lett  úrrá  rajtam.  Önkéntelenül  nyüszíteni  kezdtem.  Fáztam,  és  nagyon 
magányosnak éreztem magam; keserves sírásra fakadtam. Úgy éreztem, iszonyúan szükségem van
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törődésre.  Don Juan felé fordultam – engem nézett. Nem akartam látni őt, becsuktam a szemem. Ekkor megláttam 
anyámat Nem anyám gondolata volt, vagy kép, ahogy általában gondolni szoktam rá. Nem. Világosan láttam őt, ahogy 
ott  áll  mellettem.  A  kétségbeesés  letaglózott.  Reszkettem,  el  akartam  rohanni.  Látni  anyámat,  túlságosan  zavaró, 
túlságosan idegen volt itt, a pejotszertartáson, ahová egészen más szándékok vezetlek. Tudtam azonban, semmit sem 
tehetek. Talán kinyithattam volna a szemem, ha igazán akartam volna, hogy megszűnjön a jelenés; ehelyett éppenhogy 
alaposan  szemügyre  vettem  azt.  Vizsgálódásom  ugyanakkor  több  volt,  mint  puszta  szemügyre  vétel:  megszállott 
vizslatás, őrült kutatás volt. Mint valami idegen erő, különös érzés ölelt körül; hirtelen megéreztem anyám szeretetének 
irdatlan súlyát. Nevem hallatán megszakadt a szívem; anyám emléke gyötrelemmel és melankóliával töltött el, de most, 
amikor megvizsgáltam őt, tudtam, igazán sosem szerettem. Ez a felfedezés szörnyű megrázkódtatásként ért. Lavinaként 
zúdultak rám a képek és a gondolatok. Anyám látványa közben bizonyára szertefoszlott; többé nem volt érdekes. Az 
sem foglalkoztatott  már,  mit  csinálnak  az  indiánok –  teljesen  megfeledkeztem a  mitotéról.  Rendkívüli  gondolatok 
cikáztak  agyamban,  rendkívüliek  azért,  mert  többek  voltak  gondolatnál  –  kerek  egész  érzések  voltak,  érzelmi 
bizonyosságok, megcáfolhatatlan evidenciák anyámmal való kapcsolatomat illetően.
Egy ponton a rendkívüli gondolatok áramlása abbamaradt, elvesztették nyilvánvalóságukat, kerekségüket. Figyelmem 
lankadt, gondolataim elkalandoztak.

Amint  kocsiba  ültünk,  előadtam don  Juannak  a  velem  történt  meghökkentő  eseményeket.  Jóízűen  nevetett,  s  azt 
mondta, hogy látomásom jel volt, Mescalitóval való első találkozásomhoz fogható jelentőségű ómen. Eszembe jutott, 
hogy don Juan jelentőségteljes ómenként ér-
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telmezte azokat az eseményeket is, melyeken első pejot-élményem alkalmával mentem keresztül; tulajdonképpen ez 
indította arra, hogy tanítványává fogadjon.
Don Juan elmondta, hogy a múlt éjszaka Mescalito olyan egyértelműen felettem lebegett, hogy önkéntelenül mindenki 
felém fordult, s ő is ezért meredt rám, mikor ránéztem.



Hallani  akartam,  hogyan  értelmezi  látomásomat,  erről  azonban  nem volt  hajlandó beszélni  –  azt  mondta,  akármit 
tapasztaltam is, az az ómenhez képest semmi, majd tovább ecsetelte, hogyan lebegett fölöttem Mescalito ragyogása, 
mindenki csodálatára:
– Ez már valami – mondta elégedetten. – Kedvezőbb jelet nem is kívánhattam volna.
Don Juan meg én nyilvánvalóan két malomban őröltünk. Őt teljesen elkápráztatta a történtek fontossága, az ómen, én 
pedig a látomásom részleteivel voltam elfoglalva.
– Törődöm is én az ómenekkel – vetettem oda. – Azt akarom tudni, mi történt velem.
Homlokát ráncolva,  mozdulatlanul  ült  – talán felbőszítettem.  Azután rám nézett,  és határozott  hangon kijelentette, 
egyedül az a fontos, hogy Mescalito gyengéden bánt velem, körülölelt ragyogásával, s leckét adott, amelyért még a 
kisujjamat sem kellett mozdítanom.
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1968. szeptember 4-én kerestem fel don Juant Sonorá-ban. Még előző alkalommal arra kért, hogy útközben álljak majd 
meg Hermosillóban. s vegyek neki bacanorát, egy jellegzetes házi pálinkát. Furcsálltam kérését, mivel úgy tudtam, nem 
szereti az italt; mindenesetre vettem négy palackkal, s – más apróságok kíséretében – elhoztam neki.
– Nocsak, négy üveg  bacanora! –  Örvendezett, mikor kinyitotta a dobozt. – Mondtam, hogy egyet hozz! Persze, azt 
hitted, nekem lesz... Nem. Az unokámnak, Luciónak szántam, éspedig te fogod átadni, mint személyes ajándékodat.
Don  Juan unokájával  két  évvel  azelőtt  találkoztam –  akkor  huszonnyolc  éves  volt.  A  csaknem  két  méter  magas 
fiatalember társaihoz és anyagi  helyzetéhez  képest  feltűnően elegánsan öltözködött:  míg a jakik nagyrészt  farmert, 
szalmakalapot és házilag készített szandált, guarachét viseltek, addig Lucio drága, türkiz gyöngyökkel ékesített, fekete 
bőrzakót, texasi cowboykalapot s monogrammal ellátott kézi díszítésű csizmát hordott.
Lucio  örömmel  fogadta  az  ajándékot,  s  azonnal  fogta  az  üvegeket,  hogy  eltegye  őket.  Don  Juan  erre  –  mintegy 
mellékesen – megjegyezte, hogy a zugivás nem szép
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dolog, mire Lucio azzal vágott vissza, hogy ő nem zugivó, csupán estig szeretné megmenteni az italt, mert meg akarja 
hívni barátait, hogy együtt fogyasszák el.
Este hét körül, sötétedés után értem vissza Lucióhoz. Egy alacsony fa alatt két alak körvonalait vettem ki – Lucio meg 
egy barátja voltak, és épp rám vártak.
Lucio  kétszobás,  agyagpadlós,  roskatag  vályogházban  lakott.  A  épület  lehetett  vagy  hat  méter  hosszú,  a  födém 
meglehetősen vékony, mesquitefából ácsolt gerendákra támaszkodott. Mint a jakik házait általában, ezt is lapos zsúptető 
fedte, s a ház elülső oldalához egy körülbelül három méter széles ramada, amolyan teraszféle csatlakozott. A ramada 
sosem zsúptetős, hanem lazán egymásra helyezett ágak alkotják a tetejét, mely így elég árnyékot ad, ugyanakkor a 
hűsítő szellőnek is utat enged.
A házba lépve bekapcsoltam a válltáskámban hordott magnót. Lucio bemutatott a barátainak; don Juannal együtt nyolc 
ember üldögélt fesztelenül a szobában, amelyet egy gerendáról lelógó gázlámpa fénye világított meg. Don Juan egy 
ládán foglalt helyet, én pedig leültem szembe vele, egy földhöz rögzített vaskos fapadra.
Don Juan kalapja a padlón hevert, s ebben a megvilágításban rövid, fehér haja a szokottnál is őszesebbnek tűnt. Nyakán 
és homlokán méginkább kirajzolódtak a mély árkok, amitől idősebbnek és komorabbnak látszott. A többiek mind öreg, 
fáradt indiánok benyomását keltették a gázlámpa zöldesfehér fényében.
Lucio spanyolul  fordult  összegyűlt  barátaihoz,  és  bejelentette,  hogy  egy  üveg  bacanorát fogunk  most  inni,  amit 
Hermosillóból  hoztam  számára.  Átment  a  másik  szobába,  előhozta  az  egyik  üveget,  kinyitotta,  s  egy  fémcsésze 
kíséretében  nekem  nyújtotta.  Töltöttem  magamnak  egy  gyűszűnyit,  és  felhajtottam.  Áthatóbb  illatú,  nehezebb  és 
erősebb italnak tűnt, mint a szokásos tequila – kaparta is a torkom. Továbbadtam az üveget, s mindenki töltött magának 
egy keveset, kivéve don Juant – ő fogta az üveget, s a sor végén lévő Lucio elé helyezte.
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Mindannyian élénken dicsérték az ital telt bukéját, s megállapították, hogy a palack bizonyára Chihuahua hegyei közül 
származik.
Megkezdődött  a  második  kör.  Az  emberek  élvezettel  ízlelgették  a  bacanorát, tovább  dicsérték,  majd  élénk  vita 
bontakozott ki közöttük a Guadaljara környékén és a Chihuahua vidékén készített tequila jellegzetes különbségeiről.



Don Juan másodszorra  sem ivott,  én  is  épp  csak  egy  kupicával.  A  többiek  viszont  jócskán  töltöttek,  úgyhogy  a 
harmadik kör végére kiürült az üveg.
– Hozd csak  elő a  többit,  Lucio!  –  mondta don Juan.  Lucio  habozni  látszott,  mire  don Juan – mintha csak úgy, 
mellékesen beszélne – elmagyarázta az embereknek, hogy tulajdonképpen négy üveggel hoztam az italból.
Benigno, egy Lucióval egyidős fiatalember, a feltűnés nélkül magam mögé helyezett táskámra mutatva megkérdezte, 
vajon  tequila  kereskedő  vagyok-e.  Don  Juan  válaszolt  helyettem  –  közölte,  nem  az  vagyok,  hanem  őt  jöttem 
meglátogatni.
– Carlos Mescalitóról tanul tőlem – mondta.
Mindenki rám nézett, és udvariasan mosolygott. Egyikük, egy apró, vékony és inas férfi, Bajea, aki favágó volt, közölte, 
hogy a helyi szatócs azt gyanítja rólam, hogy egy amerikai vállalat ügynöke vagyok, amely a jakik földjén tervez bányát 
nyitni. Erre mindenki felháborodottan tiltakozott, s szidták a boltost aki ráadásul mexikói, azaz jori volt, ahogy a jakik 
mondják.
Lucio közben egy újabb palack bacanorával tért vissza a másik szobából. Felnyitotta, teletöltötte a saját poharát, aztán 
továbbadta.  A beszélgetés  most  arra  terelődött,  milyen  valószínű hatással  lenne  a  jakikra,  ha  az  amerikai  vállalat 
valóban telepet nyitna Sonorában. A palack visszaérkezett Lucióhoz, aki felemelte, s megszemlélte,  mennyi  maradt 
benne.
– Mondd meg neki, hogy ne izguljon – súgta oda don Juan –, hogy legközelebb még többet is hozol majd.
Odahajoltam Lucióhoz, s megnyugtattam, hogy kö-
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vetkőző látogatásomkor legalább fél tucat palackkal fogok hozni.
Úgy tűnt. hogy a beszélgetés lendülete közben megakadt.
Don Juan hozzám fordult, s fennhangon így szólt:
– Miért nem mesélsz valamit Mescalitóval való találkozásodról? Ez sokkal izgalmasabb lenne, mint ez a haszontalan 
fecsegés arról, vajon mi lesz, ha idejön az amerikai vállalat.
– A Mescalito a pejot, papa? – kíváncsiskodott Lucio.
– Vannak, akik így hívják – mondta kurtán don Juan. – Én azonban szívesebben nevezem Mescalitónak.
– Az a zagyvalék őrületet okoz – vágott közbe Genaro, egy magas, vállas, középkorú férfi.
– Szerintem butaság azt mondani, hogy Mescalito az őrületbe kergeti az embert – jegyezte meg óvatosan don Juan. – 
Mert ha valóban ez lenne a helyzet, akkor Carlos most nem ülne itt, hanem kényszerzubbonyban szaladgálna valahol. Ő 
bevette, s láthatjátok, kutya baja.
Bajea felsóhajtott, s félénken ez utóbbi állítás iránti kétkedésének adott hangot, mire mindenki nevetni kezdett.
– Itt vagyok akkor én – folytatta don Juan. – Majd egész életemben ismertem Mescalitót, s soha nem esett bántódásom.
Most senki nem nevetett, ám látszott, nem veszik komolyan don Juant, aki így folytatta:
–  Igaz  ugyan,  hogy –  amint  mondjátok  –  Mescalito  az  őrületbe  kergetheti  az  embert,  de  csak  akkor,  ha  anélkül 
közelítenek hozzá, hogy tudnák, valójában mit tesznek.
Esquere, egy don Juan korú ember, halkan kuncogott, és jobbra-balra ingatta fejét.
– Hogy érted, hogy nem tudják? – kérdezte. – legutóbb is épp ezt mondtad.
– Akik lenyelik ezt a pejot-izét, azoknak aztán vége – folytatta Genaro. – Láttam egyszer, amikor a huichol indiánok 
pejotot ettek. Mintha megvesztek volna! Habzott a szájuk, összeokádtak és összehugyoztak azok mindent. Ha beveszed 
ezt a kotyvalékot. akár epilepszi-
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át is kaphatsz. Így mondta nekem Salas úr, a mérnök. Azzal meg aztán egész életében kínlódhat az ember, hisz tudjátok!
– Rosszabbak, mint az állatok! – komorodott el Bajea.
– Csak azt láttad a huichol indiánokon, amit látni akartál – fordult Genaróhoz don Juan. – Biztosra veszem, hogy sosem 
vetted a  fáradságot,  hogy tőlük maguktól  tudd meg,  milyen  a Mescalitóval  való találkozás.  Mescalito  még sosem 
okozott senkinek epilepsziát, ha jól tudom. A mérnök pedig jori, és azt erősen kétlem, hogy egy jorinak igazi tudása 
lehet a dologról. Csak nem gondolod, hogy az a sokezer ember, aki ismeri Mescalitót mind őrült, hmm...?
– Márpedig ha így viselkednek, akkor vagy őrültek, vagy hajszál híján azok – válaszolta Genaro.
– De ha  ez  a  több ezer  ember  mind őrült,  akkor  hogyan  képesek  ellátni  a  munkájukat?  Hogyan  képesek  életben 
maradni? – kérdezte don Juan.
– Macario, aki a „másik oldalról”, az USA-ból jön, úgy mondta, hogy aki beveszi a pejotot, az egy életre elásta magát – 
jegyezte meg Esquere.
– Ha ezt mondja, hazudik – szögezte le don Juan. – Biztosan fogalma sincs, miket beszél.
– Az igaz, hogy Macario gyakran lódít – szólt közbe Benigno.
Megkérdeztem, ki az a Macario, mire Lucio elmondta, hogy egy nagyszájú jaki indián, aki azt állítja, hogy Arizonából 
származik, s hogy a háború alatt Európában katonáskodott.
– Azt mondja, ezredesként szolgált – szólt közbe Benigno.
Erre mindenki nevetett, s a beszélgetés Macario hihetetlen történeteire terelődött, míg don Juan vissza nem kanyarította 
Mescalito témájához.



– Ha mindnyájan tudjátok, hogy Macario hazudik, hogyhogy hisztek neki, amikor Mescalitóról beszél?
– Mármint a pejotról, papa? – kérdezte Lucio, mintha valóban nehezére esnék megjegyezni a nevet.
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– Arról, a szentségit! – csattant fel élesen don Juan. Lucio önkéntelenül visszavonult, s egy pillanatig úgy éreztem, 
mindannyian bánják a történteket. Majd don Juan szélesen elmosolyodott, s kedélyes hangon folytatta:
–  Hát  nem veszitek  észre,  hogy Macario  nem tudja,  mit  beszél?  Nem látjátok,  hogy az  ember  tudás  nélkül  nem 
beszélhet Mescalitóról?
– Már megint ide lyukadunk ki – mondta Esquere. – Mi az ördög ez a tudás, amiről beszélsz? Hisz rosszabb vagy, mint 
Macario. Ő legalább kimondja, amit gondol, akár érti, akár nem. Te meg már évek óta azt hajtogatod, hogy tudnunk 
kell. De mi a csudát kell tudnunk?
– Don Juan azt állítja, hogy a pejotban szellem van – szólalt meg ismét Benigno.
– Én is láttam már pejotot, de szellemet vagy ilyesfélét még soha – jegyezte meg Bajea.
– Igen, talán mondhatjuk azt, hogy Mescalito olyan, mint egy szellem – magyarázta don Juan. – Akármi is azonban, 
csak az tudhatja, aki ismeri őt. Esquere azt kifogásolja, hogy évek óta csak ezt hajtogatom. Nos, valóban így van. Ám az 
nem az én hibám, hogy nem értitek meg. Bajea azt állítja, aki beveszi a pejotot, az olyan lesz, mint egy állat. Szerintem 
ez nem igaz. Azt hiszem, hogy azok, akik az állatoknál magasabb rendűnek hiszik magukat, legtöbbször még úgy sem 
élnek, mint az állatok. Nézzétek meg, itt  van az unokám. Szüntelenül dolgozik; azért él, hogy dolgozzék, akár egy 
öszvér. Az egyetlen dolog, amire ezen túl képes, hogy jól berúg.
Mindenki nevetett. Victor, a legfiatalabb, aki szinte még gyerek volt, magas hangon nyerített.
Eligio,  egy  fiatal  paraszt,  eddig  egy  szót  sem  szólt.  A  földön  ült,  tőlem  jobbra,  hátával  műtrágyás  zsákoknak 
támaszkodott, amelyeket az eső elöl pakoltak be a házba. Lucio egyik gyerekkori barátja volt, s bár alacsonyabb nála, 
izmosabbnak, erősebbnek látszott. Úgy tűnt, őt megragadták don Juan szavai. Bajea akart mondani valamit, de Eligio 
közbevágott:
– És hogyan segíthetne mindezen a pejot? – kérdezte.
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– Nekem úgy tűnik, az ember már csak arra születik, hogy öszvérként robotoljon egész életében.
– Mescalito mindent megváltoztat – mondta don Juan –, s mégis, továbbra is dolgoznunk kell, akár az öszvér. Azt 
mondtam, Mescalitóban szellem van, mert az valamiféle szellem, ami előidézi a változást az emberekben. Szellem, amit 
láthatunk és megérinthetünk, olyan szellem, ami megváltoztat minket, akár akaratunk ellenére is.
– A pejot csak elveszi az ember eszét – szajkózta Genaro –, erre aztán szegény ember azt hiszi, hogy megváltozott. Nem 
így van?
– Na de hogyan változtat meg? – kérdezte újra Eligio.
– Megtanítja, hogyan kell helyesen élni – mondta don Juan. – Segíti és védelmezi azokat, akik ismerik őt. A ti életetek, 
barátaim, nem is nevezhető életnek. Nem ismeritek a boldogságot, ami abból fakad, hogy szabad elhatározásból tesztek 
valamit. Nincs védelmezőtök!
– Már hogyne lenne! – fakadt ki felháborodottan Genaro. – Urunk Jézus Krisztus, a Szűzanya és a guadalupe-i Szent 
Szűz. Ők talán nem a mi védelmezőink?
– Szép kis társaság, mondhatom! – gúnyolódott don Juan. – Megmutatták ők nektek, hogyan kell helyesen élni?
– Csak azért nem, mert az emberek nem hallgatnak rájuk – tiltakozott Genaro –, csak az ördögre figyelnek oda.
– Ha igazi védelmezők lennének, akkor akár erőnek erejével is rákényszerítenének, hogy odafigyeljetek rájuk – mondta 
don Juan. – Ha Mescalito a védelmezője lesz valakinek, akkor ha tetszik, ha nem, oda kell figyelnie rá, mert látja 
Mescalitót, és meg kell szívlelnie azt, amit mond. Mescalito gondoskodik róla, hogy tisztelettel közelítsenek hozzá, nem 
pedig oly módon, ahogy ti, barátaim, közeledtek a ti védelmezőitekhez.
– Mit akarsz ezzel mondani, don Juan? – kérdezte Esquere.
– Csak annyit, hogy a védelmező elé járulni, az nálatok azt jelenti: az egyik húzza a hegedűt, a másik meg beöltözik, 
felveszi a csörgőket, és ropja a táncot, míg a
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többiek vedelnek. Benigno, te valamikor táncos voltál, miért nem mesélsz erről?
– Három év után feladtam – mondta Benigno. – Piszok nehéz munka.
– Kérdezd csak meg Luciót! – gúnyolódott Esquere. – Ő csak egy hétig bírta.
Mindenki nevetett, egyedül don Juan maradt komoly. Lucio kényszeredetten vigyorgott, s zavarában két hatalmas korty 
bacanorát csúsztatott le a torkán.
– Nem nehéz, hanem ostoba munka – szólt megint don Juan. – Miért nem Valenciót. a táncost kérdezitek, hogy kedveli-
e,  amit  csinál.  Persze  hogy  nem!  Egyszerűen  megszokásból  csinálja.  Évekig  figyeltem,  amikor  táncolt,  s  mindig 
ugyanazokat az ügyetlen mozdulatokat láttam tőle. Nem tartja nagyra  a mesterségét, kivéve, ha beszélnie kell róla; 
semmiféle szeretetet  nem érez iránta, így aztán évről  évre ugyanazokat a lépéseket  ismétli.  Amit az elején hibásan 
csinált, az mostanra belé rögzült – már nem is látja, hol ront.



– Őt így tanították – szólt közbe Eligio. – Én is voltam táncos, Torímban. Tudom, hogy mindenkinek úgy kell táncolnia,  
ahogy tanították.
– Jó, jó – mondta Esquere –, az igaz, hogy nem Valencio a legjobb. De vannak mások – például Sacateca.
– Sacateca tudós ember, egy lapon sem említhető veletek – szögezte le határozottan don Juan. – Ő azért táncol, mert ez 
a vérében van... Ám amit mondani akartam, az csupán annyi volt, hogy ti, akik nem vagytok táncosok, nem lelitek 
örömötöket a táncban. Talán, ha szép a lánc, némelyikőtöknek tetszik. De ehhez többnyire keveset tudtok a táncról – 
úgyhogy nem marad más nektek, mint szánalmasan soványka élvezet. Mát ezért isszátok le magatokat mind! Nézzetek 
csak az unokámra!
– Nagyapa, hagyd már abba! – kiáltott Lucio.
– Nem lusta, és nem is buta – folytatta don Juan – de mi egyebet csinál az iváson kívül?
– Hát bőrkabátot vásárol! – szúrta közbe Genaro, mire mindenki dőlt a nevetéstől.
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Lucio újabb adag bacanorát gördített le.
– S hogyan változtat mindezen a pejot? – kérdezte Eligio.
– Ha Lucio a védelmező felé fordulna – mondta don Juan –, megváltozna az élete. Pontosan nem tudom, hogyan, de az 
biztos, hogy más lenne.
– Abbahagyná az ivást – ugye ezt akarod mondani?
– Talán igen. Nem a tequilára, valami másra van szüksége, hogy boldog legyen az élete. És akármi legyen is ez a más, 
ezt adhatja meg neki a védelmező.
– Akkor nagyon finomnak kell lennie a pejotnak – mondta Eligio.
– Nem erről van szó.
– Hogyan élvezi az ember, ha egyszer nem jóízű? – makacskodott Eligio.
– Az életet fogja tőle jobban élvezni – mondta don Juan.
– No de ha nem jóízű, akkor hogyan fogjuk tőle az életet jobban élvezni? Ennek így semmi értelme.
–  Már hogyne lenne értelme – szólt közbe Genaro határozott hangon. – A pejot az agyadra megy, és aztán akármit 
csinálsz majd, nagyszerűnek fogod érezni az életet!
Újra általános nevetés tört ki.
– Van értelme – folytatta don Juan zavartalanul. – Gondolj csak arra, milyen keveset tudunk, és milyen sok mindent 
nem tudunk. A pia az, ami az ember agyára megy. Elhomályosít. Mescalito ellenben mindent élesebbé tesz. Mindent 
sokkal jobban látsz tőle. Sokkal, de sokkal jobban!
Lucio és  Benigno  összemosolyogtak,  mint  akik  már  nem  először  hallják  ezt  a  mesét;  Genaro  és  Esquere  egyre 
türelmetlenebbek lettek, s egymás szavába vágva egyszerre kezdtek beszélni; Victor nevelése mindenkit túlharsogott; 
úgy tűnt, Eligio az egyetlen, akit foglalkoztat a téma.
– Hogyan képes erre a pejot? – kérdezte.
– Először is – magyarázta don Juan –, akarnod kell a

78.

vele való találkozást; azt hiszem, messze ez a legfontosabb. Aztán fel kell hogy ajánljanak számára, és sokszor kell 
találkoznod vele, hogy elmondhasd, ismered őt.
– És azután? – kérdezte Eligio, de Genaro közbekiáltott:
– Azután a földön seggelve összeszarod a tetőt! 
A társaság fetrengett a röhögéstől.
– Hogy mi történik, az teljesen rajtad áll – folytatta don Juan, anélkül hogy egy pillanatra is zavartatta volna magát. – 
Félelem nélkül kell közeledned hozzá, s akkor apránként megtanít arra, hogyan élj jobb életet.
Hosszú csend következett Az emberek fáradni látszottak; kiürült az üveg is, Lucio fanyalogva nyitotta fel a következőt.
– Carlosnak is a pejot a védelmezője? – kérdezte Eligio tréfás hangon.
– Honnan tudhatnám? – válaszolta don Juan. – Háromszor evett belőle, úgyhogy kérdezd csak meg tőle magától!
Mindannyian kíváncsian felém fordultak, s Eligio megkérdezte, valóban fogyasztottam-e pejotot.
– Igen, tényleg ettem.
Ügy tűnt, ezt a kört most don Juan nyerte. Vagy igazán érdekelte őket az esetem, vagy csak túl udvariasak voltak ahhoz, 
hogy a szemembe nevessenek.
– Nem sértette a szádat? – érdeklődött Lucio.
– De igen. És szörnyű íze is van.
– Akkor miért ettél belőle? – kérdezte Benigno. Hozzáfogtam, hogy pontosan elmagyarázzam nekik, hogy egy nyugati 
ember  számára  don  Juan  pejottal  kapcsolatos  tudása  az  egyik  legkáprázatosabb  dolog,  ami  létezhet  a  világon. 
Elmondtam,  hogy minden,  amit  említett,  igaz,  s  hogy  erről  mindenki  maga  is  meggyőződhet.  Észrevettem,  hogy 
mindannyian mosolyognak, mintha csak megvetésüket lepleznék ezzel. Zavarba jöttem. Éreztem, milyen ügyetlenül 
próbálom közölni velük gondolataimat. Tovább beszéltem, ám tisztában voltam vele, hogy szavaimban nincs erő, csak 
azt ismétlem, amit don Juan az imént már elmondott.
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Don Juan sietett segítségemre, s nyájas hangon megkérdezte:
– Ugye nem védelmezőt kerestél, amikor először találkoztál Mescalitóval?
Elmondtam,  hogy  előzőleg  nem tudtam arról,  hogy  Mescalito  védelmező  lehet,  s  hogy pusztán  kíváncsiságom,  s 
megismerésének vágya vezetett.
Don Juan megerősítette, hogy szándékaim tiszták voltak, s hozzátette, hogy Mescalito ezért kedvező hatást gyakorolt 
rám.
– Azért csak körbeokádtad meg vizelted a helyet, nem igaz? – kezdte újra Genaro.
Közöltem, hogy csakugyan így volt. Erre visszafogottan nevettek. Úgy éreztem, most még inkább lenéznek. Eligiót 
kivéve, aki meredten nézett rám, látszott rajtuk, hogy csöppet sem érdekli őket a dolog.
– Mit láttál? – kérdezte a fiú.
Don Juan biztatott,  meséljem el  az  összes  vagy csaknem összes  lényeges  részletét  az  élményemnek,  így hát  szép 
sorjában beszámoltam tapasztalataimról. Mikor befejeztem, Lucio megjegyezte:
– Ha a pejot ilyen félelmetes, örülök, hogy soha nem is vettem be.
– Pontosan, ahogy megmondtam – fordult Genaro Bajea felé. – Teljesen elveszi az eszed.
– De hisz Carlos nem örült meg. Ezt hogy magyarázod? – kérdezte don Juan Genarót
– Honnan tudhatnánk, hogy nem? – vágott vissza a férfi.
Nagy nevetés tört ki, don Juan is kacagott.
– Féltél? – kérdezte Benigno.
– Rettenetesen.
– Akkor miért tetted? – faggatott Eligio.
– Hisz megmondta: mert tudni akart – válaszolt helyettem Lucio. – Carlos kezd nagyapámra hasonlítani. Mindketten azt 
hajtogatják, tudni akarnak, csak azt nem tudja senki, mi az ördögöt akarnak tudni.
– Lehetetlen elmagyarázni ezt a tudást – mondta don

80.

Juan Eligiónak  –,  mert  különböző  minden  ember  számára.  Az  egyetlen,  ami  közös,  hogy Meseautó  személyesen 
mindenkinek felfedi titkát. Tudván, hogy érez Genaro, nem is javaslom, hogy találkozzon Mescalitó-val. Ám hiába 
mondok én, vagy érez ő bármit is, attól még Mescalito akár egészen jótékony hatással lehet rá. Ezt azonban csak ő maga 
élheti át, s épp ez az a tudás, amiről beszélek.
Don Juan felállt.
– Ideje, hogy menjünk – mondta. – Lucio berúgott, Victor meg alszik.

Két  nap  múlva,  szeptember  6-án Lucio,  Benigno  és  Eligio átruccant  a  házba,  ahol  laktam, hogy együtt  induljunk 
vadászni.  Egy  darabig,  miközben  jegyzeteimet  írtam,  egyikük  sem  szólt.  Kisvártatva  Benigno  udvariasan 
megköszörülte a torkát, jelezve, hogy mondani szeretne valamit Egy perc kínos csend után újra köhintett, s így szólt:
– Lucio azt mondja, bevenné a pejotot.
– Igazán így van? – kérdeztem.
– Igen, megtenném. 
Benigno halkan felnevetett:
– Azt mondta, eszik pejotot, ha veszel neki egy m torbiciklit. 
Lucio és Benigno összenéztek, és nevetésben törtek ki.
– Mennyibe kerül az Államokban egy motor? – kérdezte Lucio.
– Azt hiszem, száz dollárért már lehet vásárolni egyet – mondtam.
– Az ott nem túl nagy pénz, igaz? Könnyen megveheted neki – kezdte Benigno.
– Nem is tudom... Azt hiszem, előbb megkérdezem don Juant – fordultam Lucióhoz.
– Nem, az nem jó – tiltakozott – Neki meg se említsd; csak elront mindent! Hisz tudod, milyen furcsa ember. Meg aztán 
kicsit szenilis is már az öreg, azt se tudja, mit csinál.

81.

– Valamikor tényleg igazi varázsló volt – fűzte hozzá Benigno. – Azt mondják, a legjobb mind között. Aztán rákapott a 
pejotra, és egy senki lett belőle. Ráadásul meg is öregedett...
– És örökkön örökké ugyanazokat az ostoba történeteket hajtogatja a pejotról – szólt Lucio.
–  Ez a pejot egy szemét dolog – mondta Benigno. – Tudod, egyszer kipróbáltuk. Lucio egy egész zacskóval kapott 
nagyapjától. Egy este, a város felé menet elrágcsáltuk. A fenébe is! Cafatokra vágta a szám. Pocsék íze volt az egyszer 
szent!
– Le is nyeltétek? – kérdeztem.
– Fenét kiköptük – felelte Lucio. – Aztán eldobtuk azt az átkozott zacskót.
Mindketten  roppant  mulatságosnak  találták  a  történetet.  Eligio  közben  egy  szót  sem  szólt.  Szokása  szerint 
visszahúzódott, még csak nem is nevetett.



– Te is szeretnéd megpróbálni, Eligio? – kérdeztem tőle.
– Nem, nem, isten ments! Még egy motorbicikli kedvéért sem.
Lucio és Benigno erre újra dűlt a nevetéstől. 
– Azt azonban meg kell mondanom – folytatta Eligio –, hogy amit don Juan mondott, nem hagy nyugodni.
– Nagyapa túl öreg már ahhoz, hogy jól lássa a dolgokat – mondta Lucio mély meggyőződéssel.
– Így van, túl öreg – visszhangozta Benigno. 
Megalapozatlannak és gyerekesnek tartottam, ahogy a két férfi don Juanról vélekedett. Kötelességemnek éreztem, hogy 
védelmembe vegyem don Juant s  azt mondtam, hogy megítélésem szerint  don Juan most  is nagy varázsló,  talán a 
legnagyobb. Valamit éreztem benne, valami egészen rendkívülit. Arra emlékeztettem őket, hogy noha don Juan elmúlt 
hetvenéves, mégis erősebb és energikusabb, mint mi együttvéve. Biztattam őket, győződjenek csak meg erről, próbálják 
meg egyszer maguk rászedni don Juant.
– Nagyapámat nem lehet rászedni – büszkélkedett Lucio. – Hisz mégiscsak brujo.
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Akkor minek mondták, hogy túl öreg és szenilis, aki nem látja jól a dolgokat, kérdeztem; mondtam, hogy a magam 
részéről újra meg újra ámulatba ejt don Juan ébersége.
–  Egy  brujón,  még ha  öreg  is,  nem lehet  kifogni  –  szögezte  le  Benigno.  –  Csak  álmában  lehel  elcsípni.  Ahogy 
Cevicasszal is történt. Az emberek megelégelték a mesterkedéseit, és megölték.
Kértem, meséljék el  részletesen az esetet,  ám azt mondták, hogy ez még akkoriban történt,  amikor vagy meg sem 
születtek, vagy még nagyon fiatalok voltak. Eligio hozzátette, hogy az emberek titokban azt hiszik, Cevicas csak egy 
bolond  volt,  mert  egy  igazi  varázslónak  senki  sem  árthat.  Igyekeztem  többet  megtudni  arról,  mit  gondolnak  a 
varázslókról, de nem érdekelte őket különösebben a téma; amellett alig várták már, hogy kipróbáljuk a 22-es karabélyt, 
amit magammal hoztam.
Egy ideig némán bandukoltunk a sűrű bozótos felé, mikor Eligio, aki legelöl haladt, megfordult, és azt mondta:
– Talán mégis don Juannak van igaza. Talán mi vagyunk a bolondok. Gondolkozzatok csak el, hogy élünk!
Lucio  és  Benigno  tiltakozott.  Én  közvetíteni  próbáltam.  Egyetértettem Eligióval,  s  mondtam,  korábban  én  is  úgy 
éreztem, hogy az  élet,  amit  élek,  valahol  el  van  hibázva.  Benigno azzal  vágott  vissza,  hogy nekem semmi okom 
panaszra, hisz van pénzem meg autóm. Azt feleltem, ennyi erővel ők még gazdagabbnak nevezhetők, mert mindegyikük 
egy darab föld birtokosa. Egyszerre mondták, hogy a földjük tulajdonosa a szövetségi bank, mire azzal védekeztem, 
hogy az én kocsim pedig tulajdonképpen egy kaliforniai bank tulajdona, és hogy az életem nem jobb, csak más, mint az 
övék. Mire itt tartottunk a beszélgetésben, már jócskán benn jártunk a bozótosban.
Sem  szarvast,  sem  vaddisznót  nem  láttunk;  három  nyulat  lőttünk  csupán.  Visszafelé  megálltunk  Luciónál,  aki 
bejelentette,  hogy  a  felesége  nyúlpörköltet  fog  főzni.  Benigno  elment,  hogy  vásároljon  egy  üveg  tequilát  meg 
szódavizet. Don Juannal kettesben érkezett vissza.
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– Éppen sörért ment az öreg, mi? – kérdezte Benignót nevetve Lucio.
–  Nem hívtatok – szabadkozott don Juan –, csak azért jöttem, hogy megkérdezzem, Carlos Hermosillo felé megy-e 
innen.
Mondtam,  úgy tervezem, hogy csak másnap indulok. Miközben beszélgetni kezdtünk, Benigno kiosztotta az italokat. 
Eligio a magáét  don Juannak nyújtotta,  s  mivel  a jakiknál  a visszautasítás  az egyik  legnagyobb udvariatlanságnak 
számít, don Juan szó nélkül elfogadta.  Én a magamét Eligiónak kínáltam, aki szintén kénytelen volt elfogadni azt. 
Benigno erre a saját üvegjét tolta elém. Lucio azonban, aki nyilván szemmel követte a jaki udvariasság eme bonyolult  
szertartását, már kiürítette palackját. Benignóhoz hajolt, aki fájdalmas tekintettel meredt maga elé, és nevetve mondta:
– Most aztán jól kiforgattak az italodból.
Don Juan közölte, hogy ő még sohasem ivott szódát, és üvegét átadta Benignónak. Csendben ültünk a  ramada alatt. 
Eligio nyugtalannak tűnt, a kalapja karimáját gyűrögette.
–  Azon gondolkodom, amiről a minap beszéltünk – fordult don Juanhoz. – Hogyan tudja a pejot megváltoztatni az 
életünket? Hogyan?
Don Juan nem felelt. Egy pillanatig meredten nézte Eligiót, aztán jaki nyelven énekelni kezdett. Nem igazi dal volt, 
inkább egy rövid rigmus. Hosszú ideig hallgattunk, aztán arra kértem don Juant, fordítsa le, amit énekelt.
– Ez csak a jakiknak szólt – mondta szárazon. Becsapottnak éreztem magam; biztos voltam benne, hogy valami nagyon 
fontosat közölt a dallal.
– Eligio indián – szólt végül don Juan –, s mint indiánnak, nincs semmije. Nekünk indiánoknak semmink sincs. Mindaz, 
amit itt látsz, a joriké. A jakiké csak a dühük, és amit a föld ingyen kínál nekik.
Percekig senki sem szólt, majd don Juan felállt, elköszönt és elballagott. Néztük, ahogy távolodik, és eltűnik
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az egyik  útkanyarulatban. Mindannyian feszültek voltunk. Lucio zavarodott hangon közölte, hogy nagyapja nyilván 
azért  nem  maradt  tovább,  mert  gyűlöli  a  nyúlpörköltet.  Eligio  gondolataiba  merült.  Benigno  hozzám  fordult,  és 



fennhangon így szólt:
– Azt hiszem, az Úr megbüntet majd téged és don Juant azért, amit csináltok.
Lucio felnevetett, s Benigno is csatlakozott hozzá.
– Elég a bohóckodásból, Benigno – fortyant föl erre Eligio. – Amit most mondtál, az átkozott ostobaság volt.

1968. szeptember 15.
Szombat este kilenc volt. Don Juan Lucio házában, a ramada közepén ült, szemben vele Eligio foglalt helyet. Don Juan 
kettejük közé helyezte pejotrügyeket tartalmazó tarisznyáját, s törzsét előre-hátra ingatva énekelt. Lucio, Benigno meg 
én  úgy  kétméternyire  Eligio  háta  mögött,  a  falnak  támaszkodva  ültünk.  Szemünk  csak  lassan  szokott  hozzá  a 
sötétséghez.  Előzőleg a  szobában,  a  gázlámpa fényénél  vártunk don Juanra,  aki  –  miután megérkezett  –  kirendelt 
bennünket a  ramadára, s megmutatta, hol foglaljunk helyet. Most már azonban mindent világosan ki tudtam venni, 
láttam.  hogy Eligio  egész  testében  reszket  a  félelemtől,  fogai  akarva-akaratlan  vacognak.  Feje  időnként  görcsösen 
megrándult, háta megvonaglott.
Don Juan kitartóan nyugtatgatta,  mondván bízzon a védelmezőben, és semmi egyébre ne gondoljon. Aztán, amúgy 
mellékesen, felemelt egy pejotbogyót, átnyújtotta Eligiónak, s mondta, hogy nagyon lassan rágja el. Eligio mint egy 
kölyökkutya, nyüszített, és meghátrált. Légzése felgyorsult, tüdejéből mint valami fújtatóból sípolva tört elő a levegő. 
Levette  kalapját,  letörölte  homlokáról  a  verejtéket,  majd  kezébe  temette  arcát,  mintha  sírna.  Hosszú,  feszült 
másodpercek teltek el, mire valamennyire visszanyerte önuralmát. Végül felegyenesedett ültében, és miközben egyik 
kezét továbbra is arca előtt tartotta. elvette a pejotbogyót, és rágni kezdte.
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Rám tört  a  nyugtalanság.  Idáig észre sem vettem,  hogy én is  talán éppolyan  rémült  vagyok,  mint  Eligio.  A szám 
kiszáradt, épp, mintha pejotot ettem volna. Eligio hosszan rágcsálta a bogyót Nyugtalanságom tovább nőtt. Akaratlanul 
felnyüszítettem, kapkodva szedtem a levegőt
Don Juan most hangosabban kántált. Újabb bogyót nyújtott át Eligiónak, és miután Eligio elrágta, szárított gyümölccsel 
kínálta a fiút, utasítva, hogy nagyon lassan rágjon. Eligio többször fölkelt, és kiment a bokrokhoz. Egy ízben vizet kért; 
don Juan azt mondta, ne nyelje le a vizet, csak öblögessen.
Eligio  ezután  két  újabb  bogyót  rágott  el,  majd  megint  szárított  gyümölcsöt  kapott.  Mire  a  tizedik  pejotbogyót  is 
befejezte, szinte rosszul voltam az izgatottságtól
Hirtelen Eligio előrebukott, homloka nekiütődött a padlónak. A bal oldalára fordult, és görcsös rángások futottak végig 
rajta. Az órámra pillantottam: húsz perccel múlt tizenegy.
Eligio több mint egy órán keresztül hánykolódott, vonaglott, nyöszörgött a földön fekve. Don Juan mozdulatlanul ült 
előtte, és szinte suttogva énekelte a pejotdalokat. Benignót, aki tőlem jobbra ült, láthatóan nem érdekelték különösebben 
a történtek; mellette Lucio a földre borulva horkolt
Eligio teste most görcsösen kicsavarodott;  arccal felém, a jobb oldalán feküdt, kezeit lábai közé szorította. Hirtelen 
erőteljes  rángás  futott  rajta  végig,  a  hátára  fordult,  lábait  behajlította.  Bal  keze  –  elbűvölően  könnyed  és  finom 
mozdulattal – hullámszerű mozgást  utánzott. Jobb keze is átvette a mozdulatokat, és most felváltva, hol egyik,  hol 
másik kezével végezte ezt a lassú, hullámzó mozgást, ami egy hárfán játszó kézmozdulataira emlékeztetett. Mozdulatai 
fokozatosan  élénkebbé  váltak.  Karjai  láthatóan  remegtek,  s  mint  dugattyú  jártak  fel-alá.  Ugyanakkor  két  keze  a 
csuklónál is forgott, ujjai pedig rezegtek. Hipnotikus szépségű, harmonikus mozgás volt. Páratlannak találtam mind a 
ritmust, mind az izmok feletti uralmát.
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Ezután teste lassan, remegve felemelkedett, mintha egy mindent elborító erő ellen nyomulna. Felguggolt, majd álló 
helyzetbe küzdötte fel magát. Karjai, törzse, feje szünet nélkül rezegtek, mintha áram folyna rajtuk keresztül. Az egész 
olyan volt, mintha egy külső, idegen erő állította vagy emelte volna talpra.
Don Juan hangosabban kezdett énekelni. Lucio és Benigno is felébredtek, kis ideig unottan nézték a jeleneiéi, majd újra 
elszenderedtek.
Eligio szemlátomást felfelé igyekezett. Úgy tűnt, mintha mászna. Ujjait begörbítette, s mintha tárgyakba kapaszkodott 
volna, melyek számomra láthatatlanok voltak. Feltornászta magát, aztán megállt, hogy levegőhöz jusson. Látni akartam 
a tekintetét, ezért közelebb húzódtam, de don Juan szigorú pillantására kénytelen voltam visszavonulni helyemre.
Ekkor Eligio felugrott.  Végső,  félelmetes ugrás  volt. Láthatóan célba ért.  Zokogott,  és zihált  a nagy erőfeszítéstől. 
Valamiféle  párkányba  kapaszkodhatott,  ám  egy  erő  most  magával  ragadta.  Kétségbeesetten  felüvöltött,  fogása 
meglazult – zuhanni kezdett. Teste íjként hátrafeszült, és a legcsodálatosabb, harmonikus rezgés futott rajta tetőtől-
talpig keresztül. A rezgés vagy százszor végighullámzott a testén. Ezután, akár egy élettelen zsák, összecsuklott, és nem 
mozdult többet
Kis idő múlva karját védekezően arca elé emelte. Hason feküdt, lábai hátrafelé hajlottak. Ez a homorú helyzet azt a 
benyomást  keltette,  mintha  szédületes  sebességgel  siklana  vagy  repülne  a  teste.  Feje  teljesen  hátrafeszült,  kezét 
összekulcsolta  a  szeme  előtt.  Szinte  éreztem,  ahogy  süvít  mellette  a  szél.  Levegő  után  kaptam,  és  akaratlanul  is 
felkiáltottam. Lucio és Benigno megint felébredtek, és kíváncsian nézték Eligiót.
– Ha veszel nekem egy motort, most tényleg elrágom – mondta Lucio hangosan.



Don Juanra néztem. Fejével tiltó mozdulatot tett.
– A kurva életbe – morogta Lucio, és visszahengeredett aludni.
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Eligio felállt, és sétálni kezdett. Néhány lépést tett felém, aztán megtorpant. Láttam, hogy felhőtlen mosoly ragyog az 
arcán. Fütyülni próbált. A hang nem volt tiszta, mégis dallamosnak tetszett. Ugyanazt a néhány ütemet ismételgette újra 
meg újra. Lassan világosan kivehetővé vált a dallam. Eligio érthetetlen szavakat motyogott, melyek bizonyára a dalhoz 
tartozó szöveg részei voltak. Órákon keresztül ismételgette ezt a roppant egyszerű és monoton, ugyanakkor különös 
szépséggel teli dalt.
Éneklés közben mintha figyelt volna valamit. Egyszer nagyon közel került hozzám, láthattam szemét a félhomályban: 
tekintete  üvegesen  meredt  a  semmibe.  Mosolygott  és  gőgicsélt.  Járkált,  aztán  leült,  majd  megint  járkált,  közben 
nyöszörgött és sóhajtozott.
Hirtelen mintha valami hátulról felöklelte volna. Törzse ívként kifeszült. Lábujjhegyen  egyensúlyozott, és így írt le 
csaknem  egy  teljes  kört,  miközben  keze  a  földet  súrolta.  Ezután  visszahuppant  a  földre,  hátára  feküdt,  és 
megmerevedett.  Egy  ideig  még  nyöszörgött  és  nyögdécselt,  majd  horkolni  kezdett.  Don  Juan  zsákokat  terített  rá 
takaróként. Reggel fél hat volt.
Lucio és Benigno egymás vállára dőlve, hátukat a falnak támasztva aludtak. Don Juan és én jó darabig szótlanul ültünk. 
Az öreg fáradtnak látszott. Én törtem meg a csendet: Eligióról kérdeztem. Azt felelte, Eligio és Mescalito találkozása 
rendkívül sikeres volt; Mescalito elsőre megtanította egy dalra, és ez valóban egészen kivételes dolog.
Megkérdeztem, miért nem engedte, hogy Lucio is egyen a pejotból. Azt mondta, Mescalito megölte volna Luciót, ha 
ilyen  beállítottsággal  közelít  hozzá.  Bevallotta,  hogy mindent alaposan előkészített,  csakhogy unokáját  meggyőzze, 
tervének középponti  eleme pedig a  köztem és Lucio közti  barátság volt.  Elmondta,  hogy Lucio mindig különösen 
kedves volt számára. Volt idő, amikor együtt laktak, és nagyon közel kerültek egymáshoz; hétéves korában azonban 
Lucio súlyosan megbetegedett, mire fia, aki hívő katolikus, megfogadta a guada-
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lupe-i Szent Szűz előtt, hogy – ha a gyerek felépül – beadja egy szent táncot gyakorló társaságba. Lucio meggyógyult,  
és teljesítenie kellett apja fogadalmát. Egy hétig tartott inaskodása, azután megszegte az esküt, és otthagyta a csoportot. 
Felkészült a halálra – egy álló napig csak ült, és a véget várta. Mindenki kinevette a fiút, és az esetet sohasem felejtették 
el.
Don Juan elhallgatott. Hosszan töprengett valamin.
– A cél Lucio volt – mondta –, és helyette Eligiót találtam meg. Tudtam, hogy reménytelen, de ha szeretünk valakit, 
akkor ki kell tartanunk, mintha lehetséges lenne megváltoztatni a megváltoztathatatlant. Lucio bátor kisfiú volt valaha, 
de az út során elveszítette erejét.
– Nem tudnád megigézni őt? – kérdeztem.
– Megigézni? Ugyan, minek?
– Hogy megváltozzék, és visszanyerje a bátorságát
–  A  bátorságot  nem  szokás  elővarázsolni.  Az  valami  személyes  dolog.  Varázslással  sérthetetlenné  lehet  lenni 
embereket,  vagy  beteggé,  vagy  ostobává.  Harcossá  nem varázsolnak  embert.  Egy harcosnak  kristálytisztának  kell 
lennie, olyannak, mint Eligio. Ez a bátor ember.
Eligio békésen hortyogott a zsákok alatt. Közben kivilágosodott; az áttetszően kék eget egyetlen felhő sem zavarta.
– A világon mindent odaadnék, csakhogy megtudhassam, merre járt Eligio. Meg szabad kérdeznem tőle?
– Soha, ezt soha nem szabad megtenned!
– Miért? Hisz én is beszámolok neked az élményeimről.
–  Az más.  Te egyszerűen nem tudod magadban tartani  a  dolgokat.  Eligio indián. Neki nincs semmije,  csak ez az 
utazása. Bár Lucio lett volna a helyében!
– Tehetsz még valamit Lucióért, don Juan?
– Nem. Kutyából nem lesz szalonna. Ez csak az én vesszőparipám volt.
Feljött a nap. Az éles fény bántotta fáradt szememet.
– Hisz állandóan azt ismételgeted, hogy egy varázslónak nem lehetnek rögeszméi. Sosem hittem, hogy még neked is 
vannak.
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Don Juan szúrósan nézett rám. Felkelt, Eligióra,  aztán Lucióra pillantott.  Fejébe nyomta kalapját, és megütögette a 
tetején.
–  Lehetséges  ragaszkodnunk,  helyesen  ragaszkodnunk,  még  ha  tudjuk  is,  hogy  amit  teszünk,  reménytelen  – 
mosolyodott el. – Tudnunk kell, hogy reménytelen, mégis úgy kell cselekednünk, mintha nem tudnánk. Ez a varázsló 
uralt szeszélye.
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5

Legközelebb 1968. október 3-án kerestem fel don Juant, egyszerűen azért, mert többet akartam megtudni az Eligio 
beavatását  kísérő  eseményekről.  Feljegyzéseimet  újraolvasva  kérdések  sora  ötlött  fel  bennem.  Világos  válaszokat 
akartam, ezért látogatásomat megelőzően – alaposan ügyelve a megfelelő szavak használatára – összeírtam legégetőbb 
kérdéseimet.
– Láttam azon az éjjelen? – tettem fel az első kérdést don Juannak.
– Nem sok híja volt
– Láttad, hogy láttam Eligio mozdulatait?
–  Igen.  Láttam,  hogy Mescalito megengedi, hogy – legalábbis részleteiben –  lásd  Eligio leckéjét; máskülönben nem 
láthattál volna egyebet, mint egy ülő, jobban mondva fekvő alakot. Emlékezz csak vissza a megelőző mitotére! Semmit 
sem vettél észre, ugye?
A legutolsó mitotén valóban semmi különöset nem tapasztaltam. Amit feljegyeztem, annyi volt csupán, hogy egyesek 
másoknál gyakrabban mentek ki a bozótba dolgukat végezni.
– Ezúttal azonban majdnem végig láttad Eligio leckéjét – folytatta don Juan. – Gondolj csak bele! Érted már, mennyire 
kivételesen bánik veled Mescalito? Mióta az
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eszemet tudom, még senkivel  sem láttam ennyire  szelídnek,  senkivel  az égvilágon.  Te pedig egyszerűen  teszel  az 
egészre. Hogy fordíthatsz hátat neki csak így? Hát lehet valami, ami fontosabb nála?
Éreztem, hogy don Juannak megint sikerült sarokba szorítania; képtelen voltam válaszolni. Mindig arra gondoltam, 
önvédelemből hagytam abba az inaskodást, most azonban fogalmam sem volt, mitől kellett volna megvédenem magam 
és miért. Elhatároztam, hogy gyorsan témát váltok, ezért sutba dobva az előre megszerkesztett kérdéssort, rögtön arra a 
kérdésre tértem, amelyik leginkább fúrta az oldalamat.
– Don Juan, beszélj nekem az uralt szeszélyről!
– Mire vagy kíváncsi közelebbről?
– Arra, hogy mit jelent pontosan az uralt szeszély. 
Don Juan nagyot csapott combjára.
– Ez az uralt szeszély! – harsant fel, majd megismételte a mozdulatot.
– Pontosabban arra gondolsz, hogy...
– Örülök neki, hogy annyi év után végre fellelted ezt a kérdést, bár ha sohasem teszed fel, az sem lelt volna baj. Mégis 
az örvendezést választottam, mintha szívemen viselném, hogy megkérdezed-e vagy sem, mintha fontos lenne az. hogy 
érdekel-e vagy sem. Ez az uralt szeszély!
Mindkettőnket  elfogott  a  nevetés.  Átöleltem  don  Juant.  Magyarázatát  –  noha  nem  egészen  értettem  –  rendkívül 
mulatságosnak találtam.
A szokott helyen, háza előtt ücsörögtünk. Már jócskán benne jártunk a délelőttben. Don Juan előtt különféle magok 
álltak nagy halomban, azokkal tett-vett. Segíteni akartam neki, de leintett; azt mondta, a magokat ajándékba szánja egy 
Közép-Mexikóban élő barátjának, és nekem nincs elég erőm ahhoz, hogy hozzájuk érjek. Hosszú csend után szólaltam 
meg.
– Kin gyakorlod az uralt szeszélyt, don Juan? 
Láttam, hogy magában kuncog.
– Mindenkin!
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– És mikor végzed a gyakorlatot?
– Mindig, akármit is csinálok.
Igyekeztem magamnak megfogalmazni a dolgot,  és megkérdeztem, hogy az uralt szeszély eszerint azt jelenti-e, hogy 
cselekedetei sosem őszinték, hogy csak színészkedik.
– A cselekedeteim őszinték – válaszolta –, de csak színészkedem.
– Akkor hát minden, amit csinálsz, uralt szeszély – mondtam meghökkenve.
– Úgy van, minden.
– De hát ez nem lehetséges! – tiltakoztam. – Minden egyes cselekedeted csak nem lehet uralt szeszély!
– Miért ne? – nézett rám rejtelmesen.



–  Mert  ez azt  jelentené,  hogy számodra minden mindegy,  hogy igazából  nem érdekel  senki és semmi! Itt  vagyok 
például én. Azt akarod mondani, hogy abszolút érdektelen számodra, hogy tudós ember válik-e belőlem vagy sem, élek-
e vagy halok, egyáltalán mit csinálok?
– Pontosan így van! Te, Lucio vagy bárki más az életemben számomra nem más, mint uralt szeszély.
Furcsa  ürességet éreztem. Világos, semmi különös ok nem volt rá, amiért don Juannak törődnie kellett volna velem, 
mégis, eddig csaknem bizonyos voltam benne, hogy sokat jelentek számára. Lehetetlen, hogy nem így van – gondoltam 
–,  hisz  az  együtt  töltött  idő  alatt  mindig  osztatlan  figyelemmel  fordult  felém.  Eszembe jutott,  hogy esetleg  azért 
hozakodott most ezzel elő, mert haragszik rám – végtére is faképnél hagytam őt.
– Az az érzésem, két malomban őrölünk – kezdtem megint – Talán nem önmagamat kellett volna példaként felhoznom. 
Csak azt akartam mondani, kell lenni valaminek a világon, ami több számodra, mint uralt szeszély. Az ember nem élhet  
úgy, hogy semmi sem fontos számára.
– Talán te így vagy ezzel – mondta. – Neked fontosak a dolgok. Tudni akartad, mit jelent számomra az uralt szeszély,  
én pedig elmondtam, hogy minden, amit ma-
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gammal vagy embertársaimmal kapcsolatban teszek, egyszerűen szeszély, mert semmi sem fontos.
– Én meg azt akarom kérdezni, hogy ha semmi sem fontos számodra, akkor hogyan tudsz egyáltalán létezni?
Egy pillanatig mintha habozott volna, válaszoljon-e vagy sem, azután felnevetett,  felkelt, és bement a házba. Utána 
eredtem.
– Várj, don Juan! – kiáltottam. – Tényleg tudni akarom; muszáj, hogy erre válaszolj!
–  Talán  nem is  lehet  elmagyarázni  –  gondolkozott  el  egy  pillanatra.  –  Neked  számítanak  bizonyos  dolgok,  mert 
fontosnak tartod őket. A tetteid bizonyára fontosak számodra, az én számomra azonban többé az égvilágon semmi sem 
fontos,  sem a saját  cselekedeteim,  sem a társaiméi.  Mindemellett  életben  vagyok,  mert  van akaratom;  mert  addig 
szelídítettem az akaratomat, míg egészséges és teljes nem lett, és most már az sem fontos számomra, hogy semmi sem 
fontos számomra. Az akaratom uralkodik a szeszélyen.
Leguggolt és mindkét kezével végigsimította a napra száradni kitett gyógyfüveket.
Tanácstalan  voltam.  Egy pillanatig  sem gondoltam volna,  hogy kíváncsiskodásom idevezet.  Hosszú hallgatás  után 
eszembe  jutott  valami.  Azt  mondtam,  szerintem  embertársaim  egyes  cselekedetei  igenis  kiemelkedő  fontossággal 
bírnak; az atomháború lehetősége ennek legkézzelfoghatóbb példája: a földi élet elpusztítása az én szememben minden 
másnál súlyosabb cselekedet
– Azért hiszed így, mert gondolkozol – mondta don Juan. – Gondolkozol az életről – ahelyett, hogy látnád – tette hozzá, 
és ravaszul pislantott rám.
– És ha látnék, akkor másképp éreznék? – kérdeztem.
– Amikor az ember megtanul látni, hirtelen ketten maradnak a világban: ő és a szeszély – jelentette ki rejtelmesen, majd 
egy pillanatra elhallgatott, mintha szavai hatását akarná mérlegelni. – Cselekedeteid és embertársaid cselekedetei csak 
azért tűnnek fontosnak számodra, mert megtanultad, hogy fontosnak tartsd őket.
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A megtanulni szót olyan különös hangsúllyal ejtette ki, hogy muszáj voltam megkérdezni, mire gondol pontosan.
Föltekintett a növényekről.
–  Először megtanulunk valamiképpen gondolni a dolgokra,  és azután úgy idomítjuk a szemünket, hogy a nézésünk 
megfeleljen gondolatainknak. Úgy tekintünk magunkra, hogy már fontosnak gondoljuk magunkat; így persze fontosnak 
is kell hogy érezzük magunkat! Mikor azonban az ember megtanul  látni,  észreveszi, hogy nem képes többé gondolni  
azokra a dolgokra, amiket néz – ha pedig nem képes gondolkozni, minden lényegtelenné válik.
Don Juan nyilván észrevette zavarodott tekintetemet, mert háromszor is megismételte az előbbieket. Először egy kukkot 
sem értettem az egészből, de némi fejtörés után kezdtem úgy érezni, szavai az észlelés természetéről hordoznak ravasz 
üzenetet.
Megpróbáltam kiötölni egy jó kérdést, ami kiugraszthatná a nyulat a bokorból, ám semmi okos nem jutott eszembe. 
Egyszerre kimerültnek, logikus gondolkodásra képtelennek éreztem magam.
Don Juan felfigyelt zavarodottságomra, és barátságosan vállon veregetett.
– Tisztítsd meg ezeket a növényeket – kérte szelíden, aztán elballagott.
Órák múltán, késő délutánra tért vissza a házba. Már rég befejeztem a munkát, jegyzeteimet írtam. Rögtön kérdésekkel 
akartam ostromolni, de kedvetlenül elutasított: azt mondta, farkaséhes. Begyújtott az agyagkályhába, és levest tett fel. 
Kiválasztott  néhány zöldséget  a  csomagból,  amit  neki  hoztam,  apróra  vágta  őket,  és  beledobta  a  levesbe.  Ezután 
elnyújtózott matracán, lerúgta szandálját, és megkért, figyeljek a levesre meg a tűzre.
Közben csaknem teljesen besötétedett; az ablakon keresztül a nyugati égboltra láttam: jókora felhő terpeszkedett ott, 
szélét még halványsárgára festette a lenyugvó nap, de közepe már majdnem koromfekete volt. Meg
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akartam jegyezni, milyen csodálatos látvány, de don Juan megelőzött:



– Bolyhos perem, tömör mag – mutatott a fellegre. Annyira a számból vette ki a szót, hogy összerezzentem.
– Éppen most akartam...
–  Hát megelőztelek – vágott közbe, és úgy vihogott, mint egy gyerek.
Megkérdeztem, válaszolna-e néhány kérdésre.
– Mire vagy kíváncsi?
– Amit délután az uralt szeszélyről mondtál, az nagyon megzavart. Egyszerűen nem értem, miről van szó.
– Hát persze hogy nem érted! Az a baj, hogy gondolkozol rajta, és amit mondtam, azt nem tudod hová tenni.
– Igen, gondolkozom róla, mert a magam részéről csak így vagyok képes megérteni bármit Vegyünk egy példát! Azt 
mondod, hogy amint az ember megtanul látni, minden a világon értéktelenné válik számára.
–   Nem  azt  mondtam,  hogy  értéktelenné;  azt  mondtam,  lényegtelenné.  Minden  egyenlő,  ezért  lényegtelen.  Nem 
mondhatom például,  hogy az én tetteim fontosabbak, mint  a tieid,  vagy hogy valamely dolog fontosabb, mint egy 
másik, ezért minden dolog egyenlő, és mivel egyenlő, lényegtelen.
Megkérdeztem, nem azt jelenti-e mindez, hogy amit látásnak nevez, az voltaképpen „jobb módszer”, mint csupán nézni 
a dolgokat. Azt válaszolta, hogy az ember szeme mindkettőre képes, és egyik sem jobb a másiknál. Ha azonban az 
ember egyedül csak nézni tanul meg, az, véleménye szerint, nagy veszteség.
– Hogy nevessünk, ahhoz például néznünk kell,  mert  csak a nézésben tudjuk megragadni a dolgok mókás oldalát. 
Amikor azonban látunk, akkor minden annyira egyenlő, hogy semmi sem vicces.
– Ez azt jelenti, hogy aki lát, az sohasem nevet? – kérdeztem.
Egy pillanatra elhallgatott
– Igen, talán vannak tudós emberek, akik sohasem nevetnek – mondta. – Ám én egy ilyet sem ismerek.
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Akikről én tudok, azok látnak is meg néznek is, így hát nevetnek is.
– Szokott sírni a tudós ember?
– Gondolom igen. Szemünk néz, úgyhogy nevetünk, sírunk, örvendezünk, szomorúak meg vidámak vagyunk. A magam 
részéről  nem kívánok szomorú lenni,  ezért  ha valami olyannak  vagyok  tanúja,  amiről  tudom, hogy elszomorítana, 
egyszerűen elkezdek látni a szememmel. De ha valami vidámmal találkozom, akkor nézek és nevetek.
– Szóval akkor a nevetésed igazi, nem pedig uralt szeszély – vágtam közbe.
Don Juan meglepetten meredt rám.
– Csak azért beszélgetek veled, mert megnevettetsz. Tudod, azokra a bolyhos farkú, sivatagi rágcsálókra emlékeztetsz, 
amiket akkor csípnek nyakon, amikor bedugják a farkukat a lyukakba, hogy társaikat elriasztva ételt lopjanak. Téged a 
saját kérdéseid ejtenek csapdába. De vigyázz! Nem egy otthagyta a farkát, amikor megpróbálta kiszabadítani magát!
Korántsem esett rosszul a megjegyzése, inkább nevettem rajta. Emlékeztem, egyszer valóban mutatott egy patkányfélét, 
mely apró testével, nagy farkával elhízott mókusra hasonlított; a kép, hogy egy ilyen gömböc patkány elveszti a farkát 
és úgy szaladgál fel-alá, egyszerre volt szomorú és nevetséges.
– Nevetésem,  bármelyik  cselekedetemhez  hasonlóan,  őszinte –  folytatta  –,  de ugyanakkor  uralt  szeszély is,  mivel 
haszontalan, semmit sem változtat a dolgokon, mégis csinálom.
– De ha jól értem, don Juan, a nevetésed mégsem haszontalan, hiszen felvidít téged.
– Nem jól mondod. Azért vagyok vidám, mert úgy döntöttem, hogy azokra a dolgokra nézek, melyek örömmel töltenek 
el; ezeknek a mókás arca felvidít és megnevettet. Ezt már ezerszer elmondtam! Hogy az ember a legjobban érezze 
magát – és hogy mindig tudjon nevetni –, ahhoz olyan ösvényt kell választania, amelynek szíve van.
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Úgy értelmeztem, amit mondott, hogy a sírás rosszabb, mint a nevetés, vagy legalábbis olyan dolog, ami elgyengíti az 
embert. Erre don Juan újra megjegyezte, hogy a kettő között nincs alapvető különbség, mindkettő lényegtelen. Ő maga 
pusztán azért választotta a nevelést, mert a teste jobban érzi magát amikor nevel, mint amikor sír.
Ekkor azt vetettem közbe, hogy ha valaki előnyben részesít valamit egy másik dologgal szemben, akkor ott nem lehet 
szó egyenlőségről; ha ő jobban szeret nevetni, mint sírni, akkor az előzőt fontosabbnak tartja.
Don Juan makacsul kitartott amellett, hogy pusztán az a tény, hogy ő az egyiket előnyben részesül a másikkal szemben, 
még nem jelent egyenlőtlenséget, mire felindultan rávágtam, hogy ha minden egyenlő, ilyen erővel az ember a halált is 
nyugodtan választhatná.
– Sok tudós ember így is tesz – mondta. – Egy nap egyszer csak nyoma vész. Az emberek talán azt gondolják, hogy 
ilyen-olyan dolga miatt esetleg valaki rátámadt és eltette láb alól. Nem így van. A halált választotta, mert neki egyre 
megy. Én azonban az életet és a nevetést választom, nem mintha ez fontosabb lenne, hanem mert ilyen a természetem. 
Csak azért mondom úgy, hogy „választom”, mert látok. D ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen választom az életet; az 
akaratom az, ami nem hagy meghalni, akármit lássak is. Ezt persze te most nem érted, mert amikor nézel, gondolkozol, 
és amikor gondolkozol, akkor is gondolkozol,
Utolsó megjegyzésével igazán nem tudtam mit kezdeni; kértem, magyarázza el, mit akart ezzel mondani.
Többször  is  elismételte  a  mondatot,  mintha  csak  időt  akarna  nyerni  ahhoz,  hogy  átformálja,  aztán  kibökte,  hogy 
„gondolkozás” alatt a rögeszmét érti, ahogy a világon mindent felfogunk. Újra hozzátette, hogy a látás megszünteti ezt 
a szokást, és amíg meg nem tanulok látni, addig nem fogom megérteni mit is akar mondani. 



– Ám ha semmi sem számít, miért fontos akkor, hogy megtanuljak látni? 
– Egyszer már mondtam, akár tetszik, akár nem, az em-
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ber végzete az, hogy tanuljon. Én megtanultam látni,  és azt mondom, nekem egyre megy; most rajtad a sor. Egy nap 
talán magad is megtanulsz  látni,  és akkor tudni fogod, számítanak-e a dolgok vagy sem. Nekem semmi nem számít, 
neked talán minden fontos lesz. Tudnod kell, hogy a tudós ember élete a cselekvés, nem pedig a cselekvésen való 
gondolkozás, és nem is az azon való gondolkozás, vajon mit fog gondolni, miután véghezvitte a cselekvést. A tudós 
ember szívvel teli ösvényt választ, és kitartóan követi azt; azután néz, örvendezik és nevet; azután meg lát és tud. Tudja, 
hogy élete amúgy is túl hamar véget ér; tudja, hogy sem ő, sem a többi ember nem tart sehová; mivel lát, tudja, hogy 
semmi sem fontosabb, mint bármi más. A tudós embernek tehát nincs sem becsülete, sem méltósága, se családja, se 
neve, se hazája – egyesegyedül élni való élete van. Uralt szeszélyén kívül nincs semmi, ami a többi emberhez kötné. A 
tudós ember így küzd, így verejtékezik, így gürcöl, és ha valaki ránéz, nincs rajta semmi figyelemre méltó, kivéve azt, 
hogy  élete  szeszélyét  uralma  alatt  tartja.  Mivel  semmi  sem  fontosabb  bármi  másnál,  a  tudós  ember  akármilyen 
cselekvés mellett dönthet, és miután döntött, úgy végzi azt, mintha fontos lenne számára. Uralt szeszélye azt mondatja 
vele, hogy amit csinál, az fontos, és ennek megfelelően is cselekszik, noha közben tudja, hogy nem fontos, amit csinál. 
Így aztán, ha elvégezte munkáját, békés szívvel vonul vissza, és akár jók, akár rosszak voltak tettei, akár sikerültek, akár 
nem, mindez semmilyen módon nem befolyásolja őt.
Megállt, majd így folytatta:
– A tudós ember ugyanakkor választhatja a nem cselekvés útját is. Tehet úgy, mintha a nem cselekvés lenne fontos 
számára – ebben az esetben is helyesen cselekszik, mert ez is uralt szeszélye csupán.
Ennél a pontnál bonyodalmas kísérletbe fogtam, igyekezve elmagyarázni, arra vagyok kíváncsi, mi készteti arra a tudós 
embert, hogy egy bizonyos cselekvési mód mellett döntsön, ha egyszer tudja, semmi sem számít.
Don Juant láthatóan mulattatta igyekezetem.
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– Örökké a cselekedeteiden jár az eszed, ezért aztán muszáj azt hinned, hogy azok olyan fontosak, amilyen fontosaknak 
gondolod őket.  Valójában azonban, tegyél  akármit  is,  semmi sem fontos.  Semmi az égvilágon!  De ha semmi sem 
számít, kérdezed te, akkor mégis mi az, ami életben tart. Pofonegyszerű lenne meghalni – ezt mondod és hiszed, mivel 
gondolatokkal közeledsz az élethez is, meg a látáshoz is. Korábban azt akartad, magyarázzam el, milyen dolog látni, de 
csak  azért,  hogy  elkezdhess  gondolkozni  felőle,  ahogy  teszed  minden  egyébbel.  A  látás  esetében  azonban 
gondolkozásnak semmi helye, úgyhogy nem mondhatom el, milyen  látni.  Most azt kívánod, magyarázzam el az uralt 
szeszélyt, de csak annyit mondhatok, az uralt szeszély ebben nagyon hasonló a  látáshoz –  képtelenség gondolkozni 
felőle.
Don Juan unottan ásított, hátradőlt, és csontjait ropogtatva nagyot nyújtózott.
– Túl sokáig voltál távol – mondta. – És túl sokat gondolkozol.
Felkelt, kiment a ház melletti bozótosba. Megraktam a tüzet, és lámpást akartam gyújtani, végül letettem róla, mert 
kellemesnek találtam a félhomályt A tűz lángja elég fényt adott az íráshoz, és meleg, parázsló vörösséggel vett körül. 
Letettem jegyzeteimet, és elnyújtóztam; kimerültnek éreztem magam. Az előbbi beszélgetésből egyetlen dolog bántott 
igazán:  az,  hogy  don  Juan  számára  nem  jelentek  semmit.  Évekig  belé  fektettem  minden  bizalmamat!  Ha  nem 
támaszkodhattam volna rá teljes mértékben, megbénított volna a tudástól való félelem. Ugyanakkor bizalmam azon a 
meggyőződésen alapult, hogy don Juan személyes  felelősséget  érez irántam. Voltaképpen mindig tartottam tőle,  de 
kontrolláltam félelmemet, mert megbíztam benne. Most azonban úgy éreztem, azzal amit mondott, kihúzta lábam alól a 
talajt, többé nincs mire támaszkodjam.
Furcsa szorongás fogott el. Hirtelen roppant ideges lettem; türelmetlenül kezdtem fel s alá járkálni a tűzhely előtt. Don 
Juan túl sokáig időzött odakint.
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Kisvártatva  visszatért,  és  leült  a  tűz  mellé.  Rögtön  nyakon öntöttem érzéseimmel.  Elmondtam, képtelennek  érzem 
magam arra,  hogy ennyi  idő után irányt  váltsak;  hogy bizalmam mellett  életmódját  mindeddig a  magaménál  jóval 
racionálisabbként vagy legalábbis célratörőbbként tiszteltem. Szavaival azonban most szörnyű kétségbe taszított, újra 
kell értékelnem érzéseimet. Hogy világossá tegyem, mire gondolok, elmeséltem neki egy idős amerikai történetét Az 
illető – egy gazdag, konzervatív érzelmű ügyvéd – egész életét abban a tudatban élte le, hogy az igaz ügyet képviseli. A 
harmincas évek elején – a New Deal korában – aktívan és szenvedélyesen kezdett politizálni, mert meg volt győződve 
arról, hogy a változások katasztrofális hatással lesznek az országra. Megfogadta, hogy körömszakadtáig harcolni fog az 
ellen, amit ő elhibázott politikának vélt Az idők szava azonban erősebbnek bizonyult nála. Tíz álló évig küzdött elveiért 
mind a politikában,  mind magánéletében,  mígnem a második világháború végleg megpecsételte  sorsát.  Politikai  és 
eszmei veresége mély keserűséget hagyott benne – huszonöt évig magányosan, visszavonultan élt. Találkozásunkkor, 
mikor visszatért szülővárosába, hogy maradék éveit egy öregek otthonában élje le, 84 éves volt. Társaságomat valami 
okból  kellemesnek  találta,  sokat  beszélgettünk.  Szinte  csodával  határosnak  tűnt  magas  életkora,  tekintettel  a 



keserűségben és önsajnálatban eltöltött hosszú évekre. Utolsó találkozásunkkor valahogy így összegezte életét „Volt rá 
időm,  hogy  hátranézzek  és  mérleget  készítsek.  Fiatalkorom  nagy  kérdései  mára  anekdotákká  koptak  –  ráadásul 
érdektelen  anekdotákká,  amelyeken  már nem is  nevetnek  az  emberek.  Meglehet  valami  olyan  után futottam egész 
életemben, ami nem is létezik. Néha az az érzésem, olyasvalamiben hittem, ami ábránd csupán. Nem érte meg az egész,  
most már belátom. Az elpocsékolt négy évtizedet azonban lehetetlen visszahozni.”
Elmondtam don Juannak, hogy amit az uralt szeszélyről mondott, némileg hasonló kétségeket ébresztett bennem.
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–  Ha  valóban  semmi  sem  számít  –  mondtam  –,  akkor  a  tudós  ember  szükségképpen  ugyanolyan  üresnek  és 
kiábrándultnak kell hogy találja magát, mint idős beszélgetőtársam.
– Nem így van! – tiltakozott don Juan. – Barátod magányos, mert anélkül fog meghalni, hogy látna. Életének egyetlen 
eseménye volt, hogy megöregedett, érthető hát, hogy most eltölti az önsajnálat. Úgy érzi, elpazarolt negyven évet, mert 
győzelmek után kajtatott, de csak vereségekben volt része; sosem fogja belátni, hogy győzelmet aratni vagy vereséget 
szenvedni ugyanaz. Ami pedig téged illet, gyerekesen viselkedsz. Megijedtél tőlem, mert azt mondtam, ugyanannyit 
jelentesz számomra, mint bárki vagy bármi más. Nekünk embereknek az a dolgunk, hogy tanuljunk, és az ember úgy 
ered a tudás nyomába, mintha harcba indulna – ezerszer elmondtam ezt. Az ember félelemmel, tisztelettel, éberséggel 
és teljes meggyőződéssel indul harcba vagy a tudás nyomába. Önmagadban bízz, ne bennem!
Megállt, majd így folytatta:
– Félsz az öreg barátodat  kísértő ürességtől  is. A tudós ember életében azonban nincs üresség, szavam rá. Minden 
színültig tele van.
Felállt, és kinyújtotta karját, mintha dolgokat érintene meg a levegőben.
–  Színültig  telt  minden  –  ismételte  –,  és  minden  egyenlő.  Én  más  vagyok,  mint  a  te  barátod,  akiből  az  öregség 
keserűsége beszél. Amikor azt mondom, semmi sem számít, másra gondolok. Számára a küzdelem értelmetlen volt, 
mert vereséget szenvedett; számomra nincs se vereség, se győzelem, se üresség. Minden színültig telt, minden egyenlő, 
és küzdelmem megérte a fáradságot. – Aki tudós ember akar lenni, annak harcossá kell válnia, nem nyivákoló kölyökké. 
Küszködnie kell rendületlenül, panasz és meghátrálás nélkül mindaddig, amíg nem lát,  csak azért, hogy akkor aztán 
belássa, semmi sem számít.
A tűzhelyhez lépett és a fakanállal megkavarta az ételt,
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majd levette a fazekat a lángról, és a fal mellé épített tégla asztalkára helyezte. Lábával az asztalhoz lökött két dobozt, 
melyek ülőhelyként szolgáltak, és még kényelmesek is voltak, ha az ember a támgerendának dőlt. Intett, üljek le, aztán 
kimerte  a  levest.  Mosolygott  –  szeme fénylett,  mintha igazán  örülne jelenlétemnek.  Szelíden  elém tolta  a  tányért. 
Mozdulataiból  olyan  melegség  és  kedvesség  áradt,  hogy  egyenesen  bizalmam  helyreállítására  való  felhívásnak 
tetszettek. Ostobán éreztem magam. Megpróbáltam kilépni a helyzetből, és a kanalam után kezdtem kutatni, de sehol 
sem találtam. A leves még túl forró volt ahhoz, hogy a tálból lehessen meginni, és amíg hűlt, megkérdeztem don Juant, 
hogy az uralt szeszély azt is jelenti-e, hogy a tudós ember többé senkit sem tud szeretni.
Letette a kanalat és nevetni kezdett.
– Túlontúl foglalkoztat téged, hogy szeret-e az ember, vagy hogy szeretik-e az embert – felelte. – A tudós ember szeret, 
és kész. Azt szereti, amit és akit csak akar, de uralt szeszélyét arra használja, hogy mindez ne foglalkoztassa. Épp az 
ellenkezője annak, amit te művelsz. Szeretni valakit, vagy szeretve lenni nem a világ teteje.
Fejét oldalra billentette, és egy pillanatig rám meredt.
– Gondolkozz ezen! – mondta.
– Még egyvalamit szeretnék kérdezni, don Juan. Azt mondtad, ahhoz, hogy nevetni tudjunk, néznünk kell, én azonban 
azt hiszem, elsősorban gondolkoznunk kell ehhez. Vegyünk egy vakot például – ő is nevet.
– Nem, a vakok nem nevetnek. Csupán testük rázkódik kicsit, mintha nevetés rázná. Ők sosem láthatták a világ mókás 
oldalát, csak képzeletben. Sosem tudnak önfeledten hahotázni.
Többet nem beszéltünk, csendben ettünk. Boldognak éreztem magam. Aztán don Juan hirtelen nevetni kezdett – kanál 
hiányában egy gallyal igyekeztem a zöldségeket a számba lapátolni.
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1968. október 4.
Egy kínálkozó pillanatban ismét megkértem don Juant, beszeljen a  látásról. Egy csöppet játszott a gondolattal, végül 
elmosolyodott és csak annyit mondott, hogy erről rámismer: már megint a számat jártatom, ahelyett hogy cselekednék. 
– Ha látni akarsz, a füst vezetésére kell magad bíznod – tette hozza nyomatékkal. – Többet nem akarok erről beszélni.
Később  szárított  füveket  tisztogattunk;  hosszú  ideig  teljes  csendben  dolgoztunk.  Mindig  nyugtalanság  fog  el,  ha 
szótlanságra vagyok kárhoztatva,  és ez különösen így van don Juan társaságában. Egy idő után nem bírtam tovább 
türtőztetni magam, és harcias erőszakossággal szegeztem neki a kérdést:
– Miképpen gyakorolja a tudós ember az uralt szeszélyt, ha olyasvalakinek a haláláról van szó, akit szeret?



Don Juant láthatóan meglepte kérdésem.
– Vegyük például az unokádat, Luciót – folytattam. – Ha meghalna, a cselekedeteid vajon akkor sem takarnának mást, 
mint uralt szeszélyt?
– Itt  van Eulalio, a fiam.  Ő sokkal jobb példa – kezdte don Juan higgadtan. – Balesetben halt meg: sziklák zúzták 
halálra a pánamerikai országút építkezésén. Amikor a robbanás helyére értem, még nem halt meg, szervezete olyan erős 
volt, hogy teste még vonaglott, lábával rugdalózott. Megálltam előtte, és kértem a munkásokat, ne nyúljanak hozzá. Ők 
engedelmeskedtek, és csak álltak ott bámulva a fiam össze-vissza szabdalt testét. Én is közöttük álltam, de én láttam, 
ahogy személyes léte feloszlik, határait átszakítva korlátlanul szétárad mint valami kristályköd, mert ez a módja az élet 
és  halál  keveredésének  és  szétáramlásának.  Többet  nem tehettem.  Ha – mint  a  többiek  – néztem volna őt,  amint 
mozdulatlanná dermed, szörnyű sikolyt éreztem volna magamban, mert arra gondoltam volna, hogy soha többé nem 
fogom fiamat, ezt a kedves fiút látni, amint vidáman sétál a földön. Ehelyett azonban láttam a halálát,
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és nem éreztem szomorúságot – egyáltalán semmit nem éreztem. Halála ugyanannyit jelentett, mint bármi más.
Don Juan elhallgatott egy pillanatra. Szomorúnak látszott. Végül elmosolyodott és megpaskolta a fejemet.
– Amikor szeretteim halálára kerül a sor, az uralt szeszély annyit jelent, hogy elkezdek látni.
Saját szeretteimre gondoltam, mire az önsajnálat átható hulláma kerített hatalmába.
– Szerencséd van neked, don Juan – mondtam –, hogy megteheted ezt. Az én szemem azonban csak nézni képes.
Mulatságosnak találta megjegyzésemet.
– Szerencsés, a fenét! – legyintett. – Kemény munkával eltöltött évek állnak mögöttem!
Mindketten  nevettünk.  Hosszú  hallgatás  után  újra  kérdőre  fogtam,  talán  csak  azért,  hogy  saját  szomorúságomat 
eloszlassam.
– Tehát ha jól értettelek, a tudós ember egyedüli cselekedetei, melyek nem nevezhetők uralt szeszélynek, azok a dolgok, 
melyeket szövetségesével vagy Mescalitóval kapcsolatosan tesz. Igazam van?
– Igazad van – vágta rá don Juan, alig leplezve, mennyire mulattatom. – A szövetséges és Mescalito másfélék, mint mi, 
emberek.  Az  uralt  szeszély  csupán  önmagamra  meg  azokra  a  cselekedetekre  vonatkozik,  melyeket  más  emberek 
társaságában végzek.
–  Elvileg  lehetséges  azonban  –  akadékoskodtam  tovább  –,  hogy  a  tudós  ember  a  szövetségessel  és  Mescalitóval 
kapcsolatos viselkedését is az uralt szeszélynek vesse alá. Nem így van?
Hitetlenkedve bámult rám.
– Már megint beindult az agyad – gúnyolódott – A tudós ember nem gondolkozik, így ez a lehetőség fel sem merül. Itt  
vagyok például én. Azt mondom, hogy az uralt szeszély csak az emberekkel kapcsolatos cselekedeteimre vonatkozik, és 
azért  mondom  ezt,  mert  az  embereket  látom.  A  szövetségesen  azonban  nem  látok  keresztül,  s  ez  őt  számomra 
érthetetlenné teszi; hogyan tudnám hát uralni a szeszélyemet irányában, ha egyszer
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nem látok át rajta. A szövetségessel vagy Mescalitóval szemben pusztán egy ember vagyok, aki ismeri a látás csínját-
bínját,  és  akit  meghökkent  az,  amit  lát  –  egy  ember,  aki  tudja,  teljesen  sohasem  fogja  megérteni  mindazt,  ami 
körülveszi.  –  De  vehetjük  a  te  esetedet  is!  Lényegtelen  számomra,  hogy  tudós  ember  válik-e  belőled  vagy  sem. 
Mescalito számára azonban ez nagyon is fontos. Máskülönben miért küldözgetne minduntalan jeleket feléd? Én magam 
csupán igyekszem észrevenni ezeket a jeleket, és segíteni, ahol lehet, a dolog miértje azonban felfoghatatlan marad 
számomra.
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1968. október 5-én Közép-Mexikóba indultunk don Juannal. Miközben szedelődzködtünk, don Juan megállított.
– Korábban említettem – mondta komoly hangon –, hogy az embernek sosem szabad felfednie mások előtt a varázslók 
nevét vagy hollétét. Gondolom, ezzel tisztában vagy, már ami engem illet. Most ugyanezt kérem tőled egy barátommal 
kapcsolatban, akit Genarónak fogsz nevezni. Őt megyünk meglátogatni.
Biztosítottam don Juant, hogy mindig tiszteletben tartottam kívánságát.
– Tudom – felelte mit sem veszítve komolyságából –, mégis aggaszt, hogy esetleg könnyelműséget követsz el.



Tiltakozásomra azt válaszolta, hogy csupán arra a tényre akart emlékeztetni, hogy a varázslással kapcsolatban elkövetett 
bármiféle könnyelműség azonnali, értelmetlen halálhoz vezethet
– Ennyit erről – zárta le a kérdést – Indulás után nem beszélünk többet Genaróról, még csak nem is gondolunk rá. Azt 
akarom, hogy szedd rendbe a gondolataidat. Mikor találkoztok, kristálytisztának és kétségektől mentesnek kell lenned.
– Miféle kétségekre célzol?
– Bármifélékre. Legyél tiszta! Genaro látni fog téged!
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E különös útravaló után nem csoda, ha nyugtalansággal indultam el. Felvetettem, esetleg jobb lenne, ha kitenném don 
Juant barátja háza közelében, és én nem is találkoznék az illetővel.
–  Amit mondtam, csak figyelmeztetés  volt  – felelte.  – Amikor Vicentével,  másik varázsló barátommal találkoztál, 
csaknem otthagytad a fogad. Ezúttal jobban vigyázz!

Don Juan barátjának  a háza,  egy hegyoldalba  ékelt  kis kunyhó,  kétnapi gyalogútra feküdt a helytől,  ahol a  kocsit 
hagytuk.  Mikor  megérkeztünk,  don  Juan  barátja  az  ajtóban  állt,  mintha  csak  várt  volna  bennünket.  Nyomban 
ráismertem: korábban már találkoztunk – igaz, csak futólag –, amikor könyvem egy példányát hoztam mutatóba don 
Juannak..  Akkor nem mértem fel  alaposan,  így az volt  a benyomásom, hogy nagyjából  egyidős don Juannal, most 
azonban láttam, hogy fiatalabb nála – hatvan körül járhatott. Don Juannál alacsonyabb, soványabb, rendkívül sötét bőrű, 
inas ember volt. Őszülő, ám dús haja ránőtt a fülére, és befedte homlokát. Kerek, kemény arca közepén a horgas orr, 
valamint apró szemei ragadozó madárhoz tették hasonlatossá.
Először don Juan felé fordult. Röviden értekeztek valamiről, de mivel nem spanyolul beszéltek, nem értettem, miről van 
szó. Azután don Genaro hozzám lépett, és spanyolul szólított meg:
– Üdvözöllek szerény hajlékomban – szabadkozott kedvesen. Az udvarias formulát korábban már többször hallottam 
Mexikó-szerte, ám a kuncogás, amivel minden látható ok nélkül szavait kísérte, elárulta, hogy csupán az uralt szeszélyt 
gyakorolja, és szó sincs arról, hogy valóban feszélyezné lakhelyének állapota. Azon nyomban megkedveltem Genarót.

A következő két napot a hegyekben töltöttük; növényeket gyűjtöttünk. Mindkét alkalommal pirkadatkor kel-
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tünk útra, majd don Juan és don Genaro rövidesen elváltak tőlem, és egy meghatározott – számomra ismeretlen – hely 
felé vették útjukat engem egyedül hagyva az erdőben.
Csodálatosan éreztem magam: az idő észrevétlenül  röpült az egyedüllét  csöppet sem zavart,  és úgy találtam, hogy 
összpontosító képességem rendkívül  megnövekedett  – minden figyelmemet  lekötötte a számomra kiszabott  feladat, 
bizonyos  növényfajták  gyűjtése.  Mindkét nap késő délután értünk haza,  s  én olyan  kimerült  voltam, hogy azonnal 
elnyomott az álom.
A harmadik nap azonban változást hozott. Mindhárman együtt dolgoztunk, s don Juan megkérte don Genarót, tanítson 
meg, hogyan lehet kiválasztani bizonyos fajta növényeket. Déltájban tértünk haza. A két öreg letelepedett a ház elé, és 
órákig  ültek  néma  csendben,  mintha  transzban  lennének.  Hogy  nem  aludtak,  az  biztos,  mert  amikor  néhányszor 
elsétáltam mellettük, mindketten a szemük sarkából követték mozdulataimat.
– Mielőtt leszakítasz egy növényt, beszélned kell hozzá – mondta hirtelen, teljesen hangsúlytalanul don Juan, majd még 
kétszer elismételte ugyanezt, mintha nem lett volna biztos abban, hogy hallottam.
– Személyesen kell a növényekhez szólnod, ha látni akarod őket – folytatta. – Meg kell velük egyenként ismerkedned; 
ők majd elmondanak mindent, amit tudni akarsz róluk.
Don Juan egy lapos sziklán ült, és a nyugati hegyvonulatot bámulta; don Genaro tőle nem messze egy gyékényen foglalt 
helyet, és észak felé meredt. Don Juan már az első nap értésemre adta, hogy ezek az ő „helyzeteik”, és ami engem illet, 
bárhová ülhetek, egyedül az a fontos, hogy velük szembe legyek, vagyis délkeleti irányba nézzek, és hogy csak elvétve 
pillantsak rájuk.
– Így van, ahogy mondtam, a növényekkel már csak ez a módja, he? – fordult Genaro felé don Juan, aki bólintva jelezte 
egyetértését.
Azzal hozakodtam elő, hogy kissé furcsának találom,
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hogy az ember a növényekkel beszélgessen, és ez az oka, hogy nem tartottam be don Juan utasításait.
– Ügy látszik, még mindig nem érted, hogy a varázslók nem viccelnek – mondta. – Amikor a varázsló látni törekszik, 
akkor hatalomra törekszik.
Don Genaro hitetlenkedve meredt rám – egyszerűen képtelen volt megemészteni, hogy jegyzetelek beszélgetés közben. 
Fejcsóválva  mosolygott,  majd  mondott  valamit  don  Juannak,  mire  az  megrántotta  a  vállát.  Don  Juan,  gondolom, 
hozzászokott már, hogy írok, miközben beszélgetünk – Genaro számára azonban mindez roppant furcsának tűnhetett. 



Most  nevetni  kezdett,  úgyhogy  félbe  kellett  szakítanom  az  írást,  mert  ezzel  tönkretettem  volna  a  megkezdett 
beszélgetést
Don Juan megismételte, hogy a varázsló tettei nem vehetők tréfaszámba, mert a tudós ember minden lépésénél életével 
játszik.  Ezután  előadta  don  Genarónak,  hogyan  beszéltem  az  utánunk  lopakodó  halál  fényeiről  egyik  korábbi 
utazásunkkor. Genarót roppantul mulattatta a történet – a szó szoros értelmében fetrengett a nevetéstől.
Don Juan tettetett  sajnálkozással  közölte,  hogy barátját  néha gyógyíthatatlan nevetőgörcs  fogja el.  Ahogy a földön 
fetrengő Genaróra pillantottam, hirtelen tátva maradt a szám. A fején állt, ám kezével nem támaszkodott a talajra, s 
lábait keresztbe vetve úgy tett, mintha kényelmes helyzetben ücsörögne. A látvány annyira meghökkentő volt, hogy 
nyomban talpra ugrottam. Mire azonban konstatáltam volna, hogy valami fizikailag kivihetetlen dolgot látok, Genaro 
újra úgy üldögélt – hétköznapi módon –, mintha mi sem történt volna. Don Juan azonnal harsány hahotával ünnepelte 
Genaro produkcióját.
Don Genaro észrevette zavaromat; tapsolni kezdett, és megint a földön gurulva igyekezett magára vonni figyelmemet. 
Amit korábban fetrengésnek véltem, az nem volt más, mint ismételt lendületvétel, aminek eredményeképp Genaro ülő 
helyzetből „fejenülésbe” tornázta fel magát.

111.

Ahogy  a  nevetés  alábbhagyott,  don  Juan  szigorú  hangon  folytatta  intelmeit.  Nem mosolygott,  ami  szokatlan  volt 
ilyenkor, amikor láthatóan igyekeztem szavaira összpontosítani. Don Genaro kitartóan bámult, várva, mikor kapom elő 
jegyzetfüzetem. Ám ezúttal nem jegyzeteltem. Don Juan ismét fejemre olvasta, hogy nem beszélek a növényekhez. Azt 
mondta, a növények, melyeket  leszakítottam, akár meg is ölhettek volna. Előbb vagy utóbb betegséget  fognak rám 
hozni, az egyszer biztos; akkor meg – ahogy ismer – majd az influenzára fogom az egészet
Ez a megjegyzése újabb hahotára adott okot kettejük számára. Majd don Juan megint elkomolyodott, és azt mondta, ha 
nem gondolok a halálra, az egész életem csupa zűrzavar lesz.
– Mi más van az embernek, mint élete meg halála!
Ennél a pontnál úgy éreztem, folytatnom kell a jegyzetelést, így újra írni kezdtem. Don Genaro mosolyogva fürkészett, 
majd hátrabillentette fejét és orrlyukait szélesre tárta – láthatóan gyakorlott volt e műveletben, mert orrnyílásait puszta 
izommunkával a szokásosnak legalább duplájára tudta tágítani.
Genaróban nem is annyira bohóckodása mulattatott, mint inkább az, ahogy saját vicceire reagált; az „orrmeresztés” után 
most újra nevetni kezdett, lehuppant a földre, és az előbbi, lehetetlen, „fejenülő” helyzetbe dolgozta fel magát.
Don Juan úgy kacagott, hogy a könnye is kicsordult. Zavaromban én is elnevettem magam.
– Genarónak nincs ínyére, hogy írsz – magyarázta don Juan.
Letettem jegyzeteimet, mire Genaro biztosított róla, hogy egyáltalán nem bánja, ha írok, folytassam csak nyugodtan; 
ezután újra megismételte furcsa mozdulatait, mire megint kettejük elsöprő hahotája volt a válasz.
Jegyzeteim  felé  nyúltam.  Don  Juan  könnyeit  törölgetve  mondta,  hogy  barátja  engem igyekszik  kifigurázni.  Az  a 
szokásom ugyanis, hogy írás közben – ha nem figye-
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lek  oda  –  kitárom  orrlyukaimat.  Emellett  Genaro  azt  gondolja,  hogy  egy  jegyzetelő  varázsló  körülbelül  olyan 
képtelenség, mintha valaki a segge helyén hordozná a fejét.
–  Lehet, hogy számodra nincs ebben semmi vicces – folytatta –, de egyedül Genaro képes feltornázni magát ebbe a 
helyzetbe, mint ahogy egyedül csak te gondolhatod, hogy varázslóvá válhatsz, ha mindent leírsz.
Újra elfogta őket a nevetőgörcs, és don Genaro megismételte képtelen mutatványát. Tetszett nekem az öreg. Mozdulatai 
kecsesek voltak, ugyanakkor közvetlenségről árulkodtak.
– Sajnálom – fordultam don Genaro felé, jegyzeteimre mutatva.
– Ugyan, hagyd csak! – kuncogott.
Aznap egyetlen  újabb szót sem voltam képes leírni. Don Juan és don Genaro hosszas beszélgetésbe elegyedett arról, 
miképpen képesek ölni a növények, és a varázslók hogyan aknázzák ki ezt. Miközben beszéltek olykor-olykor felém 
sandítottak, mintha azt várnák, mikor kezdem el a jegyzetelést.
–  Carlos  olyan,  mint  a  vádló,  amely  leveti  magáról  a  nyerget  –  mondta  don  Juan.  –  Óvatosan  kell  bánni  vele. 
Ráijesztettél, úgyhogy most juszt sem ír!
Don Genaro feltárta orrlyukait és gúnyosan, ajkait lebiggyesztve könyörgött:
– Carlos, kérlek, írj! Írj, amíg el nem kopik az ujjad!
Don Juan felállt, tagjait nyújtóztatta. Előrehaladott kora ellenére teste erősnek, hajlékonynak tűnt. Kiment a bokrok 
közé, úgyhogy kettesben maradtam Genaróval. Mikor rám nézett, zavartam elkaptam tekintetemet
– Nehogy azt mondd, hogy ezentúl már rám se nézel! – mondta a lehető legmulatságosabb hangsúllyal. Újra szétnyitotta 
orrlyukait, orrcimpáit remegtetni kezdte, aztán felállt, és don Juan előbbi mozdulatait utánozva kinyújtózott, de úgy, 
hogy  közben  teste  valami  leírhatatlanul  nevetséges  helyzetbe  torzult.  Elképesztően  ügyes  ötvözete  volt  ez  a 
pantomimnak és a humornak, ugyanakkor mesteri karikatúrája don Juan mozgásának.
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Don Juan épp jókor érkezett vissza ahhoz, hogy még lássa a mutatvány végét. Nevetve ült le.
– Honnan fúj a szél? – kérdezte mintegy mellékesen don Genaro.
Don Juan nyugat felé intett fejével.
– Akkor jobb lesz, ha keletnek tartok – komolyodott el don Genaro, majd megfordult és ujját felém rázta:
– Aztán nehogy berezelj, ha valami furcsa neszt hallasz. Mikor Genaro szarik, a hegyek is beleremegnek.
Azzal beugrott a bokrok közé, és már hallatszott is a mély, öblös moraj. Nem tudtam, hogy viselkedjek. Don Juanra 
néztem, de ő se nem látott, se nem hallott, úgy nevetett.

1968. október 17.
Már nem emlékszem, mi késztette don Genarót arra, hogy, ahogy ő nevezte, a „másik világ” rendjéről kezdjen beszélni. 
Azt mondta, a mesteri varázsló sas, jobban mondva képes sassá változni. Ugyanakkor a gonosz varázsló „tecolote”, 
azaz bagoly. A gonosz varázsló az éjszaka fia, és számára a leghasznosabb állat a puma és egyéb macskafélék vagy az 
éjjeli  madarak,  különösképpen a bagoly.  Hozzátette  még,  hogy a  brujos  liricos,  a költői  varázslók – értve ezen a 
dilettánsokat – más állatokat kedvelnek, például a varjút. Don Juan, aki eddig hallgatott, nevetni kezdett.
–  Te már csak tudod, he? – fordult feléje Genaro, aztán elmagyarázta,  hogy a mestervarázsló képes magával vinni 
tanítványát,  és átszelni vele a másik világ tíz tartományát.  A mester – amennyiben sas – képes arra, hogy a legalsó 
tartományból – a köztes világokat átszelve – a legfelsőbe jusson. A gonosz varázslók és a dilettánsok legfeljebb ha 
három világon képesek átevickélni. Don Genaro ezután a következőképpen írta le az utazást: 
–  Legalulról  indultok; vezetőd felragad, szárnyaltok, aztán hirtelen – bumm! Át az első világon. Kicsivel később – 
bumm! Át a másodikon is. Aztán megint – bumm! A harmadik világ...

114.

S így folytatta, egészen a tizedikig. Mikor befejezte, don Juan megértően kacsintott felém.
– Tudod, a beszéd Genarónak nem erős oldala... De ha akarod, biztos szívesen ad leckét neked az egyensúlyról.
Don Genaro egyetértően bólintott, ajkát gőgösen felhúzta, szemhéját félig leeresztette – roppant mulatságos látványt 
nyújtott.
Mindketten felálltak.
– Indulhatunk is – mondta Genaro. – Nestor és Pablito már valószínűleg várnak. Csütörtökön korán végeznek.
Beszálltunk a kocsimba, don Juan mellém, Genaro hátra. Don Juan mutatta az utat. Rövidesen egy házhoz értünk; don 
Genaro bement a házba, és kisvártatva két fiatalemberrel,  Nestorral  és Pablitóval tért vissza – a tanítványai  voltak. 
Mindannyian beültünk az autóba, majd a nyugati hegylánc felé vettük az irányt.
Egy földút szélén álltunk meg, ahonnan gyalog folytattuk utunkat egy folyó partján, amely vagy öt méter széles lehetett. 
Rövidesen egy vízesés alá értünk. A környező táj elbűvölő volt. Fölöttünk épp egy hatalmas, félkör alakú, kékesen 
sötétlő felhő lebegett,  mint valami tetőzet. Nyugat felé, a Középső-Kordillerák csúcsait esőfelhők borították, a zöld 
hegyoldalakat  fehéres lepelként permetezte az eső. Keletre hosszú, mély völgy húzódott; arrafelé  alig volt egy-egy 
pamacs az égen, a nap csaknem zavartalanul sütött. Lenyűgöző volt a két égtáj időjárása közti ellentét.
A zuhatag lábánál állapodtunk meg. A víz mintegy ötven méter magasból, iszonyú robajjal zúdult alá.
Don Genaro egy  övet  csavart  dereka  köré,  melyen  legalább  hét  darab,  apró tökhéjnak látszó valami himbálódzott. 
Kalapját hátraeresztette, és vastag gyapjúszalagokból álló tarka fejpántot vett fel, melyben a rikító sárga szín dominált. 
Ezután három tollat  – valószínűleg sastollakat  – erősített  a pántba:  egyet  a jobb füle mögé,  egyet  néhány centivel 
előbbre, a harmadikat meg a bal halántéka fölé. Szandálját levetette, derekához kötözte,
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majd  övét, mely egymáshoz font bőrszíjakból állt, összehúzta a poncsója fölött, megkötözte vagy becsatolta – nem 
láttam pontosan –, és elindult a zuhatag felé.
Don Juan ülőhelynek  megfelelő sziklát  keresett,  és  letelepedett.  A másik két  fiatalember  is  így tett; ők tőle  balra 
foglaltak helyet, én pedig a jobb oldala mellé gördítettem egy követ, arra ültem le.
– Vonalat kell alkotnunk – mondta don Juan, és ujjával jelezte, hová igazítsam „székemet”.
Don Genaro közben elérte a vízesés alját, és a jobb oldalon, egy meglehetősen meredeknek látszó ösvényen fölfelé 
kezdett mászni, az aljnövényzetet használva kapaszkodónak. Egyszer csak kicsúszott lába alól a talaj, és egy pillanatig 
azt hittem, lezuhan. Néhány másodperc elteltével megismétlődött mindez. Az jutott eszembe, túl öreg lehet már efféle 
erőfeszítéshez. Botladozva, bukdácsolva aztán végre elérte az ösvény végét.
Ezután a szikláknak veselkedett neki don Genaro, mire határozott nyugtalanság lett úrrá rajtam; fogalmam sem volt 
mire készül.
– Mi a csudát akar? – suttogtam oda don Juannak.
–  Nyilván fel akar mászni – mondta don Juan, miközben tekintetét rendületlenül don Genaróra szegezte. Szemhéját 
félig leeresztve, mereven, kezét ölébe ejtve ült.
Kissé előrehajoltam, hogy megnézzem, mi van a két fiúval, de don Juan kezével azonnal visszaparancsolt a „vonalba”, 



így épp csak egy pillanatig láttam, hogy ők is feszült figyelemmel követik don Genaro mozgását. Don Juan most a 
vízesés felé intett. Don Genaro már jócskán fenn mászott a sziklás falon. Éppen egy hatalmas, kerek sziklatömb körül 
araszolt  óvatosan.  Karjait  szélesre  tárta  –  mintha  egyben  átölelné  a  sziklát,  és  kapaszkodna  is  bele.  Lassú 
mozdulatokkal, jobbra tapogatódzott, amikor hirtelen megcsúszott. Riadtamban felugrottam. Egy pillanatig don Genaro 
teste mintha fennakadt volna a levegőben. Biztos voltam benne, hogy most lezuhan, de nem ez történt. Jobb kezével 
sikerült megragadnia valamit és villámgyorsan visszakapaszkodott a peremre.
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Mielőtt azonban tovább indult volna, megfordult és felénk tekintett. Egyetlen pillantás volt csupán, ám mozdulata olyan 
különös  volt,  hogy elgondolkodtatott.  Eszembe  jutott,  hogy  akárhányszor  korábban  megcsúszott,  rögtön  ugyanígy 
pillantott felénk, mintha zavarban lenne ügyetlensége miatt, és ellenőrizni akarná, vajon mi is tanúi vagyunk-e, ahogy 
ott szerencsétlenkedik.
Alig jutott kicsivel följebb, máris újra megcsúszott és csak az utolsó pillanatban tudott megkapaszkodni – ezúttal bal 
kézzel – egy kiálló kőbe. Miután visszanyerte egyensúlyát, lopva megint felénk pislantott, majd folytatta útját. Még két 
ízben került nehéz helyzetbe, mielőtt végre elérte volna a zuhatag tetejét. Fent kiegyenesedett, és mozdulatlanul állt a 
mintegy hét-nyolc méter széles vízesés peremén. Meg akartam kérdezni don Juantól, mit fog ott fönt csinálni, ám don 
Juan olyan elmélyülten figyelt, hogy jobbnak láttam, ha csöndben maradok.
Egy pillanattal később don Genaro belevetette magát a vízbe. Az egész olyan váratlanul és meglepetésszerűen történt, 
hogy úgy éreztem, mintha fejbe kólintottak volna. Gyönyörű, szinte hihetetlen szökkenés volt ez, és egy másodpercre az 
volt az érzésem, hogy egymásra vetített képek sorozatán látom, ahogy don Genaro teste nagy ívben az ár közepébe 
repül.
Mikor felocsúdtam ámulatomból már láttam,  hogy valójában nem a vízbe ugrott,  hanem egy alig kivehető sziklán 
landolt a vízesés szélén. Jó ideig gubbasztott ott, láthatóan a rohanó víz erejével dacolva. A sodrás mintha két ízben is a 
szakadék fölé lökte volna; képtelen voltam megállapítani, mibe kapaszkodik ilyenkor. Valahogy azonban mindkétszer 
visszanyerte egyensúlyát, és visszaguggolt a sziklatömbre. Aztán újabb tigrisugrás következett – a kő, amelyre érkezett, 
már teljesen kivehetetlen volt  onnan, ahol mi ültünk. A következő tíz  perc teljes  mozdulatlanságban telt.  Vacogni 
kezdtem, de nem a hidegtől. Fel akartam állni, járni egyet, úgy éreztem, meg kell mozgatnom tagjaimat. Don Juan ész-
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revette nyugtalanságomat, és erélyesen utasított hogy szedjem össze magam.
Don Genaro meg se moccant fent a sziklán. Rendkívüli, megmagyarázhatatlan iszonyat borított el. Úgy éreztem, ha 
még egy pillanatig nem történik semmi, teljesen elvesztem a fejem.
Ekkor hirtelen újabb ugrás következett, ezúttal át, egészen a másik partra. Don Genaro négykézláb ért földet, és mint 
valami  ragadozó  guggolt  egy  pillanatig,  azután  felegyenesedett,  szemügyre  vette  a  vízesést,  majd  ránk  nézett. 
Mozdulatlanul meredt lefelé, közben kezeivel mintha egy láthatatlan korlátot markolt volna. Volt ebben a testtartásban 
valami egészen bámulatos. A teste olyan finomnak, olyan törékenynek tűnt! Az jutott eszembe, hogy soha életemben 
nem láttam még ennél a sötét poncsóba és tollakba öltözött mezítlábas indiánnál szebb emberi lényt
Genaro most  váratlanul magasba lendítette mindkét karját,  felemelte  fejét,  és cigánykereket  vetve eltűnt  balra,  egy 
hatalmas szikla mögött.
Ebben a pillanatban nagy, kerek esőcseppek kezdtek hullani. Don Juan és a két fiatalember felálltak. Én nehezen tértem 
magamhoz – don Genaro mesteri mutatványa egészen megindított. Úgy éreztem, tökéletes produkciót láttam, és azon 
nyomban látni s ünnepelni akartam a művészt.
Hiába tekergettem azonban nyakamat, don Genaro nem volt sehol. Tudni akartam, mi van vele, don Juan azonban nem 
válaszolt.
–  Jobb, ha most nyakunkba vesszük a lábunkat – sürgetett.  – Ez aztán felhőszakadás lesz a javából. Még haza kell 
vinnünk Nestort és Pablitót, és aztán nekünk is haza kell valahogy érnünk.
– De hát még el sem búcsúztam don Genarótól – erősködtem tovább.
– Ő viszont már elköszönt tőled – állapította meg don Juan, majd rám pillantott és elmosolyodott. – Még minden jót is 
kívánt neked! Merthogy örömére volt a társaságod.
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– No de nem várjuk meg őt? – firtattam rendületlenül.
– Nem – zárta le a kérdést don Juan. – Hagyjuk csak békében, akárhol legyen is. Lehet, hogy sas, és a másik világ felé 
röpül, de az is lehet, hogy meghalt ott fenn. Mindez most már nem számít.

1968. október 23.
Don Juan egy elejtett megjegyzéséből megtudtam, hogy rövidesen újra Közép-Mexikóba utazik. Megkérdeztem, don 
Genarót is meglátogatja-e majd. 
– Talán igen – mondta, és rám se nézett.



– Nincs vele semmi baj, ugye? A vízesésnél történtekre gondolok. Ugye, jól van?
– Szívós alkat, kutya baja.
Ezután don Juan tervezett útjáról beszélgettünk, majd elmondtam, mennyire élveztem don Genaro társaságát és tréfáit. 
Nevetve jegyezte  meg,  hogy don Genaro olyan,  mint  egy gyerek.  Hosszú csend következett.  Azon gondolkodtam, 
hogyan kezdhetnék beszélgetést a vízesésnél történtekről, ám don Juan megelőzött
– Alig várod már, hogy Genaro tanításáról kérdezősködj, igaz?
Zavaromban elnevettem magam. Mindenre, ami a zuhatagnál történt, őrülten kíváncsi voltam. Magamban már többször 
meghánytam-vetettem a dolgokat, és arra a következtetésre jutottam, hogy egyfajta bravúros tornamutatványt láttam. 
Genarót az egyensúlyozás páratlan mesterének tartottam – minden egyes mozdulatát a rítus szelleme hatotta át, és – 
említeni is felesleges – nyilvánvalóan minden mozdulatnak rejtett szimbolikus értelme is volt.
– Azzal mindenesetre jó, ha tisztában vagy – kezdte don Juan –, hogy számodra az egész pusztán időpocsékolás volt A 
tanítás a látóknak szólt. Pablito és Nestor felfogtak valamit a dologból, bár még nem látnak jól. Te azonban csak néztél. 
Mondtam Genarónak, hogy furcsa szerzet vagy, és talán kijózanítana egy alapos lecke, ám
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ez nem történt meg. Most már mindegy! A látás  nehéz dolog. – Nem akartam, hogy találkozz Genaróval a történtek 
után, ezért jöttünk el. Elég baj! De ha maradunk, csak rosszabb lett volna. Genaro sokat kockáztatott, hogy valami 
káprázatosat mutasson neked. Sajnálhatod, hogy nem láttad.
– Talán ha elmondanád, don Juan, mi volt a lecke lényege, akkor ráeszmélnék, hogy valójában láttam.
Don Juan felnevetett.
– Te aztán olyanokat tudsz kérdezni...! – mondta, és majd megszakadt nagy vidámságában.
Tudtam, hogy megint ejteni akarja a témát. Szokás szerint háza előtt üldögéltünk. Most hirtelen felállt és bevonult a 
házba.  Követtem,  és  kértem,  hadd mondjam el,  én hogy láttam a dolgot.  Mindenről  alaposan beszámoltam, amire 
emlékeztem. Don Juan rendületlenül mosolygott. Mikor befejeztem, megcsóválta a fejét
– A látás nehéz dolog – mondta. 
Könyörögtem, bocsátkozzon részletekbe.
– A látásról butaság beszélni – szögezte le nyomatékkal. 
Láttam, hogy nem húzok ki semmit belőle, úgyhogy annyiban hagytam a dolgot.
Délután  ezt-azt  intéztem a  városban;  mire  visszaértem,  beesteledett  Ettünk,  majd  kiültünk  a  ramadára.  Alighogy 
elhelyezkedtünk,  don  Juan  minden  bevezetés  nélkül  beszélni  kezdett  Genaro  tanításáról.  Jegyzeteim  ugyan  nálam 
voltak, ám a sötétség miatt és mivel don Juant nem akartam félbeszakítani azzal, hogy lámpást keresgélek, nem írtam.
Don Juan elmondta, hogy don Genaro az egyensúly mestere, és bonyolult műveletekre képes. Ilyen volt az, amikor a 
fején ült; ezzel azt akarta tudtomra hozni, hogy lehetetlen egyszerre jegyzetelni meg látni. A „fejenülés” afféle bolondos 
kunszt volt, ami csak egy pillanatig tartott. Genaro szerint a  látásról írni ugyanilyen bolondos, fölöttébb kétséges és 
felesleges kísérlet.
Don Juan felém pillantott a sötétben, és jelentőségteljesen közölte, hogy Genaro bohócmutatványa csaknem
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eljuttatott a  látásig. Azért is ismételgette a „fejenülést”, mert azt remélte,  átlendíthet a határon. De nem, én rögtön 
visszakoztam.
Don Genaro – csupán személyem iránt érzett jóindulatától vezérelve – ezután újabb, ezúttal drasztikusabb kísérletet tett, 
hogy eljuttasson a  látás  küszöbére.  Alapos fontolgatás  nyomán döntött a zuhatag-mutatvány mellett.  Úgy érezte,  a 
vízesés pereme olyan, mint az a hely, ahol én magam állok, és bízott benne, hogy vele együtt nekem is sikerülni fog a 
nagy ugrás.
Don Juan ezután elmagyarázta, mi is történt valójában. Emlékeztetett arra, hogy az emberi lény – a  látók  számára – 
olyan, mint valami fényszövedékből álló, forgó tojás. Azt is mondta korábban, hogy e tojás-lények legmeghökkentőbb 
tartozéka  a  nagyjából  a  köldök  területéről  kiinduló,  hosszú  szálköteg  –  ezek  életfontosságúak  az  ember  számára. 
Ugyanezek a szálak jelentik a kulcsot don Genaro „attrakciójának” megértéséhez, melynek természetesen semmi köze 
nem volt valamiféle akrobatikus tornamutatványhoz. Az egész egyensúly-akció e csápszerű szálak sikeres használatán 
állt vagy bukott.
Don Juan ezután – olyan váratlanul, ahogy nekikezdett – elhallgatott, aztán valami egészen másról kezdett el beszélni.

1968. október 24.
Azzal  álltam don  Juan  elé,  hogy  az  az  érzésem,  Genaro  sosem fog  újabb  leckét  adni  az  egyensúlyról,  úgyhogy 
szeretném, ha végre  egyszer  s  mindenkorra alaposan elmagyarázná a dolgot – a  magam erejéből  ugyanis  képtelen 
vagyok új felfedezéseket tenni. Don Juan igazat adott nekem, legalábbis ami Genaro leckéit illeti.
– Mire vagy még kíváncsi? – kérdezte.
– Mik azok a csápszerű szálak, don Juan?
– Csápok, melyek az ember testéből kiállnak, s melyeket minden varázsló lát. A varázslók a csápjaik alapján becsülik 
fel az embert. A gyengéknek rövid, szinte
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láthatatlan csápjaik vannak, az erős embereknek fényes, hosszú csápjaik. Genaro csápjai például annyira fényesek, hogy 
ettől csaknem vastag rudaknak látszanak. A csáp elárulja beteg vagy egészséges, fukar, nagylelkű vagy éppen hitszegő-
e az illető ember. Azt is megmondja a csáp, hogy tulajdonosa  lát-e.  És itt van a kutya elásva. Amikor Genaro  látott  
téged – csakúgy mint Vicente barátom –, rögtön tudta, hogy látsz. Amikor én látlak,  akkor azt  látom,  hogy látsz,  ám 
ugyanakkor tudom, hogy nem látsz. Ezt magyarázza el nekem valaki! Ez Genarót is megzavarta. Hiába mondtam neki, 
hogy fura szerzet vagy, maga akarta látni, ezért mentünk a vízeséshez.
– Mit gondolsz, miért keltem azt a benyomást, hogy látok?
Don Juan nem válaszolt. Hosszú hallgatás után végül azt mondta, tudja miért, ám azt nem tudja, hogyan magyarázza el.
–  Azért hiszed azt, hogy mindent olyan könnyű a világon megérteni, mert csak könnyen érthető rutincselekedeteket 
végzel. A vízesésnél azt hitted, Genaro nagy bukfencmester, mert a bukfencen túl más eszedbe sem jutott. És ezen most 
már az isten sem változtat! Genarónak azonban esze ágában sem volt keresztülugrani a vizen. Ha megtette volna, biztos 
otthagyja  a  fogát.  Genaro  fénylő,  vastag  csápjain  egyensúlyozott.  Annyira  megnyújtotta  őket,  hogy  úgyszólván 
keresztülgördült rajtuk a víz felett. Bemutatta a csápok meghosszabbításának és tökéletes kezelésének helyes módját, 
ennyi az egész. Pablito csaknem  mindent látott.  Nestor csak a legnyilvánvalóbb manővereket látta. Te viszont nem 
láttál az égvilágon semmit.
– Talán, ha megmondtad volna előre, mire figyeljek oda, akkor...
Ha nekem adott volna útbaigazítást, szakított félbe, azzal csak Genarót akadályozta volna, mert ha tudom mi történik, 
csápjaim izgalomba jönnek és esetleg hátráltatják Genarót a pontos manőverezésben.
– Ha látnál – folytatta –, nyilvánvaló lett volna számod-
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ra az első lépéstől fogva, hogy Genaro nem csúszkált a falon, hanem csápjait lazította meg. Kétszer csavarta azokat a 
kövek köré,  és úgy tapadt a sziklához, akár  egy légy.  Amikor felért,  az ár közepén lévő kis sziklához erősítette a 
csápokat, és amikor biztosan tartottak, hagyta, hogy a szálak rántsák magukhoz őt. Genaro sohasem ugrott, csak igy 
lehetett  képes megvetni  a lábát  a zuhatag peremén lévő kis kövek csúszós felületén.  A szálak minden alkalommal 
megtartották őt. Az első kőnél azért nem időzött hosszabban, mert a többi csápot már a következő, még kisebb kőhöz 
erősítette, oda, ahol a sodrás a legerősebb volt. Ez a második művelet volt a legelképesztőbb. A tapadófelület túl kicsi 
volt, a víz sodrása pedig akkora, hogy ha néhány csáp nem tartotta volna még az előző kőhöz kötve, akkor menten a 
szakadékba zuhan. Itt hosszan időzött, mert először csápjait ki kellett húznia, és a parthoz erősítenie, majd le kellett 
oldani az első sziklán maradt csápokat Ez nagyon kényes művelet, más varázsló talán nem is lett volna képes rá. Egy 
pillanatban csaknem fogást vesztett. Lehet persze, hogy a bolondját járatta velünk, már sosem fogjuk megtudni. Nekem 
mindenesetre  úgy  tűnt,  mintha  egy  pillanatra  megingott  volna,  mert  egyszer  csak  megmerevedett  és  káprázatos, 
fénysugárhoz hasonló lövellést küldött a másik partra. Azt hiszem, egyedül ez a sugár elég erős lett volna ahhoz, hogy 
átrántsa. Miután keresztülért, felegyenesedett, és egyszerre felragyogtatta az összes csápját. Ez egyedül neked szólt. Ha 
láttál volna, ez semmiképp sem kerülhette volna el figyelmedet. Genaro csak állt ott, nézve téged, és akkor már tudta, 
hogy nem látsz.
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Második rész

A LÁTÁS GYAKORLÁSA
125.

7

Don Juan nem volt otthon, amikor megérkeztem házához 1968. november 8-án déltájban. Fogalmam sem volt, hol 
keressem,  így  leültem  és  vártam.  Valami  azt  súgta,  hamarosan  majdcsak  felbukkan.  Így  is  történt.  Nemsokára 
megérkezett, kurtán üdvözölt, aztán leheveredett gyékényszőnyegére. Kimerültnek látszott.



A látás gondolata továbbra sem hagyott nyugodni. Elhatároztam, újra a hallucinogén füstkeverékhez fogok folyamodni. 
Hosszas tépelődés előzte meg döntésemet, és még mindig nem voltam száz százalékig biztos a dolgomban.
– Meg akarok tanulni látni – tértem rögtön a lényegre. – És ha lehet minden segítség nélkül; ha lehet, a füst nélkül. Mit 
gondolsz, van erre esélyem?
Don Juan felkönyökölt, rám meredt, aztán visszaereszkedett a szőnyegre.
– Nincs – mondta. – Használnod kell a füstöt 
– Akkor miért mondtad, hogy don Genaro eljuttatott a látás küszöbére?
– Valami izzott benned, mintha tényleg tisztában lennél vele, mit művel Genaro, de valójában csak néztél. Kétségkívül 
van benned valami, ami a látásra hasonlít, de csalóka a dolog. Valami visszatart, és ezt a zárt csak a füst oldhatja meg.
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– Mi szükség egyáltalán a füstre? Miért nem tud az ember a maga erejéből látni? Nem elég egyszerűen csak akarni?
– Nem, nem elég. A látás nem könnyű dolog, és csak a füst képes megadni neked azt a sebességet, ami annak az illanó 
világnak a megpillantásához kell. Másképp csak nézni fogsz.
– Miért mondod illanónak azt a világot? 
–  Amikor  látsz,  a  világ  nem  olyan,  mint  amilyennek  megszoktad.  Minden  mozog  és  változik  benne.  Talán 
megtanulhatja az ember magától is megragadni az illanó világot, de semmi értelme, mert az ember teste nem bírná a 
terhelést. A füst azonban megóv a kimerüléstől. A füst megadja a kezdősebességet, ugyanakkor megőrzi a test erejét és 
épségét
– Rendben van – mondtam határozottan. – Jöjjön, aminek jönnie kell; ha füst, hát legyen füst.
Don Juan csak nevetett viselkedésemen.
– Csak lassan a testtel – mondta. – Örökké félrehord az agyad. Most azt hiszed, hogy a füst majd megtanít látni. Ennél 
többről van szó. Mindig sokkal többről van szó.
Egy percre elkomolyodott, úgy folytatta:
– Óvatos és körültekintő voltam veled, mert Mescalito azt kívánta, hogy átadjam a tudásom. De tudom, nem lesz időm 
mindent megtanítani. Csak arra lesz időm, hogy útnak indítsalak, és csupán bízhatom benne, hogy olyan állhatatos 
leszel a keresésben, mint amilyen magam is voltam. Ugyanakkor látom, hogy lustább és makacsabb is vagy nálam. Sok 
mindent másképp látsz, és pillanatnyilag képtelen vagyok megmondani, milyen irányt vesz majd az életed.
Don Juan hanghordozása  és  viselkedése  egy rég elfeledett  érzést  idézett  fel  bennem – félelem,  magányosság  és  a 
várakozás izgalma keveredett ebben az érzésben.
– Hamarosan kiderül, hányadán is állsz a dolgokkal – zárta le a beszélgetést rejtelmesen.
Kisvártatva feltápászkodott, és kiballagott a házból. Követtem, de nem tudtam leüljek-e, vagy kipakoljam a kocsiból a 
neki hozott csomagokat
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– Veszélyes lesz? – kérdeztem végül, csak hogy mondjak valamit
– Minden veszélyes – válaszolta.
Láttam rajta, most nem akar többet mondani. Egy sarokból kis batyukat halászott elő, és belerakta őket egy nagyobb 
szatyorba. Nem kérdeztem segítsek-e, mert tudtam, ha segítségre van szüksége, úgyis jelzi. Mikor befejezte a rakodást, 
visszafeküdt a szőnyegre,  és mondta,  hogy én is  pihenjek. Ledőltem hát,  és aludni próbáltam, de nem jött  álom a 
szememre, mert előző nap délig horpasztottam egy motelban, tudván, hogy már csak három-négy óra autóút áll előttem 
don Juan házáig. Don Juan sem aludt. Bár szeme csukva volt, észrevettem, hogy alig láthatóan jobbra-balra ingatja 
fejét. Talán valami rigmust ismételgetett.
– Együnk valamit – mondta olyan váratlanul, hogy összerezzentem. – Minden erődre szükség lesz: jó formában kell 
lenned.
Levest főzött, de én nem kívántam az ételt.

Másnap,  november  9-én  don  Juan  alig  adott  valamit  enni,  azt  mondta,  pihenjek.  Egész  délelőtt  heverésztem,  ám 
képtelen voltam kikapcsolódni. Nem tudtam, mire készül don Juan, ráadásul a magam dolgában sem voltain biztos.
Délután  három  óra  felé  járt;  a  ramadán  üldögéltünk.  Gyomromat  mardosta  az  éhség,  azonban  don  Juan  rendre 
visszautasította, hogy együnk.
– Három éve nem készítettél füstkeveréket – mondta. – Az enyémet kell használnod, és csak keveset. Egyszer fogom 
megtömni a pipát.  Az egészet  elszívod, aztán pihensz. El fog jönni a másik világ őrzője. Semmit sem teszel,  csak 
megfigyeled. Megfigyeled, hogyan mozog, megfigyeled, mit csinál. Az életed múlhat azon, mennyire figyelsz.
Don Juan olyan hirtelen fejezte be, hogy egy szót sem tudtam kinyögni. Összefüggéstelenül hebegtem valamit
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és rendezni próbáltam gondolataimat. Végül megkérdeztem az első értelmes dolgot, ami az eszembe jutott:
– Kicsoda ez az őrző, don Juan?
Don Juan kategorikusan visszautasított mindenfajta beszélgetést, ám túlságosan ideges voltam ahhoz, hogy csöndben 



maradjak. Tovább nyaggattam, mondjon valamit az őrzőről.
– Majd meglátod – mondta végül. – Ő a másik világ őrzője.
– Milyen másik világé? A holtak világáé?
– Nem, nem a holtak világa az. Egyáltalán semminek sem a világa. Egyszerűen csak másik világ. Lásd meg magad!
Azzal don Juan bement a házba.
– Várj, várj, don Juan – igyekeztem utána. – Most mire készülsz?
Nem felelt.  Egy batyuból  előszedte pipáját,  leült  a  szoba közepén  elhelyezett  gyékényszőnyegre  és  engem nézett, 
mintha a beleegyezésemet várná.
– Bolond vagy – mondta szelíden. – Nem félsz. Csak mondod, hogy félsz.
Lassan megcsóválta a fejét, aztán megtömte a pipát a keverékkel.
– Félek, don Juan. Igazán félek.
– Nem. Ez nem félelem.
Kétségbeesetten  próbáltam időt  nyerni,  és  hosszas  fejtegetésbe  kezdtem érzéseim természetéről.  Azt  bizonygattam, 
hogy félek, mire don Juan azt mondta, hogy nem zihálok, és szívverésem sem gyorsabb a szokásosnál.
Egy pillanatra elgondolkodtam azon, amit mondott. Nem volt igaza; a félelem szokványos fizikai tünetei mind jelen 
voltak. Elháríthatatlan végzet sejtelme itatott át mindent körülöttem. Gyomrom émelygett, tenyerem izzadt és biztosra 
vettem, hogy holtsápadt vagyok; mégis, valójában nem éreztem félelmet A félelem szokásos érzete, az a sajátos érzés, 
ami egész életemen keresztül elkísért, nem volt sehol. Ahogy a pipát a kezében tartó és engem fürkésző don Juan előtt 
fel-alá lép-
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delve beszéltem, arra a következtetésre jutottam, hogy amit érzek, az sokkal inkább valamiféle kényelmetlenség-érzet, 
irtózás már pusztán a gondolatától is annak, hogy a hallucinogén növények meg fogják zavarni tudatom tisztaságát.
Don Juan elnézett mellettem egy pillanatra, mintha a távolban keresne valamit szemével. Tovább róttam a szobát fel-
alá, mígnem rám parancsolt, hogy most már üljek le. Néhány percig nem történt semmi.
– Nem akarod elveszíteni a józanságodat ugye? – kérdezte váratlanul.
– Erről van szó, don Juan – bólintottam. Nevetni kezdett.
–  A  józanság,  a  tudós  ember  második  ellensége  telepedett  rád.  –  Nem  félsz,  de  foggal-körömmel  kapaszkodsz 
józanságodba, s ostobaságodban ezt nevezed félelemnek – kuncogott tovább.
– Adj szenet – rendelkezett végül. Hátramentem, néhány izzó széndarabot emeltem ki a tíizből, egy kőlapra helyeztem 
őket, és visszatértem a szobába.
– Gyere ide ki – kiáltott a verandáról don Juan.
Egy gyékényszőnyeget helyezett oda, ahol ülni szoktam. Leraktam don Juan mellé a széndarabokat, és le akartam ülni, 
de ő azt mondta, a szőnyeg jobb szélére üljek. Egy darabka szenet tett a pipába, és átnyújtotta. Csodáltam azt a szelíd 
erőszakot,  amivel  irányított.  Semmit  sem  tudtam  mondani;  kifogytam  az  érvekből.  Tudtam,  nem  félek,  csupán 
józanságomtól vonakodom megválni.
– Pöfékelj! – biztatott halkan. – Nem lesz második adag. Beleszívtam a pipába, és hallottam, ahogy pattogva lángra kap 
a keverék. Azonnal mintha jégfátyol telepedett volna számra és orromra. Még egy szippantás, és a fátyol mellkasomra 
is kiterjedt. Mire elszívtam a pipát, úgy éreztem, belülről az egész testemet valami furcsán hűvös, meleg burok fedi.
Don Juan átvette a pipát, megütögette a fejet, hogy meg-
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lazítsa az elszenesedett maradékot, majd ahogy mindig szokta, megnyálazott ujjával kitörölte a fej belsejét
Testem elgémberedett, de mozogni tudtam. Kényelmesebb helyzetet vettem föl.
– Most mi lesz? – kérdeztem, némi nehézséggel formálva a szavakat.
Don Juan nagy gonddal visszahelyezte tokjába a pipát, begöngyölte egy darab ruhába, aztán felült, és szembenézett 
velem. Megszédültem, szemem magától lecsukódott Don Juan erősen megrázott, és azt mondta, magam is tudom, hogy 
ha elalszom, akkor végem. Ettől tüstént magamhoz tértem. Eszembe jutott ugyan, talán csak azért mondja ezt, hogy 
ébren tartson, de azt sem zárhattam ki, hogy valóban így van. Akkorára nyitottam szememet, amekkorára csak bírtam, 
szemlátomást nagy derültséget keltve ezzel don Juanban. Azt mondta, tartsam nyitva a szemem és várjak, amíg egy 
adott pillanatban majd megpillantom a másik világ őrét.
Kellemetlen,  égető érzés kezdett kínozni.  Megpróbáltam helyet  változtatni, de képtelen voltam mozdulni.  Mondani 
akartam valamit don Juannak, de a szavak mintha olyan mélyen lettek volna elrejtve bennem, hogy lehetetlen volt 
előhalásznom  őket.  A  jobb  oldalamra  zuhantam,  és  a  következő  pillanatban  azt  vettem  észre,  hogy  a  padló 
magasságából tekintek don Juanra.  Don Juan fölém hajolt,  és azt  suttogta,  ne őt  nézzem, hanem összpontosítsak a 
szőnyeg egy pontjára, közvetlenül magam előtt. Csak a bal szememmel nézzek – előbb vagy utóbb meg kell látnom az 
őrzőt.
Arra  a  pontra  fókuszáltam,  amit  mutatott,  ám semmit sem láttam.  Egyszer  csak feltűnt  egy szúnyog,  és  leszállt  a 
szőnyegre.  Követtem mozgását.  Olyan  közel  jött  hozzám,  hogy  képét  nem tudtam többé  élesben  tartani,  látásom 
elmosódott. Akkor hirtelen úgy éreztem, hogy felálltam. Olyan furcsa érzés volt, hogy szívesen elgondolkodtam volna 
rajta, ám erre nem volt időm. Azt éreztem, hogy szokásos szemmagasságomból nézek egyenesen előre, és amit láttam, 



az az utolsó porcikámig fel-
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rázott.  Közvetlenül  előttem  egy  hatalmas,  félelmetes  állat  állt!  Soha,  legvadabb  fantáziáimban  sem  láttam  hozzá 
hasonlót. Lenyűgözve, teljes bénaságban bámultam rá.
Az első, amit érzékeltem, az a mérete volt. Úgy tűnt, legalább harminc méter magas. Egyenesen állt, bár fogalmam sem 
volt miképpen. A következő, amit észrevettem, a szárnya volt, két rövid, széles szárny. Ekkor ráeszméltem, hogy úgy 
figyelem az állatot, mintha valami megszokott dolog lenne – vagyis hogy nézem. Mégsem tudtam úgy nézni, ahogy 
nézni szoktam. Helyesebb talán azt mondani, hogy egyre újabb dolgokat vettem rajta észre, mintha egy kép fokozatosan 
élesedett volna. Az állat testét fekete szőrcsomók borították. Hosszú pofája volt, és folyt  belőle a nyál.  Szemei két 
hatalmas fehér golyóként dülledtek ki gödreikből.
Most  suhogtatni  kezdte a  szárnyait  Nem madárszárnyak  verdesése  volt  ez,  hanem valami  rezgő,  vibráló  remegés. 
Felemelkedett, és néhány centivel a föld felett körözni kezdett. Repülésnek nem nevezném – suhant inkább, de meglepő 
könnyedséggel és sebességgel. Egy másodpercre teljesen belefeledkeztem a látványba; mozdulatait undorítónak láttam, 
ugyanakkor lenyűgözött sebessége és mozgékonysága.
Két kört tett meg előttem, és bármi csorgott is pofájából, az a szárnyak rezgése nyomán szanaszét fröcskölt. Ezután 
megfordult és hihetetlen gyorsasággal tovasiklott, és azonnal eltűnt a távolban. Megrögzötten néztem abba az irányba, 
amerre eltűnt, mit tehettem volna mást. Az a furcsa érzésem volt hogy képtelen vagyok rendezni gondolataimat, és 
mozdulni sem tudtam; mintha a padlóhoz szögeztek volna.
Aztán valami felhőfélét vettem ki a távolban, és a következő pillanatban a szörny máris teljes sebességgel keringett 
előttem.  Szárnyai  egyre  közelebb  kerültek  szememhez,  végül  megütöttek.  Metsző  fájdalom hasított  belém,  olyan, 
amilyet még sohasem éreztem; teljes erőmből felüvöltöttem. 
A következő dolog, amire emlékszem, hogy a szőnyegen
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ülök, és don Juan a homlokomat dörzsöli. Miután karomat és lábamat is megpaskolta valamilyen levéllel, levitt a ház 
mögött húzódó vizesárokhoz, levetkőztetett, és többször alámerített a jéghideg vízbe, közben bal talpamat időről időre 
megtapogatta. Kis idő múltán csiklandóssá váltam, és amikor észrevette ezt, közölte, hogy kutya bajom. Felöltöztem, és 
visszamentünk  a  házba.  Visszaültem  a  gyékényszőnyegre,  beszélni  akartam,  de  nem  tudtam  koncentrálni,  noha 
gondolataim kristálytiszták voltak. Meglepetten konstatáltam, milyen nagyfokú koncentráció szükséges a beszédhez. 
Arra is felfigyeltem, hogy képtelen voltam egyszerre beszélni és nézni. Úgy ereztem, valahol nagyon mélyen vagyok, és 
ha beszélni akarok, fel kell buknom a felszínre mint valami búvárnak; mintha a szavak húznának fel a felszínre. Kétszer 
is eljutottam odáig, hogy annak rendje s módja szerint megköszörültem a torkom, mégsem mondtam semmit. Jobbnak 
tetszett azon a fura csöndszinten maradni, ahol a nézés örömét élvezhettem. Úgy tűnt, kezdem kapiskálni, mi az, amit 
don Juan látásnak nevez, és ez nagy elégedettséggel töltött el.
Később don Juan levest  és tortillát  hozott nekem. Jó étvággyal  ettem, anélkül, hogy elvesztettem volna  látásomat. 
Mindent  alaposan  megnéztem  a  szobában.  Biztos  voltam  benne,  hogy  látok,  annak  ellenére,  hogy  a  világ 
ugyanolyannak tűnt, mint korábban. Addig igyekeztem látni, míg egészen be nem sötétedett. Végül nagyon elfáradtam, 
lefeküdtem, és azonnal elaludtam.
Mikor don Juan takarót  terített  rám, felébredtem. Fájt  a  fejem,  és hányingerem volt.  Nemsokára  jobban lettem, és 
egyhuzamban aludtam másnapig.

Reggelre ismét régi önmagam voltam. Azonnal don Juanra támadtam:
– Mi történt velem?
Don Juan kényszeredetten kuncogott.
– Az őrző keresésére indultál, és meg is találtad – mondta.
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– De mi volt az, amit láttam, don Juan?
– Az őrző, az őrszem, a másik világ kapusa. 
Részletesen le akartam festeni  neki a fenevadat,  de  leintett,  mondván, abban,  amivel  találkoztam, nem volt  semmi 
különös.  Elmondtam,  hogy  a  találkozás  annyira  megrázott,  hogy  egyelőre  még  képtelen  vagyok  végiggondolni  a 
történteket. Don Juan csak nevetett, kifigurázva úgymond az „események túldramatizálására” hajló természetemet.
– Bármi volt is az a dolog – folytattam –, fájdalmat okozott nekem. Ez azt jelenti, olyan igazi, mint te meg én.
– Hát persze hogy igazi – helyeselt don Juan. 
Ahogy  egyre  több  részletre  emlékeztem  vissza,  mind  izgatottabb  lettem.  Don  Juan nyugalomra  intett,  majd 
megkérdezte, hogy valóban féltem-e, a „valóban” szót hangsúlyozva.
– Mozdulni sem bírtam... Soha életemben nem éltem még át ehhez hasonló rettegést.
– No, no – nevetett. – Annyira azért nem voltál berezelve.



– Esküszöm bármire – mondtam nagy hévvel –, hogy ha mozdulni bírtam volna, kirohantam volna a világból.
Don Juan a hasát fogta nevettében.
– Miért kellett találkoznom ezzel a szörnyeteggel?
Don Juan Hirtelen komoly képpel nézett rám.
– Ez volt az őrző. Ha látni akarsz, le kell győznöd az őrzőt.
– De hát hogyan lennék képes legyőzni, don Juan? – mondtam hisztérikusan. – Megvan vagy harminc méter magas.
Don Juan úgy nevetett, hogy a könnyei is kicsordultak. Ismét kérlelni kezdtem:
– Hadd mondjam már el, mit láttam! Akkor megértenél végre.
– Rendben van. Ha ez boldoggá tesz, hát tessék! 
Erre töviről-hegyire elmeséltem neki, amire emlékeztem, ám ez sem változtatott hozzáállásán.

134.

– Na és...? – értetlenkedett.
– Mégis, mit gondolsz, mivel győzhetnék le egy ilyen szörnyet? Mivel?
Újra felém fordult:
– Igazából nem féltél. Megsérültél, de egy pillanatig sem féltél – jelentette ki, majd kényelmesen hátradőlt, és két kezét 
tarkója alá helyezte; szemlátomást nem kívánt többet beszélni a dologról.
– Tudod – szólalt meg váratlanul, le nem véve szemét a  ramada  tetejéről –, akárki  láthatja  az őrzőt, és néhányunk 
számára akár égig érő fenevadnak is tűnhet. Te még viszonylag szerencsés voltál, hogy csak harminc méter magas volt. 
De hisz olyan egyszerű a titka!
Pillanatra elhallgatott, és egy mexikói dalt kezdett dúdolni.
– A másik világ őre egy szúnyog – mondta lassan.
Nem akartam hinni a fülemnek.
– Igen, a másik világ őre egy szúnyog – ismételte. – Tegnap egy szúnyoggal akadtál össze, és ez a kis szúnyog fogja 
utadat állni, amíg le nem győzöd.
Egy pillanatig  kételkedve  meredtem rá,  de azután – látomásom elemeit  újra  számba véve  – eszembe jutott,  hogy 
valóban láttam egy szúnyogot, és hogy egy másodperccel később valamiféle káprázat nyomán már a szörnnyel álltam 
szemben. Azt azonban sehogy sem értettem, hogyan lehetett képes egy szúnyog akkora fájdalmat okozni nekem.
– Ami megsértett, az nem a szúnyog volt – mondta don Juan –, hanem a másik világ őre. Egy nap talán lesz merszed 
szembeszállni vele. Nem most; most egy harmincméteres, nyáladzó szörnyeteg. De ne is beszéljünk erről! Ha többet 
meg akarsz tudni róla, újra találkoznod kell vele.

Két nap múlva, november 11-én, újra elszívtam egy adagot don Juan keverékéből. Előtte megkértem, engedje, hogy 
megint felkeressem az őrzőt. Kérésem alapos elhatározás eredménye volt. Kíváncsiságom felülmúlta 
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mind félelmemet, mind józanságomhoz való ragaszkodásomat.
Ugyanúgy zajlott minden, mint két napja. Don Juan egyszer tömte meg a pipát, és mikor az egészet elszívtam, gondosan 
helyre rakta.
A keverék hatása lassabban bontakozott ki. Mikor elkapott a gyenge szédülés, don Juan odajött hozzám, és fejemet 
támasztva  segített  ledőlni  a  bal  oldalamra.  Intett,  hogy  nyújtsam  ki  a  lábam  kényelmesen,  aztán  jobb  karomat 
mellmagasságban  testem  elé  helyezte  a  földre.  Tenyeremet  lefelé  fordította,  hogy  nyomást  tudjak  gyakorolni  a 
szőnyegre. Nem segítettem, de nem is akadályoztam, mert nem tudtam, mit akar csinálni.
Leült elém, és azt mondta, ne törődjek semmivel. Az őrző hamarosan itt lesz, és így majd páholyból láthatom. Azt is 
megjegyezte, hogy az őrző nagy fájdalmat okozhat, ám van egy mód elkerülni ezt. Két napja felültetett, amikor úgy 
látta, eleget kaptam. A jobb kezemre mutatott, s azt mondta, azért helyezte azt a szőnyegre, hogy amikor csak akarom, 
felnyomhassam magam.
Mire mindezt elmondta, testem teljesen elzsibbadt. Fel akartam hívni don Juan figyelmét arra, hogy képtelen leszek 
mozdulni, mivel elvesztettem az izmaim fölötti uralmat ám nem jött ki hang a torkomon. De mintha csak tudta volna, 
mit  akarok mondani,  közölte,  a  kulcs az akarat.  Sürgetett,  emlékezzem vissza arra,  amikor évekkel  azelőtt  először 
fogyasztottam a gombákból.
Akkor teljesen a magam erejéből szökkentem talpra; azt mondta, pusztán „akaratom” révén „talpra gondoltam” magam. 
Most is ez az egyetlen módja a helyváltoztatásnak.
Mindez  azonban semmit sem jelentett  számomra,  mert  nem emlékeztem mi is  történt  pontosan,  akkor,  több évvel 
ezelőtt. Kétségbeesetten hunytam le a szemem. 
Don Juan a hajamnál fogva azonnal megragadott és alaposan megrázta a fejem; rám parancsolt hogy a szemem tartsam 
nyitva. Engedelmeskedtem, ám emellett valami magam számára is meghökkentőt csináltam. Azt
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mondtam: „nem tudom, hogy keltem fel akkor”. Ez teljesen meglepett. A szavak valami elképesztő hangsúlytalansággal 
buktak ki  belőlem, ám kétségkívül  az  én hangom volt,  amit  ugyanakkor  elképzelhetetlennek  tartottam, hiszen egy 
pillanattal korábban képtelen voltam megszólalni. Don Juanra néztem. Elfordította az arcát, és nevetett.
– Ezt nem én mondtam! – mondtam.
Megint elámultam hangomon. Egyszerre meg is könnyebbültem: az, hogy beszélni tudtam, oldotta feszültségemet. Meg 
akartam kérni don Juant, magyarázza el, hogyan vagyok képes beszélni, ám most újra képtelen voltam kiejteni akár 
egyetlen  szót  is.  Teljes  erőmből  küzdöttem,  hogy  gondolataimat  szavakba  öntsem,  de  hiába.  Feladtam,  és  akkor 
csaknem önkéntelenül azt kérdeztem: „Ki beszél, ki beszél?” Don Juan az oldalára borult annyira kacagott. Úgy láttam, 
egyszerű dolgokat képes vagyok kimondani, amennyiben pontosan tudom, mit akarok közölni.
– Én beszélek? Én beszélek? – szólaltam meg.
Don Juan rám förmedt, hogy ha nem hagyom abba, átmegy a másik szobába, és hagyja, hogy egyedül bohóckodjak.
–  Nem bohóckodom –  mondtam,  és  így  is  gondoltam.  Gondolataim kristálytiszták  voltak,  testemet  azonban  nem 
éreztem. Nem fulladtam, mint korábban egyszer hasonló helyzetben történt; ellenkezőleg, nagyon kellemesen éreztem 
magam, épp mivel nem éreztem semmit. Teljesen elvesztettem az uralmat testem fölött, mégis tudtam beszélni. Az 
jutott eszembe, ha beszélni tudok, miért ne tudnék fel is állni, ahogy don Juan mondta.
– Fel – mondtam angolul, mire egy szempillantás alatt talpon voltam.
Don Juan zsörtölődve rázta fejét és kisétált a szobából.
– Don Juan! – kiáltottam utána háromszor is. Szerencsére visszajött.
– Tegyél le – mondtam.
– Tedd le magad! Úgy látom, nagyon jól boldogulsz.
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Azt mondtam ekkor: „le”, és hirtelen nem láttam semmit. Egy pillanattal később visszatért a szoba és don Juan látványa. 
Arra gondoltam, biztos arcommal a földre borultam, és don Juan emelte fel fejemet.
– Köszönöm – nyögtem vontatott, monoton hangomon.
– Kérem – utánozott don Juan, és újabb nevetőgörcs fogta el.
Ezután leveleket vett elő, és dörzsölni kezdte a karomat és a lábamat.
– Mit csinálsz? – kérdeztem.
–  Bedörzsöllek – válaszolta fájdalmas, monoton hangot mímelve. Teste rázkódott a nevetéstől. Szemei barátságosan 
csillogtak. Szerettem őt. Úgy éreztem, don Juan együttérző, igazságos és tréfás barát. Nem tudtam vele nevetni, bár 
szerettem volna. A megkönnyebbülés újabb hulláma öntött el, és „felnevettem”, azaz olyan borzasztó hang szakadt ki a 
torkomból, hogy még don Juan is visszahőkölt
– Jobb, ha most leviszlek az árokhoz – mondta –, mert még belehalsz a bohóckodásba.
Talpra állított, és körbevezetett a szobában. Lassan visszatért az élet a lábamba, majd fokozatosan az egész tesiembe. 
Fülemben, tarkómon és fejem tetején olyan erős nyomást kezdtem érezni, hogy azt hittem, rögtön szétrobbanok.
Don Juan lesietett velem a vizesárokhoz, és azonnal, ruhástul belemerített a vízbe. A hideg lassan enyhített a nyomáson 
és a fájdalmon. Végül teljesen rendbe jöttem.
A házba visszatérve ruhát váltottam, leültem. Megint éreztem azt a furcsa távoliságot, a vágyat, hogy csend vegyen 
körül.  Ezúttal  azonban  nem  tűnt  úgy,  mintha  elmém  nagyon  tiszta  lenne,  vagy  összpontosító  képességem 
megnövekedett volna; inkább egyfajta melankóliát és fáradtságot éreztem, aztán hamarosan elnyomott az álom.
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1968. november 12.
Reggel don Juannal a közeli dombra indultunk növényeket gyűjteni.  Nehéz terepen, úgy hatmérföldnyi utat tettünk 
meg. Mivel meglehetősen elfáradtam, javasoltam, tartsunk pihenőt; leültünk hát, és beszélgetni kezdtünk. Don Juan azt 
mondta, elégedett fejlődésemmel.
– Most már tudom, hogy én beszéltem – mondtam –, de akkor meg mertem volna esküdni, hogy valaki más hangját 
hallom.
– Persze hogy te voltál.
– De hogyhogy nem ismertem fel a saját hangom?
– Ez a kis füst hatása. Az ember beszélhet, nem veszi észre; több ezer mérföldet utazhat, azt sem veszi észre. Így lehet 
például keresztülmenni dolgokon. A kis füst eltünteti a testet, és az ember szabad lesz, mint a szél; még a szélnél is 
szabadabb, hiszen a szélnek útját állhatja egy hegy vagy egy szikla. A kis füst olyanná tesz, akár a levegő; de még a 
levegő is megáporodhat, ha bezárják, mondjuk egy sziklasírba. A kis füst azonban tökéletesen, feltétlenül szabaddá tesz.
Don Juan szavai nyomán öröm és kétség keveredett bennem, sőt valami homályos bűntudatot is ereztem.
– Az ember valóban képes meglenni ezeket a dolgokat?
– Miért, mit gondolsz? Azt hiszed, az egész őrültség? 
– Tudom, hogy neked mindezt könnyű elfogadnod. Én azonban képtelen vagyok erre.
– Nekem sem könnyű. Semmivel sem vagyok kedvezőbb helyzetben nálad. Ezek a dolgok akár nekem, akár neked, akár 
bárkinek hihetetlennek tűnnek.



– De te mégis ebben élsz, don Juan.
– Igen, de ezt nem ingyen kaptam. Sokat küszködtem, valószínűleg többet, mint amennyit te valaha is fogsz. Tudod, 
van benned valami, ami miatt, ki tudja miért, összejönnek neked a dolgok. Van fogalmad, micsoda erőfeszítésembe 
került, hogy elérjem azt, amit te tegnap megtettél? Valami állandóan a nyomodban van, és segít neked. Másképp nem 
lehetne megmagyarázni azt, ahogy előrehaladsz a tanulásban. Ez történt korábban Mesca-
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calito esetében, most pedig a kis füsttel. Olyan nagy ajándék ez, hogy másra nem is volna szabad gondolnod.
– Roppant egyszerűnek fested le a dolgokat, don Juan, de nem ez a helyzet. Iszonyú kétségek feszegetnek belülről.
–  Nincs  kétségem afelől,  hogy hamarosan helyrejössz.  De a tested például  elhanyagoltad.  Elhíztál.  Korábban  nem 
akartalak ilyesmikre figyelmeztetni. Az ember hagyja, menjenek a dolgok a maguk rendje s módja szerint. Évekig távol 
voltál. Tudtam ugyan, hogy vissza fogsz jönni, és úgy is lett. Pont mint az én esetem; Öt és fél évet hagytam ki.
– Te miért hagytad abba a tanulást, don Juan?
– Ugyanazért, amiért te. Nem volt ínyemre a dolog.
– És miért tértél vissza?
– Ugyanazért, amiért te. Mert nem lehet másképpen élni.
E megjegyzése mélyen megérintett, mert korábban magam is gondoltam erre. Sosem fogalmaztam azonban meg, és 
most don Juan mintha saját érzéseimet foglalta volna össze.
Hosszú csend után megkérdeztem:
– Mit tettem tegnap, don Juan? 
– Amikor akartál, felálltál.
– De hisz fogalmam sincs, hogyan csináltam...
– Időre van szükség, hogy tökéletesen menjen a dolog. A lényeg azonban az, hogy tudod, miképpen kell csinálni.
– Pontosan ez az, hogy nem tudom.
– Már hogyisne tudnád?
– Don Juan, bármire megesküszöm, hogy... 
Nem hagyta, hogy befejezzem. Felállt, és továbbindult.

Később ismét a másik világ őréről beszélgettünk. 
– Ha elfogadom azt, hogy valóságos, amit átéltem, akkor eszerint az őrző egy hatalmas lény, amely hihetetlen mértékű 
fizikai fájdalmat képes okozni. Ugyanakkor
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ha  azt  is  elfogadom,  hogy  az  ember  pusztán  akaratából  hatalmas  távolságok  beutazására  képes,  akkor  ebből  az 
következik, hogy egyszerűen akarnom kell, hogy a szörny eltűnjék. Így van?
–  Nem egészen – felelte don Juan. – Akaratoddal nem tüntetheted el az őrzőt. Abban azonban megakadályozhatod, 
hogy kárt  okozzon benned. Ha ezt  sikerül  elérned,  máris nyitva az út  előtted.  Úgy mész el  az őrző mellett,  hogy 
szárnyait sem lesz képes meglebbenteni.
– És ezt hogyan érhetem el?
– Már tudod is ennek a módját. Csak gyakorolnod kell.
Azt vetettem közbe, hogy szerintem mi másképp látjuk a világot, ebből adódnak félreértéseink. Számomra tudni valamit 
annyit  jelent,  hogy átlátom azt,  amit  csinálok,  és  bármikor  képes  vagyok  megismételni;  az  adott  esetben  viszont 
fogalmam sincs, mit tettem a füst hatása alatt, és akkor sem tudnám megismételni, ha az életem múlna rajta.
Don Juan fürkésző tekintettel nézett rám. Úgy tűnt, mintha szavaimat mérlegelné.  Levette kalapját,  és a halántékát 
vakargatta. Mindig így csinált, amikor meg akarta játszani, hogy zavarban van.
–  Te  aztán  értesz  a  semmitmondáshoz!  –  mondta  nevetve.  –  Jól  tudod,  ha  tudós  emberré  akarsz  válni,  eltökélt 
szándékkal kell rendelkezned. Ehelyett,  úgy látszik, eltökélt szándékod, hogy mindenféle rejtvényekkel összezavard 
magad.  Az  még  sohasem jutott  eszedbe,  hogy  talán  nem lehet  mindent  megmagyarázni  a  világon  úgy,  ahogy  te 
gondolod? Amikor azt mondom, hogy az őrző utadat állja, és képes arra,  hogy egy csapással leterítsen, tudom, mit 
beszélek.. Amikor azt mondom, az ember képes arra, hogy akarata révén mozogjon, megint csak tudom, mit beszélek. 
Fokozatosan akartalak rávezetni arra, hogyan mozogj, ám rájöttem, tudod a módját, noha te tagadod ezt.
– Hidd el, igazán nem tudom – tiltakoztam.
– Igenis tudod, te bolond – mondta szigorúan, és mosolygott hozzá. – Az jut eszembe erről, amikor valaki a
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Julio gyereket felrakta a kombájnra; tudta a gyerek, hogyan vezesse a gépet, jóllehet sohasem ült rajta korábban.
–  Értem,  amit  mondasz,  don  Juan,  de  hidd el,  megint  nem lennék  képes  rá,  mert  nem vagyok  benne biztos,  mit 
csináltam.



– Az  álvarázslók próbálnak megmagyarázni mindent olyan magyarázatokkal, amelyekben maguk sem biztosak. Ez a 
boszorkányság. De te sem vagy különb náluk; a magad módján akarsz magyarázatot találni a dolgokra, ám nem vagy 
biztos a szavaidban.
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1969.  január  18-án,  déltájban,  don  Juan  házának  előterében  üldögéltünk,  a  közeli  hegyek  közt  tett  kirándulásunk 
fáradalmait pihenve ki.
Don Juan váratlanul azzal fordult hozzám, vajon hazautazom-e a hétvégére. Közöltem, hogy hétfő reggelre tervezem az 
indulást. Erre felállt, bement a házba, és néhány perc elteltével kiszólt, menjek be én is. Szobája közepén ült, szemben 
vele  gyékényszőnyegem.  Intett,  hogy  foglaljak  helyet,  majd  se  szó  se  beszéd  kigöngyölte  pipáját,  megtömte  a 
keverékkel, meggyújtotta, és anélkül, hogy beleegyezésemet kérte volna, átnyújtotta nekem, mondván, szívjam el. Nem 
ellenkeztem; don Juan helyesen becsülte fel érzéseimet – kíváncsiságom elnyomott minden más gondolatot Buzdításra 
nem volt szükség; egy lendülettel elszívtam a pipát. A hatás ugyanolyan volt, mint a megelőző alkalmakkor. Don Juan 
is  hasonlóan  cselekedett,  csak  most  nem segített,  pusztán  utasított,  hogy dőljek  bal  oldalamra  és  helyezzem jobb 
kezemet a szőnyegre. Ha akarom, mondta, ököllel is megtámaszthatom magam, és én így is tettem, mert ez a testhelyzet 
kevésbé terhelte meg kézfejemet. Éber voltam, melegség hullámzott át rajtam, majd elhagyott minden testi érzés.
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Don Juan is  oldalára  dőlt,  szemközt  velem;  jobb  alkarját  párnaként  használva  könyökén  nyugtatta  fejét.  Minden 
tökéletesen nyugodt volt, testem elcsöndesedett, a fizikai érzékelés megszűnt. Mély elégedettséget éreztem.
– Jó így – mondtam.
Don Juan felpattant.
– Nehogy megint elkezdd! – rázta felém fenyegetően az ujját. – Teljesen kimeríted magad a beszéddel, aztán ha jön az 
őrző, úgy szétlapít, ahogy te szétlapítanál egy szúnyogot.
Meglehetősen tréfásnak találhatta a hasonlatot, mert nevetni kezdett.
– Hallgass, kérlek hallgass – mondta hirtelen megint elkomolyodva, és leült.
– Hisz nem akartam semmit mondani – szaladt ki akaratlanul a számon.
Don Juan szó nélkül felállt, és otthagyott. Ebben a pillanatban egy szúnyog ereszkedett le a szőnyegre, és ez korábban 
soha nem tapasztalt érzéssel töltött el – könnyedség, félelem és gyötrelem keveredett ebben az érzésben. Tisztában 
voltam vele,  hogy rögtön  valami  természetfeletti  fog  történni,  hogy a  szúnyog  a  másik  világ  őre.  Ez  mulatságos 
gondolatnak tetszett – nevethetnékem támadt, de arra gondoltam, könnyedségem elvonja figyelmem, és éppen arról az 
átmeneti  periódusról  maradok  le,  amit  annyira  meg  szeretnék  figyelni.  Korábbi  találkozásunkkor  először  a  bal 
szememmel néztem a szúnyogra, majd a következő pillanatban azt éreztem, hogy álló helyzetben vagyok, és mindkét 
szememmel nézek – hogy hogyan zajlott le az átmenet, arról viszont fogalmam sem volt.
Láttam, hogy a szúnyog a szőnyegen járkál körbe-körbe. Mindkét szemem nyitva volt. Most nagyon közel jött, olyan 
közel, hogy többé nem tudtam két szemmel figyelni, és behunytam jobb szememet. Abban a pillanatban, ahogy fókuszt 
váltottam azt éreztem, hogy állok, szemben velem pedig ott tornyosult a hatalmas állat. Fényes-feketén csillogott a 
szörny. Elülső részét hosz-

145.

szú, fekete, csomós szőrszálak fedték, melyek mintha nyálkás, síkos pikkelyek repedései közül tüskeként törlek volna 
elő. Vaskos, gömbölyded teste volt szárnyai testéhez viszonyítva rövidnek, de szélesnek voltak mondhatók. Két nagy, 
fehér szeme kidülledt, hosszú pofájából csorgott a nyál. Talán egy aligátorra hasonlított, ám hosszú fülei vagy talán 
szarvai voltak.
Miközben igyekeztem alaposan szemügyre venni, észrevettem, hogy nem tudok úgy nézni rá, ahogy rendesen nézni 
szoktam. Fura gondolatom támadt; úgy éreztem, testének minden egyes porcikája külön él. Életemben először jutott 
eszembe, hogy számomra egy emberben egyedül a szeme az, ami életet sugároz. Az őrzőnek ezzel szemben mintha 
„milliónyi szeme” lett volna.
Megállapításomat rendkívül találónak éreztem. Egy ideje már törtem azon a fejem, milyen hasonlattal adhatnám vissza 
azokat a „torzulásokat”, melyek nyomán egy szúnyogot hatalmas fenevadnak láttam; az jutott eszembe, olyan az egész, 



mintha egy rovart a mikroszkóp nagyítólencséje alatt figyelnénk. Ez a hasonlat azonban sántított. Az őrző látványa 
ennél a képnél sokkal összetettebb volt.
Az őrző most pörögni kezdett előttem, majd megállt és rám nézett. Tánca hangtalan volt Megjelenéséből sugárzott az 
iszonyat – kidülledő szeméből, borzasztó pofájából, nyáladzásából, undorító szőrzetéből, de mindenekelőtt hatalmas 
méretéből. Figyeltem, ahogy szárnyait mozgatja, ahogy szárnyai hang nélkül vibrálnak. Figyeltem, ahogy siklik a talaj 
fölött,  mint  valami  gigászi  jégtáncos.  Ugyanakkor  megkönnyebbülést  is  éreztem.  Biztosan  tudtam,  sikerült 
rábukkannom a kulcsra, amellyel fölébe kerekedhetem. Tudtam, hogy az őrző nem más, mint mozgó kép egy hangtalan 
képernyőn; látványnak ijesztő ugyan, ám teljesen ártalmatlan. 
Az őrző megrebbentette szárnyait és megfordult. Háta olyan volt, mint valami rikító színű páncélzat; erősen fénylett, és 
a színárnyalat felkavarta a gyomrom. Egy pillanatig így állt, majd szárnyait megsuhogtatva kisiklott a látóteremből.
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Különös dilemma elé kerültem. Őszintén hittem – noha talán csak annak hatására, hogy don Juan azt mondta, többet 
tudok, mint amennyit beismerek –, hogy sikerült legyőznöm a szörnyet, mégpedig egyszerűen azzal, hogy rájöttem, kép 
csupán, legyen bármennyire ijesztő. Akárhogy is, úgy éreztem, szabad az út előttem. Másrészről fogalmam sem volt, 
hogyan tovább; erre don Juan nem készített fel. Megpróbáltam megfordulni, de nem bírtam mozogni. Látómezőm teljes 
szélességében  ugyanakkor  rendkívül  jól  láttam –  felhős,  halványsárga  horizont  húzódott  előttem;  mindent  mintha 
valami gáznemű, citromszínű lepel borított volna. Úgy éreztem, valamilyen fennsíkon állok, amit kénes köd fed.
Hirtelen feltűnt a távolban az őrző. Széles kört írt le, mielőtt megállt előttem; szája hatalmas üregként szélesre tárult – 
nem voltak  fogai.  Megrebbentette  szárnyait,  majd  rám rontott.  Úgy jött,  mint  egy  bika.  Szárnyaival  szemem felé 
suhintott. A fájdalomtól felkiáltottam, majd felrepültem, jobban mondva úgy éreztem, mintha kilőttem volna magam, 
magasan az őrző fölé, a sárga fennsík fölé, át egy másik világba, az emberek világába. Mikor felocsúdtam, don Juan 
szobája közepén álltam.

1969. január 19.
– Valóban úgy éreztem, hogy legyőztem az őrzőt – mondtam don Juannak.
– Csak nem gondolod komolyan? – lepődött meg.
Már egy álló napja nem szólt hozzám, de én nem bántam – a csönd megnyugtatott.  Egyfajta álomszerű állapotban 
voltam,  és  úgy tűnt,  ha  figyelmesen  nézek,  képes  vagyok  látni.  Nem láttam azonban semmi különöset;  minden  a 
megszokott arcát mutatta.
Don Juan megkért, számoljak be élményeimről. Leginkább az őrző hátának színe érdekelte; felsóhajtott, láttam rajta, 
valami nyomasztja.
– Szerencséd, hogy a hátán láttad azt a színt – mondta komoly képpel. – Ha elöl láttad volna, ne adj isten a
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fején, rég halott volnál. Nem szabad újra találkoznod az őrzővel! Szó sem lehet róla, hogy átszeld azt a fennsíkot; nem a 
te vérmérsékletedhez szabták. És én meg milyen biztos voltam benne! De ne is beszéljünk erről! Vannak más utak is.
Szokatlan súlyosságot éreztem don Juan szavaiban.
– Mi lesz velem, ha újra látom az őrzőt?
– Magával visz. Felragad a szájába, aztán ledob valahol azon a fennsíkon, ahol örökre ott maradsz. Világos: az őrző 
tudta, milyen a vérmérsékleted, és óva intett a közeledéstől.
– Honnan tudhatta, milyen a vérmérsékletem?
Don Juan tetőtől talpig végigmért. Mondani akart valamit, de mintha nem találta volna a megfelelő szavakat.
– Mindig bedőlök a kérdéseidnek – mosolyodott el végül. – Ugye nem gondolkoztál, mielőtt megszólaltál volna?
Tiltakoztam, mondván valóban nem értem, miképpen ismerheti az őrző a vérmérsékletemet.
–  Amikor,  ugyebár,  még csak nem is említettél neki  semmit vérmérsékleted természetéről  – mondta olyan komisz 
komolysággal, hogy mindketten elnevettük magunkat Kisvártatva don Juan közölte, hogy mivel az őrző a másik világ 
kapusa, ismeri a titkokat, melyeknek a brujo is birtokába juthat.
– Ez az egyik út a látáshoz – tette hozzá. – Ám nem ez lesz a te utad, úgyhogy ne is vesztegessük a szót rá.
– A füst az egyedüli eszköz arra, hogy az ember lássa az őrzőt? – kérdeztem.
–  Nem,  a  füst  nem szükséges  mindenkinek.  Én  azért  kedvelem,  mert  hatásos,  és  csökkenti  a  veszélyt.  Ha a  füst 
segítsége nélkül találkozol az őrzővel, lelassulsz, és könnyen otthagyhatod a fogad. Téged például előre figyelmeztetett 
az őrző: megfordult, és az ellenszínedet mutatta. Aztán továbbállt, és mikor visszajött, látta, hogy még mindig ott vagy. 
Erre persze rád támadott. A kis füst azonban megvédett; még idejében felugrottál. Ha nem lett volna veled a füst, sosem 
szabadultál volna az őrző karmai közül.
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– Miért nem?
– Nem lettél volna elég gyors. Abban a világban villámsebesnek kell lenned, ha életben akarsz maradni. Nagy hiba volt, 



hogy kimentem a szobából, de elegem volt a fecsegésedből. Jár a szád, ha kell, ha nem. Ha veled maradtam volna, 
felemeltem volna a fejed. Örülök persze, hogy magadtól felálltál, de nem kellett volna ekkora kockázatot vállalni. Az 
őrzővel sosem tanácsos ujjat húzni.
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A következő három hónap alatt don Juan egyszer sem hozta szóba az őrzőt; időközben négy alkalommal látogattam 
meg, de miután elintéztem azokat a dolgokat, melyekre megkért, egyszerűen hazaküldött. Negyedik látogatásomkor, 
1969. április 24-én vacsora után, az agyagkályha mellett üldögéltünk, amikor szóvá tettem a dolgot és közöltem, nem 
értem az egészet: itt vagyok, tanulásra kész, ő meg mintha látni sem akarna. Épp elég erőfeszítésembe került, hogy 
legyőzzem a hallucinogén gombákkal kapcsolatos ellenérzéseimet, s most úgy értem, nincs vesztegetni való időm. Don 
Juan türelmesen végighallgatott, majd így szólt:
–  Gyenge vagy. Amikor várnod kéne sietsz, amikor sietned kéne, vársz. Túl sokat gondolkozol. Most azt gondolod, 
nincs vesztegelni  való időd. Nemrég úgy gondoltad,  többé nem fogsz szívni a füstből. Szétszórt vagy;  nem eléggé 
összeszedett ahhoz, hogy találkozz a kis füsttel. Felelősséggel tartozom érted, és nem akarom, hogy úgy dögölj meg, 
mint egy kutya.
 Zavarba jöttem.
– Mit tehetnék, don Juan? Türelmetlen vagyok.
– Élj harcoshoz méltóan! A harcos felelősséget vállal
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tetteiért, még a legkisebbért is. Te kigondolsz valamit, azután megteszed, ez a baj. Az őrzővel szemben is ezért maradtál 
alul.
– Hogy érted ezt, don Juan?
– Mindig a gondolkodásod használod. Az őrzőhöz is így közeledtél. Először harcosként kell élned. Nem hinném, hogy 
ezt olyan nehéz megérteni.
Védekezni akartam, de leintett.
–  Valójában összeszedett vagy. Legalábbis összeszedettebb, mint Genaro inasai, Pablito és Nestor. Ők mégis  látnak.  
Összeszedettebb vagy,  mint Eligio, ő mégis előbb fog megtanulni  látni,  mint te. Ez egyszerűen nem fér a fejembe. 
Genaro sem érti. Mindent, amire kértelek, pontosan teljesítettél. Mindent átadtam neked, amit jótevőmtől inaskodásom 
első szakaszában megtanultam. A módszer hibátlan, a lépések helyesek. Mindent meglettél, amit tehettél, mégsem látsz 
– ám akik látnak, azok számára úgy tűnsz, mintha látnál. Ha látásomnak hiszek, csalódnom kell: összevissza cselekszel, 
úgy viselkedsz, mint egy idióta, aki nem lát – ami persze a te szempontodból nézve jogos is.
Don Juan szavai elkeserítettek. Nem tudom, miért, de közel voltam hozzá, hogy elsírjam magam. A gyerekkoromról 
kezdtem beszélni, és elöntött az önsajnálat. Don Juan egy pillanatig rám meredt, aztán elnézett mellettem. Pillantása 
tőrként hatolt belém; úgy éreztem, szemeivel belém csípett, mintha két ujj a szó szoros értelmében felcsippentett volna. 
Furcsa, csiklandó izgalmat éreztem gyomorszájam környékén. Éreztem hasamban a hőt. Belezavarodtam a megkezdett 
mondatba, motyogtam valamit, azután elhallgattam.
– Talán a fogadalom az oka – mondta hosszú csend után don Juan.
– Hogy micsoda?
– A fogadalom, amit annak idején tettél.
– Miféle fogadalom?
– Te is el tudod mondani! Emlékezz csak vissza rá!
– Fogalmam sincs, miről beszélsz.
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– Egyszer egy nagyon fontos fogadalmat tettél. Arra gondoltam, talán ez akadályoz meg a látásban.
– Nem értem.
– A fogadalmadról beszélek, te félnótás! Emlékezned kell rá!
– Ha tudod, mi volt ez a fogadalom, miért nem mondod meg?
– Nem. Magadnak kell rájönnöd.
Egy pillanatra azt hittem, talán arra az elhatározásomra céloz, hogy abbahagyom az inaskodást.



– Magamnak tettem ezt a fogadalmat?
– Neeem! Sokkal régebben történt
Kinevettem magam, mert biztos voltam benne, hogy don Juan ugrat. Ravaszul arra gondoltam, miért ne szállnék be a 
játékba én is; hisz tudom, don Juan ugyanolyan keveset tud erről a feltételezett fogadalomról, mint én. Ha pedig blöfföl 
és improvizál, akkor most jól megszorongathatom.
– Ezt a fogadalmat talán a nagyapámnak tettem? – kérdeztem ártatlanul.
– Nem – felelte és rám villantotta szemét –, és nem is n kedves nagyanyádnak!
A nagyanyádnak szót olyan mulatságos hangsúllyal ejtette, hogy megint nevetnem kellett. Tudtam, hogy kelepcébe akar 
csalni,  de  most  már  végig  akartam  játszani  a  játékot.  Elősoroltam  az  összes  személyt,  akinek  valaha  is  jelentős 
fogadalmat tehettem, de egyik sem talált. Don Juan erre gyerekkoromra terelte a szót.
– Miért volt szomorú a gyerekkorod? – kérdezte komolyan.
Azt feleltem, hogy nem volt igazán szomorú, inkább csak nehéz.
– Ezt mindenki így érzi – nézett rám ismét. – Én is boldogtalan és félős gyerek voltam. Indiánnak lenni nehéz, nagyon 
nehéz. De annak az időnek az emléke már nem jelent számomra semmit – csak tudom, hogy nehéz volt. Még mielőtt 
látni megtanultam volna kivertem a fejemből ezeket a gondolatokat.
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– Én sem igen gondolok a gyerekkoromra – mondtam.
– Akkor miért szomorít el? Miért érzékenyedsz el?
– Nem tudom. Talán azért, mert amikor gyerekként gondolok magamra, megsajnálom magamat és a többi embert is. 
Tanácstalannak és szomorúnak érzem magam.
Csaknem felnyársalt tekintetével, és a gyomorszájamban megint éreztem a két ujj szelíd csippentését. Elkaptam a fejem, 
majd visszafordultam; don Juan a távolba nézett, szemén ködfátyol ült.
– Gyerekkori fogadalom volt – mondta.
– És mit fogadtam meg?
Nem válaszolt.  Szemét  lecsukta.  Önkéntelenül  elmosolyodtam – tudtam, hogy sötétben tapogatózik;  attól  azonban 
elment a kedvem, hogy tovább viccelődjek vele.
– Sovány gyerek voltam – folytatta –, és mindentől féltem.
– Én is – mondtam.
– Legélesebb emlékem a rémület és szomorúság, amit akkor éreztem, mikor a mexikói katonák megölték az anyámat – 
mondta szinte suttogva, mintha még most is fájdalmat okozna neki az emlék. – Szegény és szerény indián asszony volt 
Talán jobb is így neki. Azt akartam, engem is ott helyben öljenek meg a katonák. De felállítottak, és ütni kezdtek. 
Amikor anyám testébe kapaszkodtam, egy lovaglóostorral törték el ujjaimat. Nem éreztem a fájdalmat, de fogni nem 
tudtam többé, így elvonszoltak.
Elhallgatott.  Szeme  továbbra  is  csukva  volt,  és  úgy  láttam,  ajka  megremeg.  Mély  szomorúság  öntött  el.  A  saját 
gyermekkorom képei vonultak el előttem.
– Hány éves voltál ekkor? – kérdeztem, csak hogy eltereljem a figyelmem szomorúságomról.
– Hét lehettem. A nagy jaki háborúk idején történt A mexikóiak váratlanul törtek ránk; anyám épp főzött. Nem tudtam 
segíteni rajta. Minden ok nélkül ölték meg. Tulajdonképpen mindegy, hogyan végzi az ember. Neki azonban nem így 
kellett volna meghalnia. Az isten tudja, miért de nem így, az biztos. Azt hittem, apámat is meg-
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ölték, de ő csak megsebesült. Aztán mint a disznókat vagonba raktak minket, és ránk zárták az ajtót. Napokig tartottak 
ott a sötétben, mint az állatokat. Időnként, hogy éhen ne haljunk, egy darab kenyeret hajítottak be a kocsiba. Apám ott 
halt bele sebeibe. A fájdalomtól és a láztól önkívületi állapotba került, és halála pillanatáig azt hajtogatta, hogy nekem 
életben kell maradnom. Aztán emberek vettek gondjaikba; kaptam ételt, egy orvosságosnő meggyógyította a kezem, és 
– amint látod – életben maradtam. Az élet nem volt hozzám se jó, se rossz – kemény volt. Az élet kemény, és egy 
gyerek számára néha maga az iszonyat.
Elhallgattunk. A következő óra teljes csendben telt. Érzéseim zavarosak voltak; furdalt a lelkiismeret, és letört voltam, 
ám nem tudtam volna megmondani, miért. Röviddel azelőtt még meg akartam tréfálni don Juant, vallomása azonban új 
helyzetet  teremtett.  Szavainak  őszinte  egyszerűsége  szíven  talált.  Mindig  érzékenyen  érintett,  ha  gyerekek 
szenvedéséről hallottam. Don Juan iránt érzett együttérzésem hirtelen önutálatba csapott át: úgy jegyzetelek itt, mintha 
don Juan élete csupán így klinikai eset lenne. Azon a ponton voltam, hogy fölugrok és darabokra tépem jegyzeteimet, 
amikor  éreztem, hogy don  Juan  szelíden  megrugdossa  lábam,  hogy figyeljek  rá.  Látja,  mondta,  hogy az  erőszak 
szelleme leng körül, s azon morfondírozik, vajon most rá fogok-e támadni. Nevetése kellemesen oldotta feszültségemet. 
Hozzátette, hogy – bár igazából nem hiszi, hogy haragvó lennék – gyakran elragad az indulat,  és hogy ez sokszor 
önmagam ellen irányul.
– Igazad van – hagytam helyben. 
Intett, beszéljek a gyerekkoromról. Félelmekkel és magányossággal teli éveimről kezdtem beszélni, arról az elkeseredett 
küzdelemről,  ahogy „igyekeztem ébren  tartani  szellemem”.  Jót  nevetett  a  kifejezésen.  Hosszasan beszéltem.  Aztán 



hirtelen, egy adott pillanatul újra „megcsippentett” szemével, majd azt mondta, senki sem alázott még meg, ezért nem 
vagyok haragvó.
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– Még sosem maradtál alul – mondta. 
Négyszer-ötször is elismételte a mondatot, úgyhogy meg kellett kérdeznem, mire gondol. Azt mondta, a legyőzöttség 
olyan élethelyzet,  ami elkerülhetetlen.  Az ember vagy győző vagy legyőzött,  és ettől függően vagy üldözővé, vagy 
áldozattá válik. Ez a két alapvető helyzet mindaddig, amíg az ember nem lát;  a  látás  aztán eloszlatja a győzelem, a 
vereség vagy a szenvedés illúzióját. Hozzátette,  addig tanuljak meg  látni,  amíg győztes  vagyok,  hogy sose kelljen 
belekóstolnom a megalázottság ízébe.
Tiltakoztam, hogy nem vagyok és nem is voltam győztes soha – életem sokkal inkább tekinthető vereségnek.
Nevettében a földhöz vágta kalapját.
– Ha valóban így érzed, taposd meg a kalapom – ugratott.
Komolyan érvelni próbáltam előző kijelentésem mellett. Don Juan elkomolyodott. Szeme résnyire szűkült. Azt mondta, 
valami más miatt gondolom azt, hogy az életem vereség volt, aztán egy villámgyors és egészen váratlan mozdulattal két 
keze közé kapta fejemet úgy, hogy tenyerével  halántékomat érintette. Vadul nézett szemem közé. Úgy megijedtem, 
hogy önkéntelenül nagy levegőt vettem. Elengedte a fejemet és hátradőlt, szemét nem véve le rólam. Mindez olyan 
gyorsan történt, hogy még ki sem fújhattam a levegőt, ő már kényelmesen terpeszkedett, a falnak dőlve. Megszédültem.
– Egy kisfiút látok sírni – mondta kis szünet után. 
Többször megismételte,  mintha nem érteném. Az volt  az  érzésem, rám tesz gúnyos megjegyzést,  így elengedtem a 
fülem mellett a mondatot.
– Hé! – mordult rám, teljes figyelmet követelve. – Egy kisfiút látok sírni!
Megkérdeztem, én vagyok-e az a gyerek. Nem, válaszolta. Azután megkérdeztem, hogy az én életemből való-e a kép, 
vagy a sajátjára emlékezik. Nem felelt.
– Egy kisfiút látok – folytatta. – És egyre csak sír.
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– Olyasvalaki, akit ismerek? – kérdeztem.
– Igen.
– Az én fiam? 
– Nem.
– Most sír?
– Most sír – mondta határozottan.
Arra gondoltam, don Juan nyilván egy általam ismert kisfiút  lát,  aki ebben a pillanatban sír. Felsoroltam neki összes 
gyerek ismerősöm nevét, de azt mondta, ezeknek a gyerekeknek semmi köze fogadalmamhoz, nem úgy, mint a síró 
kisfiúnak.
Don Juan lehetetlenséget állított. Azt mondta, valakinek megfogadtam valamit gyerekkoromban, és a gyerek, aki ebben 
a pillanatban sír, nagyon fontos a fogadalommal kapcsolatban. Mondtam, szerintem ennek így nincs értelme, mire ő 
nyugodtan elismételte, hogy egy kisfiút lát sírni, egy kisfiút, aki megsebesült.
Kétségbeesetten igyekeztem valamiféle logikus rendbe szedni azt, amit mond, de semmiféle eredményre nem jutottam.
– Feladom – mondtam –, mert nem emlékszem, hogy bárkinek is fogadalmat tettem volna, főleg nem egy gyereknek.
– Velem egykorú gyerek volt, és még most is sír?
– Gyerek, és még most is sír – ismételte makacsul.
– Tudod, hogy mit beszélsz, don Juan?
– Igen, tudom.
– De hát ennek semmi értelme! Hogy lehet, hogy ez a gyerek most is gyerek, és akkor is gyerek volt, amikor én az 
voltam?
– Gyerek, és most sír.
– Magyarázd el, don Juan!
– Nem. Neked kell elmagyaráznod! 
Ha az életem múlt volna rajta, akkor sem jutott volna zenibe, mire céloz.
–  Sír,  nagyon  sír!  –   ismételgette  don  Juan,  és  mélyen  a  szemembe  nézett  –  Most  átölel  téged.  Megsebesült! 
Megsebesült! Rád néz. Érzed a pillantását? Térdepel, és
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átölel léged. Fiatalabb nálad. Odafutott hozzád, de a kar ja el van törve. Érzed a karját? Furcsa orra van. Igen! Piszeorrú.
Fülem zúgni kezdett, don Juan háza eltűnt szemem elől. A „piszeorrú” szó hallatán egyszerre gyerekkoromban találtam 
magam. Igen, ismertem egy piszeorrú fiút! Don Juan megtalálta az utat életem egyik legeldugottabb zugába. Tudtam 
már, miféle fogadalomról beszél! Megkönnyebbülés, kétségbeesés és félelem kavargott szívemben. Honnan az ördögből 



tudhat don Juan gyerekkorom piszeorrújáról? Az emlékkép annyira felzaklatott, hogy visszazökkentem abba az időbe, 
amikor nyolcéves voltam. Anyám két évvel azelőtt hagyott ott, s én pokoli éveket éltem át, anyám számos nővére közül 
egyszer az egyiket kapva pótmamának néhány hónapra, másszor a másikat. Mindegyik nagynénémnek népes családja 
volt,  s  akármilyen  gondosan  óvtak  is  pótmamáim,  mégiscsak  huszonkét  unokatestvérrel  kellett  megküzdenem 
rangomért. Úgy éreztem, mindenfelől ellenségek leselkednek rám, és az elkövetkező fájdalmas években elkeseredett és 
sötét háborút vívtam. Végül, hogy mi módon, máig sem tudom, sikerült legyőznöm unokatestvéreimet – nem akadt 
többé komoly versenytársam. Ezt azonban akkor nem tudtam, ahogy nem tudtam azt sem, hogyan fejezzem be a harcot, 
amely új terepre húzódott át – az iskolába.
A falusi iskolában, ahová jártam, csupán a padok közötti tér választotta el egymástól a harmadikosokat és az elsősöket. 
Ebben  az  osztályteremben  találkoztam egy  alacsony fiúval,  akit  „piszeorrúnak”  csúfoltunk.  Elsős  volt.  Hébe-hóba 
kitoltam vele, de sosem durván. Ő mindennek ellenére szemlátomást kedvelt engem. Örökké a nyomomban volt, és azt 
sem árulta  el  senkinek,  hogy én  követtem el  azokat  a  csínyeket,  amelyek  tettese  után az  igazgató  nyomozott.  Én 
azonban tovább játszadoztam vele. Egy nap szándékosan ráborítottam egy súlyos táblát. A tábla a fiúra zuhant, akinek 
kulcscsontja azonnal eltört, noha a pad, amelyben ült, némileg csökkentette az ülés erejét. Felsegítettem; ahogy rám 
nézett és
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kapaszkodott belém, láttam szemében a fájdalmat és a rémületet. Látni őt fájdalomban, összezúzott karral, több volt, 
mint amit el tudtam viselni. Évekig fogcsikorgatva küzdöttem unokatestvéreimmel és győztem – megsemmisítettem 
ellenségeimet. Mindig igazságosnak és hatalmasnak éreztem magam. Ám ebben a pillanatban, ahogy a piszeorrú kisfiú 
könnyes  arcát  felém  fordította,  megsemmisült  minden  győzelmem.  Ebben  a  pillanatban  adtam  fel  a  harcot. 
Elhatároztam, hogy többé  semmiféle  győzelmet  nem fogok  aratni.  Azt  hittem,  le  kell  majd  vágni  a  fiú  karját,  és 
megfogadtam, hogy ha mégis meggyógyul, többé sosem vállalom a győzelmet. Neki adtam minden győzelmemet. Így 
gondoltam akkor.
Don Juan fájó sebet szakított fel. Szédültem, megsemmisültnek éreztem magam. A szomorúság, mint valami mély kút, 
magába szippantott. Cselekedeteim súlya alatt majd összeroppantam. A kis piszeorrú fiú emléke olyan éles gyötrelmet 
okozott, hogy sírva fakadtam. Elmondtam don Juannak szomorúságom okát, elbeszéltem neki a kis Joaquín esetét – 
mert így hívták a fiút –, akinek sosem volt semmije, akinek arra sem volt pénze, hogy orvoshoz menjen, és akinek karja 
végül sosem gyógyult meg teljesen. És én nem tudtam mással vigasztalni, mint gyerekes győzelmeimmel. Szégyelltem 
magam.
– Nyugodj meg, te csacsi – állt mellém don Juan. – Eleget adtál. A győzelmeid nagyok voltak és a tieid voltak. Eleget 
adtál. Ideje, hogy megtörd a fogadalmat.
– De hogyan? Csak mondjam azt, hogy vége?
– Egy ilyen fogadalmat nem lehet pusztán szavakkal 'minissé lenni. Nemsokára talán tudni fogod, mit kell tenned. És 
akkor talán majd látni is fogsz.
– Van valami tanácsod, don Juan? 
– Várj türelmesen, tudva hogy vársz, és tudva, mire vársz. Ez a harcosok útja. Ha arról van szó, hogy teljesítened kell a 
fogadalmadat, akkor tudnod kell, hogy teljesíted azt. Eljön majd a nap, hogy várakozásod véget ér, és többé nem kell 
tiszteletben tartanod fogadalmat. Te semmit sem tehetsz azért a fiúért. Csak ő segíthet.
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– Ő? Hogyan?
– Úgy, hogy megtanul semmit sem elvárni. Ameddig azt hiszi áldozat volt, pokol lesz az élete. És amíg te is így hiszed, 
fogadalmad érvényes marad. Amíg valamit elvárunk, boldogtalanok maradunk. Ha megtanulunk semmit sem elvárni, 
akkor a legkisebb dolog is valódi ajándék lesz. Nyugodj meg, értékes ajándékot adtam Joaquínnak. Szegénynek lenni, 
valamit elvárni: gondolatok csupán – ugyanúgy, mint utálni, éhesnek lenni vagy fájdalmat érezni.
– Ezt nem mondod komolyan, don Juan! Hogyan lehetne az éhség vagy a fájdalom semmi más, mint gondolat?
– Számomra már csak gondolatok. Ebben van minden tudásom. És vigyázz, mert nincs más hatalom a kezünkben, hogy 
szembeszálljunk életünk erőivel; e hatalom nélkül rongyok volnánk, homok a szélben!
– Rendben van, neked ez sikerült. De hogyan sikerülhet ez egy egyszerű embernek, mint én vagy Joaquín?
– Csakis rajtunk múlik, hogy szembeszállunk-e életünk erőivel. Számtalanszor elmondtam: csak a harcos maradhat 
talpon. A harcos tudja hogy vár, és tudja mire vár; és miközben vár, nem vár el semmit, így bármi keveset kap, az több,  
mint  amennyit  elbír.  Ha ennie  kell,  talál  rá  módot,  mert  nem éhes;  ha  fájdalmak kínozzák,  talál  rá  módot,  hogy 
megszüntesse ezeket, mert nem fáj semmije. Éhesnek lenni vagy fájdalmakkal küszködni annyit jelent, hogy az ember 
elhagyta magát, hogy feladta a harcot – és akkor az éhség és a fájdalom erői elpusztítják.
Ellenkezni akartam, de visszakoztam, mert  éreztem, voltaképpen csak don Juan lenyűgöző teljesítményének elsöprő 
erejével  szemben  védelmezem  magam.  Honnan  az  ördögből  tudta?  Megfordult  a  fejemben,  hogy  a  piszeorrú  fiú 
történetét talán magam meséltem neki öntudatlanul, amikor a füst hatása alatt voltam. Ugyan semmi ilyesmire nem 
emlékeztem, azonban ez nem bizonyított semmit.
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– Hogyan lehetséges, hogy tudtál a fogadalmamról, don Juan?
– Láttam.
– Akkor láttad, amikor Mescalitóval találkoztam, vagy amikor a füstöt szívtam?
– Ma láttam.
– Mindent láttál? 
– Na tessék, helyben vagyunk! Hiába mondom neked, hogy a látásról nincs értelme beszélni? Semmi értelme.
Nem erőltettem a dolgot. Az érzelmeim már belenyugodtak a ténybe.
– Egyszer én is tettem egy fogadalmat – mondta lassan don Juan. 
Hangjára végigfutott hátamon a hideg.
– Megígértem apámnak, ha addig élek is, elpusztítom gyilkosait. Évekig hordoztam ezt az ígéretet. Mára hamva sem 
maradt. Nem akarok többé senkit elpusztítani. Nem gyűlölöm a mexikóiakat. Senkit nem gyűlölök. Megtanultam, hogy 
a számtalan ösvény, melyen az ember életében megfordul, mind egyenlő. Elnyomók és elnyomottak végül találkoznak, 
és az egyetlen dolog, ami megmarad, hogy az élet mindegyikük számára túl rövid volt. Nem azért vagyok ma szomorú, 
mert szüleim úgy haltak meg ahogy, hanem azért, mert indiánok voltak. Úgy éltek, mint az indiánok, úgy haltak, mint 
az indiánok, és nem értették meg, hogy mindenekelőtt – emberek.
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1969. május 30-án kerestem fel legközelebb don Juant, és rögtön azzal kezdtem, hogy újabb kísérletet akarok tenni a 
látásra. Megrázta fejét és nevetett, mire tiltakoztam. Azt mondta, türelmesnek kell lennem, még nincs itt az ideje, ám én 
csökönyösen állítottam, hogy fel vagyok készülve a dologra.
Szemlátomást  nem  zavarta  akaratosságom,  mindenesetre  igyekezett  másra  terelni  a  szól.  Nem  tágítottam. 
Megkérdeztem, hogyan győzhetném le türelmetlenségemet.
– Harcosként kell cselekedned – mondta.
– Vagyis hogyan?
– Ezt csak a tettek árulhatják el, nem a beszéd.
– Azt mondtad, a harcos sosem feledkezik meg a halálról. Az nem elég, ha így teszek?
Hirtelen úgy látszott, mintha most már idegesíteném a kérdezősködésemmel. Közöltem, hogy nem áll szándékomban 
felbőszíteni,  s  ha nincs szüksége  rám, már indulok is  vissza Los Angelesbe.  Erre szelíden vállon veregetett,  s azt 
mondta, sohasem haragudott rám – azt viszont feltételezi, hogy tudom, mit jelent harcosnak lenni.
– Mit tehetek, hogy úgy éljek, mint egy harcos?
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Levette a kalapját, és vakargatni kezdte a halántékát. Aztán rám nézett és elmosolyodott.
– Szereted, ha mindent a szádba rágnak, ugye?
– Így működik az agyam.
– Nem kéne neki.
– Nem tudom, hogy változzam meg. Ezért kérlek, világosan mondd el, mit tegyek, hogy úgy éljek, mint egy harcos; ha 
tudnám, találnék módot rá, hogy alkalmazkodjam ehhez.
Viccesnek találta szavaimat; nevetve háton veregetett.
Az volt az érzésem, bármelyik pillanatban elküldhet, úgyhogy gyorsan leültem vele szemben, és kérdezni kezdtem. Azt 
akartam tudni, miért kell várnom.
Elmagyarázta,  hogy ha hebehurgya  módon,  most  az  előtt  kísérelnék  meg  látni,  mielőtt  még az  őrző ejtette  sebek 
„behegednének”, lehetséges, hogy – ha akarom, ha nem – újra összeakadnék az őrzővel. Egy ilyen találkozás pedig 
ebben a helyzetben bárki számára végzetes lenne.
– Teljesen el kell felejtened az őrzőt, mielőtt újabb kísérletet teszel! – mondta.
– Hogy tudnám őt elfelejteni?
– A harcos  az  akaratát  és  a  türelmét  használja  a  felejtéshez.  Akaratán  és  türelmén  kívül  tulajdonképpen  nincs  is 
semmije; e kettőből épít fel mindent.
– De én nem vagyok harcos.



– A varázslók útjára leptél. Most már nincs visszaút. Egyet lehetsz: úgy kell élned, mint egy harcosnak, míg el nem éred 
a türelmet és az akaratot.
– Hogyan érhetem ezeket el?
Jó ideig gondolkozott, aztán így szólt.
– Azt hiszem, erről  nem lehet  beszélni.  Főleg az akaratról  nem. Az akarat  különleges  dolog.  Rejtélyesen történik. 
Igazából  nem  lehet  elmondani,  hogyan  használja  az  ember,  csak  annyit  lehet  mondani  róla,  hogy  használatának 
eredményei meghökkentőek. Talán először is azt kell tudni, hogy az ember kifejlesztheti akaratát. A harcos tudja ezt, és 
vár erre. Te ott követed el a hibát,
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hogy nem tudod: az akaratodra vársz. A jótevőm mindig azt mondta, a harcos tudja, hogy vár, és tudja, mire vár. Te 
tudod, hogy vársz – évek óta itt vagy velem. Azt azonban nem tudod, hogy mire vársz. A hétköznapi embernek nagyon 
nehéz – csaknem lehetetlen – tudnia, hogy mire vár. A harcos helyzete azonban egyszerű – tudja, hogy akaratára vár.
–  Mi  pontosan  az  akarat,  don  Juan?  Egyfajta  elhatározás,  olyan,  mint  Lucióé,  aki  elhatározta,  hogy  szerez  egy 
motorbiciklit?
– Nem, nem – kuncogott magában don Juan. – Ez nem akarat. Luciót a vágyai hajtják. Az akarat valami más, valami 
nagyon tiszta és erős, ami kormányozni képes cselekedeleinket. Akaratával nyeri meg például az ember azt a csatát, 
amelyben minden józan számítás szerint alul kellene maradnia.
– Akkor tehát az akarat az, amit bátorságnak hívunk – mondtam.
– Ez sem igaz. A bátorság valami más. A bátor emberek nem függetlenek; nagy emberek, akik körül állandóan csodálók 
lebzselnek. Kevés bátor embernek van akarata. Félt és félelmetes, vakmerő emberek ők, akik merész cselekedetekre 
képesek, ám ezek a cselekedetek a józan ész tartományába illeszkednek. Az akarat meghökkentő cselekedetei azonban 
meghaladják józan eszünket.
– Az akarat az önmagunk felett gyakorolt ellenőrzés?
– Mondhatjuk talán, hogy egyfajta ellenőrzés.
– Gondolod, fejleszthetem az akaratomat, ha mondjuk megtagadok magamtól bizonyos dolgokat?
– Mint például a kérdezősködést? – szúrta közbe. 
Mindketten nevettünk.
– Nem hinném – folytatta aztán. – Az önmegtagadással csak magadat csapod be. Ezért is hagyom, hogy megkérdezz 
mindent, amit akarsz. Ha beléd fojtanám a szót, csorbát szenvedhetne akaratod. Az önmegtagadás szenvedélye messze a 
legrosszabb – elhiteti velünk, hogy nagy dolgokat viszünk végbe, amikor valójában önma-
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gunk körül forgunk. Az akarat, amiről beszélek nem ebben áll. Az akarat hatalom. És mivel hatalom, ellenőrizni, és 
szabályozni kell, amihez meg időre van szükség. Tudom ezt, és türelmes vagyok hozzád. De a te korodban én is ilyen 
kerge  voltam.  Aztán megváltoztam. Az akaratunk a szenvedélyünkkel  ellentétesen működik.  Akaratod például  már 
elkezdte feszegetni a rést benned.
– Miféle résről beszélsz?
– Mindegyikünkben van egy rés. Ahogy a csecsemők feje lágya a korral benő, oly módon feszíti szét a fejlődő akarat 
ezt a rést.
– Hol van ez a rés?
– Ahol a fényszálak – mutatott hasára.
– Hogy néz ki? És mire szolgál egyáltalán?
– Mint egy nyílás. Ezen keresztül lövell ki az akarat, akár a nyíl.
– Az akarat tehát egy tárgy? Olyan, mint egy tárgy?
–  Dehogy! Csak azért mondtam így, hogy jobban megértsd. Amit a varázslók akaratnak hívnak, az bennünk lévő erő. 
Nem gondolat, nem tárgy és nem kívánság. Felhagyni a kérdezősködéssel nem akarat, mert gondolkodásra és kívánásra 
van hozzá szükség. Az akarat  az, ami győzelemre visz, amikor a gondolataid azt súgják, vesztettél. Az akarat  tesz 
sérthetetlenné. Az akarat az, ami átküldi a varázslót a falon, át a világon – akár a holdig repíti.
Több  kérdés  nem  jutott  eszembe.  Fáradt  és  kissé  feszült  voltam.  Még  mindig  attól  féltem,  don  Juan  bármelyik 
pillanatban megkérhet, hogy menjek el.
– Induljunk a hegyekbe – mondta hirtelen, és felállt. 
Útközben megint beszélni kezdett az akaratról, és csak nevetett bosszankodásomon, hogy nem tudok jegyzetelni.
Azt mondta, az akarat erő, a világ és az ember közti valódi kapcsolat. Hangsúlyozta, hogy világnak nevez bármit, amit 
észlelünk, mindegy mi módon észleljük azt. Észlelni a világot, mondta, annak felfogását jelenti, amivel találkozunk, 
bármi legyen is az. Ez a sajátos észlelés az érzékeinken és az akaratunkon keresztül történik.
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Megkérdeztem, akkor az akarat egyfajta hatodik érzék-e, mire azt felelte, hogy inkább viszony köztünk és az érzékelt 
világ között. Azt javasoltam, álljunk meg, hogy írni tudjak, de csak nevetett, és ment tovább.

Don Juan egész délelőtt távol volt. Kora délután érkezett meg. száraz növényeket hozva batyujában. Fejével intett, hogy 
segítsek neki; órákig szótlanul válogattuk a füveket. Mikor befejeztük, és leültünk pihenni, barátságosan mosolygott.
Komoly hangon közöltem, hogy átolvastam jegyzeteimet, de még mindig nem értem, mitől lesz valaki harcos, és azt 
sem, mit fed az akarat fogalma.
– Az akarat nem fogalom – mondta. 
Hosszú szünet után így folytatta:
– Mi ketten különbözőek vagyunk; más fából faragtak minket. Te erőszakosabb vagy. mint én. Amikor én ennyi idős 
voltam, nem erőszakos, hanem haragvó voltam; te épp az ellenkezője vagy. Pont mint a jótevőm – ő kellett volna neked 
mesternek. Nagy varázsló volt, de nem látott. Legalábbis nem úgy, mint én vagy Genaro.
– Nekem a látás a vezetőm, és segítségével értem meg a világot. A jótevőmnek azonban harcosként kellett élnie. Aki 
lát,  annak nem kell harcosként vagy bármi másként élnie, mert látja a dolgok valóját, és aszerint irányítja életét. Te 
azonban talán sosem tanulsz meg látni, és akkor harcosként kell élned egész életedben. – A jótevőm azt mondta, hogy 
amikor az ember a varázslás útjára lép, fokozatosan tudatára ébred, hogy örökre maga mögött hagyta a hétköznapi élet 
világát; rájön, hogy a tudás valójában félelmetes dolog, hogy a hétköznapi világ dolgaiba többé nem kapaszkodhat, és 
hogy új életet kell kezdenie, ha meg akar maradni. Először el kell határoznia, hogy harcossá lesz – nagyon fontos lépés. 
A tudástól egy idő után amúgy is annyira berezel, hogy nem marad más választása. Mire a tudás félelmetessé válik, az 
ember arra is rájön, hogy a halál pótolhatatlan társ,
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aki mindig karnyújtásnyira van tőle. Minden tudás attól lesz hatalom, hogy a halál ereje hatja át. A halál adja végső 
lökést; bármihez hozzáér, abból hatalom lesz. A varázslás útján járó emberre minden kanyarulatban a halál leselkedik, 
úgyhogy számára lehetetlen megfeledkezni a halálról. A halál tudása nélkül nem lenne más, mint hétköznapi ember, 
hétköznapi  tettekkel.  Hiányozna  az  erő,  az  összpontosító  képesség,  ami  mágikus  hatalommá változtatja  az  ember 
mindennapjait a földön. Hogy harcos legyen, ezért az embernek először is világosan tudatában kell lennie a halálának. 
Ez azonban önmagára irányítaná a figyelmét, ami tévútra vinné. Ezért a következő dolog, amire egy harcosnak szüksége 
van, az elszakadás. A mindenütt ott kísértő halál gondolata így – ahelyett, hogy rögeszmévé korcsosulna – közömbössé 
válik.
Don Juan elhallgatott, és rám nézett. A megjegyzésemre várt.
– Érted, amit mondok? – kérdezte.
Szavait  értettem, de nem tudtam, hogyan érhetné el valaki az elszakadás állapotát. Ami saját inaskodásomat illeti, az 
igaz, hogy a tudást félelmetesnek találtam, és az is, hogy a hétköznapi dolgok már nem jelentettek fogódzót. Akartam, 
és talán még inkább, elkerülhetetlen volt, hogy harcosként éljek.
– Akkor el kell hogy szakadj! – mondta.
– Mitől, don Juan? 
– Mindentől.
– Lehetetlenséget kérsz. Nem akarok remete lenni!
–  Nem  is  kell.  Remetéskedni  szenvedély.  A  remete  nem  szakadt  el  mindentől,  hisz  akarattal  odaadja  magát  a 
remeteségnek. Csak a halál gondolata képes az embert annyira leszakítani a dolgokról, hogy képtelenné váljék odaadni 
magát  bárminek,  és csak a halál  gondolata  képes  az embert  annyira  leszakítani  a dolgokról,  hogy képtelen legyen 
megtagadni  bármit  magától.  Az ilyen  ember azonban nem vágyakozik többé, hanem csendes kívánkozás tölti  meg 
minden iránt. Tudja, hogy
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a  halál  körülötte  ólálkodik,  és  nem lesz  ideje,  hogy bármit  magával  vigyen,  úgyhogy  vágyakozás  nélkül  mindent 
megpróbál. Az elszakadt embernek, aki tudja, a halál ellen nincs esélye,  egyetlen menedéke van: döntéseinek ereje. 
Választásai  mesterévé  kell  válnia.  Meg kell  értenie,  hogy döntéseiért  önmagát  terheli  a felelősség,  és a  meghozott 
döntést nem lehet másra kenni vagy sajnálkozni miatta. Döntései véglegesek, egyszerűen azért, mert halála nem engedi, 
hogy bármihez is ragaszkodjék. Halála tudatával, elszakadtságával és döntései erejével felszerelkezve indul harcba a 
harcos. Halálának tudata irányítja, elszakítja őt a dolgoktól, és csendesen kívánóvá teszi; megmásíthatatlan döntéseinek 
ereje képessé teszi arra, hogy megbánás nélkül válasszon, és amit választ, küzdelme szempontjából mindig a legjobb – 
és  így  mindent,  amit  tennie  kell,  nagy  kedvvel  és  lendülettel  végez.  Ha valaki  ily  módon cselekszik,  arra  joggal  
mondhatjuk, hogy harcos, és hogy elérte a türelmet!
Don Juan megkérdezte, van-e bármi mondanivalóm, mire megjegyeztem, hogy ez egy teljes életet igénylő feladat. Azt 
felelte,  noha  előtte  túl  sokat  ellenkezem,  tudja,  hogy  mindennapjaimban  harcosként  viselkedem,  vagy  legalábbis 
törekszem erre.
– Helyes kis karmaid vannak – mondta nevetve. – Időnként nekem is megmutathatnád őket. Csak gyakorlatképpen.
Kezemmel karmoló mozdulatot lettem, és morogtam hozzá. Nevetett, majd megköszörülte a torkát, és így folytatta:



– Ha a harcos elérte a türelmet, jó úton van az akarat felé. Tudja, hogyan várjon. Halála ott ül mellette, jó barátok. A 
halál tanácsokkal látja el, rejtélyes módokon közli vele hogyan válasszon, hogyan éljen harcoshoz illően. És a harcos 
vár!  A  harcos  sietség  nélkül  tanul,  mert  tudja,  akaratára  vár.  Aztán  egy  nap  sikerül  véghezvinnie  valami 
megmagyarázhatatlant. Talán észre sem veszi ezt, ám ahogy szaporodnak megmagyarázhatatlan
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cselekedelei, vagy ahogy egyre több megmagyarázhatatlan dolog történik meg vele, ráébred, hogy egyfajta erő születik 
benne, olyan erő, mely testéből tör elő, ahogy a tudás útján halad egyre előre. Először csak csiklandást érez a hasa 
tájékán,  valami  csillapíthatatlan  melegséget,  később  az  érzés  kellemetlen  fájdalommá erősödik.  Akkora  is  lehet  a 
fájdalom, hogy a harcos hónapokig görcsökben fetreng, minél hevesebbekben, annál jobb neki – az igazán hatalmas erőt 
mindig nagy fájdalom vezeti be. A görcsök megszűnte után a harcos észreveszi, hogy furcsán érzi a dolgokat: a szó 
szoros értelmében megérintheti őket egy érzéssel, mely a köldöke közvetlen közeléből ered! Ez az érzés az akarat, és 
amint akaratával fogni képes, igazi varázslóvá vált, elérte az akaratot.
Don Juan elhallgatott: láthatóan kérdéseimet várta .Semmi nem jutott eszembe. Aggasztott a gondolat, hogy fájdalmak 
és görcsök várnak a varázslóra, de nem mertem megkérdezni, vajon nekem is keresztül kell-e mennem mindezeken a 
megpróbáltatásokon. Hosszú csend után mégis kiböktem a kérdést, mire don Juan kuncogni kezdett, mintha épp erre a 
kérdésre számított volna. Azt felelte,  hogy a fájdalom nem elengedhetetlen – neki például sosem voltak fájdalmai, 
pusztán megtörtént vele az akarat.
– Egy nap a hegyekben jártam – mondta –, és belebotlottam egy pumába, egy nőstény pumába. Hatalmas volt és éhes. 
Megpróbáltam elszaladni, de nyomomba eredt. Egy sziklán álltam, ő néhány lábnyira, ugrásra készen. Hozzávágtam 
egy követ, mire morogva megindult felém. Ekkor történt, hogy akaratom előtört, és megálljt parancsolt a pumának, 
mielőtt  az rám vethette  volna magát.  Akaratommal  simogattam.  Még a csöcseit  is  dörzsölgettem vele.  Erre álmos 
szemekkel rám nézett, elhevert a földön, én meg usgyi! – nekiiramodtam, ahogy csak a lábam bírta.
Don Juan mókás mozdulattal eljátszotta, hogyan menekül – egyik kezével kalapját fejéhez szorítva – az életéért futó 
ember.
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Azt mondtam, rágondolni is rossz, hogy vagy nőstény pumák vagy görcsök között kell választanom, ha az akarat a 
célom.
– Jótevőm hatalmas varázsló volt – folytatta don Juan. – Tetőtől talpig harcos, akinek az akarat volt a legkimagaslóbb 
vívmánya. Ám az ember ennél tovább is mehet: megtanulhat látni. Ha megtanul látni, többé nem kell sem harcosként, 
sem varázslóként élnie. Ha megtanul  látni, mindenné lesz úgy, hogy semmivé lesz. Eltűnik, de mégis ott van. Ez az, 
amikor az ember mindenné válhat és mindent elérhet, amit csak kíván. Csakhogy nem kíván semmit, és ahelyett, hogy 
bábukként játszadozna embertársaival, szeszélyükben találkozik velük. Közöttük csupán annyi a különbség, hogy a látó 
ember uralja szeszélyét, míg a többiek nem. A látó embert nem érdeklik igazán az emberek. A  látás  leszakította őt 
mindenről, amit valaha tudott.
– Már a mindenről való leszakadás puszta gondolatára is kiráz a hideg – mondtam.
–  Ugyan már!  Ha valamire kiráz a hideg,  akkor az ne a  várakozás  izgalma legyen,  hanem az életet  kitöltő robot. 
Gondolj csak arra az emberre, aki évről évre kukoricát ültet, amíg bele nem rokkan, és olyan öreg nem lesz, hogy állni 
sem tud, csak hever a vackában, mint egy vén kutya. Gondolatai és érzései – lényének legértékesebb szelete – egyetlen 
dologhoz  láncolják,  ahhoz,  amin  kívül  semmit  nem  ismert  egész  életében:  a  kukoricaültetéshez.  Számomra  ez  a 
legrémisztőbb  veszteség  a világon.  Emberek  vagyunk,  és  az  a  sorsunk,  hogy tanuljunk,  és  hogy felfoghatatlan  új 
világok közé vettessünk.
– Valóban vannak más világok is számunkra? – kérdeztem félig viccelődve.
–  Az  egész  ismeretlen  előttünk  áll  –  jelentette  ki  határozottan.  –  A  látás  a  rendíthetetlen  embereké.  Uralkodj 
szellemeden, válj harcossá, tanulj meg látni, és akkor majd megtudod, hogy új világok végtelen sokasága vár ránk.
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1969. június 27-én, miután elintéztem néhány dolgot számára, don Juan – ellentétben korábbi látogatásaimmal – arra 
kért, maradjak nála. Másnap, röviddel dél előtt, azt mondta, pipázni fogok.



– Megint az őrzőt próbálom meglátni?
– Nem, erről szó sem lehet. Valami mást kísérlünk meg.
Komótosan megtömte pipáját a keverékkel, meggyújtotta és átnyújtotta. Nem volt bennem félelem. Az első szippantás 
után kellemes álmosság fogott el. Miután elszívtam az egész adagot, don Juan eltette a pipát, és segített felállni. Azt 
mondta,  egy kis sétára  indulunk, és kezével  noszogatott,  hogy lépkedjek.  Felemeltem egyik  lábamat,  mire menten 
összecsuklottam. Semmi fájdalmat nem éreztem, mikor térdem a padlónak ütődött. Don Juan megfogta a karom, és 
lábra állított.
– Járnod kell – mondta. – Ugyanúgy, ahogy a múltkoriban tetted. Használd az akaratod!
Úgy éreztem, oda vagyok szögezve a földhöz. Megpróbáltam előrelendíteni jobb lábamat, de csaknem elvesztettem az 
egyensúlyomat. Don Juan a jobb hónaljamnál tartva igyekezett segíteni, de a lábaim nem engedelmeskedtek, és ha don 
Juan el nem kap, bizonyosan orra esem. Nem éreztem semmit, ám mivel dőlt szög-
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ben láttam a szobát, biztosra vettem, fejem a vállán nyugszik. Kétszer vonszolt körbe a verandán ebben a tehetetlen 
helyzetben. Végül, gondolom, annyira súlyossá váltam, hogy le kellett tennie. Tudtam, hogy nem bír megmozdítani. 
Mintha  testem egy  része  szándékosan  ólomnehézzé  akart  volna  válni.  Don Juan  meg sem próbált  felemelni.  Egy 
pillanatig rám nézett; a hátamon feküdtem, vele szemben. Mosolyogni próbáltam, mire ő nevetni kezdett. Aztán fölém 
hajolt, és tenyerével megütötte a hasamat. Nagyon furcsa érzésem támadt. Se fájdalmas, se kellemes nem volt – teljesen 
ismeretlen érzés,  egyfajta  zökkenés.  Don Juan azonnal görgetni  kezdett. Semmit nem éreztem, csak láttam, hogy a 
veranda forog, ebből következtettem arra, hogy görget. Mikor elértem az általa kiválasztott pontot, hátralépett.
– Állj fel! – utasított – Ahogy a múltkor tetted. Elég a tétovázgatásból; tudod, hogy kell csinálni. Felállni!
Minden erőmmel igyekeztem felidézni azt, mit is tettem korábban, azonban képtelen voltam világosan gondolkodni; 
olyan  volt,  mintha  gondolataim saját  akarattal  rendelkeznének,  és  én  képtelen  voltam uralni  őket.  Végül  az  jutott 
eszembe, ha azt mondanám: „fel” – ahogy tettem korábban is – bizonyára felállnék. „Fel” – mondtam hangosan és 
tisztán. Semmi nem történt
Don Juan kiábrándultan nézett  rám, és megkerülve  engem az ajtó felé  indult.  A bal  oldalamon feküdtem, háttal  a 
bejáratnak, úgyhogy amint megkerült engem tudtam, befelé igyekszik.
– Don Juan! – kiáltottam, de nem kaptam választ. 
Tehetetlenség és kétségbeesés  öntött  el.  Fel  akartam állni;  „fel,  fel”,  hajtogattam a mágikus szavakat.  Semmi nem 
történt.  Egyfajta  dühroham  jött  rám;  legszívesebben  a  padlóba  vertem  volna  fejemet  és  bőgtem  volna.  Iszonyú 
pillanatokat éltem át – mozdulni és szólni akartam, de egyik sem ment. Bénultan, magatehetetlenül hevertem a földön.
– Don Juan, segítség! – préseltem ki végre magamból három szót
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Don Juan visszajött, és nevetve leült elém. Rám parancsolt, hogy ne hisztériázzak; bármit érzek, mondta, annak semmi 
jelentősége. Felemelte fejemet, egyenesen a szemembe nézett, és kijelentette, hogy csak megjátszom a félelmet.
– Az életed egyre zavarosabb – mondta. – Szabadulj meg tőle, bármi legyen is az, ami miatt elveszted a fejed. Feküdj 
nyugodtan, és szedd össze magad! 
Visszaengedte fejem a földre, átlépett rajtam, aztán csak szandáljának csoszogását hallottam.
Az első pillanatban megint majdnem pánikba estem, de valahogy nem tudtam elég erőt gyűjteni ehhez. Ehelyett ritkán 
tapasztalt derű érzése öntött el; nagy megkönnyebbülést éreztem. Rádöbbentem, mi okozza életem kuszaságát. A fiam 
volt az. Mindennél jobban akartam azt, hogy apa legyek. Tetszett, hogy formálhatom a jellemét, kirándulni vihetem, 
taníthatom arra,  hogyan kell élni; ugyanakkor visszautasítottam még a gondolatát is annak, hogy ráerőltessem saját 
életvitelemet. Ám tudtam, pontosan ezt kell majd tennem: rávenni valamire erővel vagy a meggyőzés és jutalmazás 
azon ravasz rendszerével, amit megértésnek hívunk. 
–  Hagynom kell  őt, hadd menjen a maga útján – gondoltam. – Nem szabad ragaszkodnom hozzá – szabadon kell 
engednem.
Ezekre  a  gondolatokra  iszonyú melankólia  kerített  hatalmába.  Zokogni  kezdtem,  a  könnyek  miatt  a  veranda  képe 
elhomályosult. Mindennél erősebb vágyat éreztem arra, hogy felálljak, és megosszam don Juannal, mire jöttem rá a 
fiammal kapcsolatban. És ahogy ezt éreztem – már talpon is voltam. Sarkon fordultam, hogy bemenjek a házba, ám don 
Juan ott állt előttem. Nyilván egész idő alatt el sem mozdult mögülem. 
Noha lépteimet nem éreztem, bizonyára elindultam felé, mert mozogtam. Don Juan mosolyogva lépett oda hozzám, és 
megtámasztott a hónaljamnál fogva. Arca egészen közel volt. 
– Nagyon szép munka – biztatott.
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Ebben a pillanatban  éreztem, hogy itt  és most  valami  rendkívüli  történik.  Először csak arra  gondoltam,  hogy egy 
évekkel azelőtt történt eseményre emlékezem. Annak idején egyszer nagyon közelről láttam don Juan arcát; a keverék 
elszívása  után történt  –  úgy éreztem,  mintha  don  Juan  arcát  egy  víztükör  alatt  látnám.  Hatalmas  volt,  fénylett  és 



mozgott. A látomás akkor olyan rövid ideig tartott, hogy igazából időm se volt tudomást venni róla. Most azonban don 
Juan arca itt volt előttem, és alaposan megvizsgálhattam. Mikor egy perce felálltam és megfordultam, kétségkívül don 
Juan állt előttem: „a jól ismert” don Juan jött felém és támogatott meg. Ám amint így közelről ránéztem, nem olyannak 
láttam, amilyennek megszoktam: egy nagy tárgy lebegett elöltem. Jóllehet tudtam, hogy don Juan arca az, e tudásomat 
nem érzékeimnek köszönhettem, hanem logikai művelet eredménye volt – mivel egy pillanattal előbb még emlékeztem 
rá, hogy „a jól ismert” don Juan tart karjában, így a furcsa, fénylő tárgy előttem nem lehetett más, mint don Juan arca.  
Ugyan ismerősnek tűnt, ám nem hasonlított don Juan „valódi” arcára. Amit láttam, az egy önmagától fénylő, kerek 
tárgy volt. Minden apró rész mozgott rajta. Visszafogott, ritmikus hullámzás volt ez, mintha a hullámok önmagukra 
gördültek volna vissza, sosem lépve át határaikon; a szemem előtt lévő tárgy felületének minden egyes pontjából áradt a 
mozgás, és én arra gondoltam, talán maga az élet árad belőle. Annyira teli volt élettel, hogy megbűvölten figyeltem. A 
hullámzás, ez a hipnotikus lüktetés, végül annyira magával ragadott, hogy már nem tudtam megmondani, mi van a 
szemem előtt.
Hirtelen rázkódást éreztem; a fénylő test zavarossá vált, elvesztette izzását, és merevvé, húsossá dermedt. Don Juan „jól 
ismert” arca nézett rám elégedett mosollyal. „Igazi2 arcának látványa csak egy pillanatig tartott, az arc újra átizzott, 
fénylő sugárzássá vált – de valójában nem a szokásos értelemben vett fény vagy izzás volt ez; sokkal inkább mozgás, 
valaminek a hihetetlenül
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gyors villódzása. A dolog megint rázkódni kezdett fel-le, és ez megzavarta a hullámzó folytonosságot. Ahogy rázkódott, 
fénye kihunyt, és újra megjelent don Juan megszokott, „szilárd” arca. Ebben a pillanatban eszméltem rá, hogy don Juan 
az, aki rázza testem. Beszélt is hozzám. Először nem értettem, csak mikor már jó ideje rángatott, akkor jutott el hozzám 
a hangja:
– Ne bámulj rám! Ne bámulj! – ismételte. – Törd meg a nézésed! Mozgasd a szemeidet!
Azzal, hogy megrázott, nyilván ki akart zökkenteni a merev odabámulásból. Ha nem meredtem don Juan arcára, ha csak 
szemem sarkából figyeltem őt, és nem összpontosítottam rá, „megszilárdult”, a megszokott háromdimenziós alakká vált 
– ha azonban ráfókuszáltam, az arc tüstént a fénylő tárggyá változott.
– Egyáltalán ne nézz rám! – parancsolta don Juan. 
Elfordítottam a fejem, és a földre szegeztem a tekintetemet.
– Semmire ne fixáld a tekinteted! – utasított don Juan, és megmozdított.
Lépteimet nem éreztem, és fogalmam sem volt, miképpen megyek, mégis – don Juan segítségével – egészen a ház 
mögött lévő vizesárokig sétáltam.
–  Bámuld a  vizet!  –  rendelkezett  don Juan.  Ránéztem a vízre,  de képtelen  voltam belebámulni;  az  áramlás  miatt 
valahogy  nem  tudtam  összpontosítani.  Don  Juan  azzal  ugratott,  hogy  most  aztán  gyakorolhatom  „bámulóerőm”. 
Képtelen voltam figyelni. Megint don Juan arcára tévedt tekintetem, a fény azonban ezúttal nem jelent meg.
Különös  viszketést  éreztem,  mintha  egyik  végtagom  elzsibbadt  volna;  lábizmaim  rángatódzni  kezdtek.  Don  Juan 
belökött a vízbe, úgy, hogy az árok fenekéig süllyedtem. Közben nyilván fogta a jobb kezem, mert amint nekiütődtem a 
sekély gödör aljának, azonnal visszarántott.
Hosszú időbe telt, míg teljesen magamhoz tértem. Mikor órák múlva visszaballagtunk a házba, arra kértem, magyarázza 
el, mi történt velem. Miközben ruhát
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váltottam, izgatottan meséltem neki, miket tapasztaltam, de leintett, mondván, semmi lényeges nem történt.
– Nagy ügy! – gúnyolódott. – Valami izzást láttál; nagy ügy!
Ragaszkodtam a magyarázathoz, ám azt mondta, most el kell mennie. Majdnem délután öt óra volt.

Másnap rögtön lerohantam kérdéseimmel.
– Ez már látás volt, don Juan? – kezdtem.
Szó nélkül, hamiskásan somolygott nagy igyekezetemen.
– Mondjuk úgy, hogy a látás valami ilyesmi – felelte végül. – Ahogy bámultad az arcom, láttad hogy fénylik, ám ez 
még az arcom volt. A kis füst hatására egyszerűen így kezd el nézni az ember, ennyi az egész.
– És mennyiben más a látás?
– Látáskor a világ nem a régi többé. Minden új lesz. Minden először történik meg, és a világ hihetetlen!
– Miért nevezed hihetetlennek? Mi benne a hihetetlen?
– Semmi sem a megszokott többé. Bármire bámulsz, semmivé válik! Tegnap még nem láttál. Az arcom bámultad, s 
mivel kedvelsz, sugárzónak tűnt számodra. Nem szörnyűséges voltam, mint az őrző, hanem szép és érdekes. De még 
nem  láttál! Nem váltam számodra semmivé. Mindenesetre jó munkát végeztél. Az egyetlen hiba az volt, hogy rám 
összpontosítottál – ebből a szempontból mindegy, hogy én, vagy az őrző; megint elkövetted ezt a hibát, és ezért nem 
láttál.
– Látáskor tehát eltűnnek a dolgok? Semmivé lesznek?
– Nem, nem tűnnek el, legalábbis nem úgy, ahogy gondolod. Semmivé lesznek, de mégis ott vannak.



– Miképpen lehetséges ez, don Juan?
–  A legátkozottabb fecsegő vagy, akivel valaha is találkoztam! – mordult rám bosszúsan. – Azt hiszem, tévedtünk a 
fogadalmaddal kapcsolatban: talán azt fogadtad meg, hogy soha, egy szempillantásra sem fog beállni a szád!
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Don Juan hangja komoly maradt, szemében valódi aggodalom ült. Nevetni akartam, de nem mertem. Először azt hittem, 
őszinte, aztán amikor nevetni kezdett, rájöttem, csak a bolondját járatja velem. Azt mondtam, hogy ha nem beszélek, 
idegessé válok.
– Na jó, akkor most sétáljunk egyel! – hívott.
Egy  órát  gyalogoltunk,  amikor a  hegyek  lábainál  fekvő egyik  szurdok bejáratához  értünk.  Pihentünk egy  keveset, 
azután don Juan a sűrű, sivatagi aljnövényzeten keresztülvágva egy víz mosta mélyedéshez vezetett. Vizesgödörnek 
nevezte a helyet, noha most ez is éppoly száraz volt, mint minden más a környéken.
– Ülj be a közepébe – utasított. 
Engedelmeskedtem.
– Te is ide ülsz? – kérdeztem.
láttam, hogy a sziklák alatt, a mélyedés középpontjától úgy húszméternyire helyezkedik el.
Azt mondta, majd onnan figyel engem. Térdeimet mellemhez húzva ültem, de kiigazította helyzetemet – azt mondta, 
bal lábamat dugjam magam alá, a jobbat hajlítsam be, hogy térdem felfelé mutasson. Jobb kezemnek – miközben öklöm 
a földet érintette – oldalamnál kellett nyugodnia, míg bal kezemet keresztbe kellett tennem mellkasom előtt. Intett, hogy 
forduljak felé, és üljek így, lazán, de nem „elhagyva magam”. Ezután világos zsinórt vett elő tarisznyájából. Olyan volt, 
mint  egy óriási  hurok. Nyakába  akasztotta,  aztán bal  kezével  addig húzta,  míg ki  nem feszült.  Ekkor jobb kézzel 
pengetni kezdte a madzagot – mély, vibráló hang jött ki belőle.
Lazított a fogáson, felém fordult, és azt mondta, egy bizonyos szót kell kiáltanom, ha azt érzem, hogy miközben ő a húrt 
pengeti, valami jön felém.
Megkérdeztem, mi az ördög jöhetne felém, de nem válaszolt Kezével jelezte, rögtön kezdi, és megjegyezte, ha valami 
nagyon  fenyegetően  közeledne,  akkor  vegyem  fel  a  „harcállást”.  A  harcállást  még  évekkel  ezelőtt  tanította:  bal 
lábfejemmel ritmikusan dobognom kellett, miközben jobb kezemmel nagyokat csaptam jobb com-

178.

bomra – egyfajta, csak végveszély esetén használandó önvédelmi technika volt ez.
Elfogott a nyugtalanság.  Meg akartam kérdezni, miért vagyunk egyáltalán itt,  de nem volt időm rá, mert  nyomban 
pengetni  kezdte  a  húrt.  Ezt  többször  megismételte,  körülbelül  húsz  másodperces  szüneteket  hagyva  az  egyes 
hangcsoportok között. Észrevettem, hogy egyre feszesebbre húzza a zsinórt; karja és nyaka remegett az erőfeszítéstől. A 
hang egyre tisztább lett, s most hallottam, hogy minden egyes pengetésre egy-egy furcsa kiáltás is elhagyja don Juan 
torkát. A húr pengése és az emberi hang együttese különös, földöntúli hangzást eredményezett.
Nem éreztem, hogy bármi jönne felém, azonban don Juan remegő végtagjainak látványa és a különös hangzat nyomán 
csaknem egyfajta révületbe estem.
Don Juan megint lazított a fogáson, és rám nézett. Pengetés közben nekem háttal, délkeletnek fordulva állt, mint én is; 
most felém fordult:
– Ne engem nézz, amikor játszom! – mondta. – De ne is csukd be a szemed – semmi esetre se! Nézd a földet magad 
előtt, és figyelj a hangra!
Újra megfeszítette a húrt, és játszani kezdett. A földre szegeztem tekintetem, és igyekeztem a hangra koncentrálni. 
Olyan hang volt, amilyet még soha életemben nem hallottam.
Félni  kezdtem.  A  hátborzongató  vibrálás  betöltötte  az  egész  kanyont,  és  visszhangozni  kezdett.  A  sziklafalak 
mindenünnen a földöntúli hangzatot harsogták. Ezt don Juan is észrevette, mert most tovább feszítette a húrt. Noha don 
Juan  csupán  a  hangmagasságot  változtatta,  a  visszhang alábbhagyni  látszott,  aztán  egyre  inkább úgy tűnt,  mintha 
egyetlen pont felől, délkeletről jönne.
Don Juan fokozatosan lazított a húron, míg végül csak a mély,  tompa vibrálást lehetett hallani. Végül visszatette a 
zsinórt tarisznyájába, és odajött hozzám. Felsegített. Csak most vettem észre, hogy kar- és lábizmaim teljesen merevek 
voltak, és hogy a szó szoros értelmé-
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ben úsztam az izzadságban. Szemem égett; az izzadság-csöppek szemembe folytak.
Don Juan azonnal elvonszolt onnan. Mondani akartam valamit, de számra tapasztotta tenyerét.
A kanyont kerülőúton hagytuk el, nem azon, amelyiken jöttünk. Felkapaszkodtunk a hegyoldalon, és végül a bejárattól 
jó messzire, távoli dombok között kötöttünk ki.
Néma csendben baktattunk hazáig. Besötétedett, mire odaértünk. Megint beszélni akartam, de don Juan megint belém 
fojtotta a szót.
Nem ettünk, még a petróleumlámpát sem gyújtottuk meg. Don Juan szőnyegemet a szobájába tette, és fejével intett, 



feküdjek le és aludjak.

– Megvan, hogy mit kell tenned – mondta don Juan, amint reggel felébredtem. – Ma fogod kezdeni. Nincs sok idő.
Ezután hosszú, kínos csend következett. Neki kellett szegezzem a kérdést
– Mit kerestem tegnap a szurdokban, don Juan? 
Kuncogott, akár egy gyerek.
– Csak a gödör szellemét tapogattam ki – mondta.
– Akkor kell ezt megtenni, amikor a lyuk száraz, amikor szelleme visszahúzódott a hegyekbe. Tegnap – mondjuk úgy – 
felébresztettem szendergéséből. Ő azonban nem bánta, és a szerencsés irányodba mutatott. Abból az irányból jött a 
hangja... – mutatott délkelet felé.
– Mi volt az, amin játszottál, don Juan?
– Szellemfogó.
– Megnézhetem?
– Nem. De majd készítek neked egyet. Még jobb, ha magadnak készítesz egyet, majd akkor, ha látsz.
– Miből van a szellemfogó?
–  Az enyém vaddisznó. Majd ha neked is lesz, rájössz, hogy él, és meg tud tanítani azokra a hangokra,  amelyeket 
kedvel. Ha rendszeresen gyakorolsz vele, olyan jól megismered majd. hogy erővel teli hangokat lesztek képesek kiadni 
együtt.

180.

– Miért mentünk el megkeresni a víz mosta gödör szellemét, don Juan?
– Hamarosan meglátod.

Délelőtt fél tizenkettő volt. A teraszon ültünk; don Juan megtömte a pipát és átnyújtotta.
Mikor testem elzsibbadt, mondta,  álljak fel. Könnyen ment. Segített körbesétálni. Magam is meglepődtem, mennyire 
ura vagyok testemnek – kétszer sikerrel körbejártam a verandát úgy, hogy don Juannak hozzám sem kellett érnie. Aztán 
karon fogott, és a vizesárokhoz vezetett. Leültetett a partra, és utasított, hogy nézzem a vizet, és ne gondoljak semmi 
másra.
Megpróbáltam a vízre összpontosítani, de hiába: az áramlás miatt képtelen voltam figyelni, tekintetem minduntalan a 
környező dolgokra tévedt. Don Juan le-fel ingatta fejem, és újra elismételte, hogy csak a vizet bámuljam, egyáltalán ne 
gondolkozzam. Mondta, tudja, hogy nehéz a mozgó víztükörre összpontosítani, de azért csak próbálkozzam. Három 
kísérletet is tettem, de mindig elvonta a figyelmemet valami más. Don Juan türelmesen újra meg újra helyrebillentette 
fejemet.  Végre  sikerült  a  vízre  fókuszálnom;  a  víz  mozgása  ellenére  éreztem,  hogy  egyre  mélyebbre  merülök  a 
folyadékszerűség látványába. A víz kissé megváltozott. Nehezebbnek és egyöntetűen szürkészöldnek tetszett. Láttam, 
ahogy fodrozódik – a fodrok rendkívül élesek voltak. Aztán – mintegy varázsütésre – azon kaptam magam, hogy nem a 
mozgó vizet nézem, hanem a víz képét: a folyóvíz egy kimerevített szeletét láttam. A fodrok mozdulatlanok voltak. Ha 
akartam, egyesével, külön-külön szemügyre vehettem őket. Azután zölden foszforeszkálni kezdtek. és valamiféle zöldes 
ködöt árasztottak ki magukból. A köd fodrokban szállt fel, zöld színe egyre tündöklőbb lett, míg végül mindent befedett 
a vakító sugárzás.
Nem tudom, mennyi időt töltöttem a vizesároknál. Don Juan nem lépett közbe. A köd zöld ragyogása be-
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borított, mindent áthatott körülöttem. Megnyugtató érzés volt – nem voltak gondolataim, sem érzéseim, csak egyfajta 
csöndes tudomásom volt, tudomásom a tündöklő, megnyugtató zöldről.

A következő dolog, amit éreztem, a rendkívüli hideg és a nedvesség volt. Arra ocsúdtam, hogy a vizesárokban vagyok. 
A víz belefolyt orromba, lenyeltem, és ettől prüszkölnöm kellett. Bosszantó viszketést éreztem az orromban. Felálltam, 
és  olyan  hangosat  és  hatalmasat  tüsszentettem,  hogy egyszerre  el  is  púztam magam.  Don Juan kezét  összecsapva 
nevetett.
– Fingsz, tehát élsz – örvendezett
Jelezte, hogy kövessem, és visszasétált a házhoz.
Gondoltam, jobb, ha csöndben maradok. Arra számítottam, mogorva és durcás leszek majd, de valójában nem éreztem 
fáradtságot vagy búskomorságot. Meglehetősen feldobott voltam; gyorsan ruhát váltottam, közben fütyörésztem. Don 
Juan furcsán nézett rám, és meglepetést  színlelt:  száját eltátotta,  szemét kerekre nyitotta.  A gesztus mókás volt, de 
annyira nem, hogy – amint történt – percekig nevessek rajta.
– Te lassan tényleg begolyózol – mondta végül, és ezen most ő nevetett harsányan.
Kimondtam neki, nem akarom, hogy szokásommá váljék, hogy a füst használata után mogorvaság vesz erőt rajtam. 
Közöltem, hogy korábbi füstélményeim után többször az volt az érzésem, ha elég ideig bámulok a tárgyakra,  látni  
kezdek.



– A látás  nem csak abból áll, hogy néz, meg csendben van az ember – mondta. – A látás  módszer, amelyet e1 kell 
sajátítani.  És  vannak,  akik  ezt  már  meg  is  tették  –  sandított  rám sokatmondóan.  –  Elég  erősnek  érzed  magad  a 
gyalogláshoz? – kérdezte.
–  Kutya bajom – mondtam. Nem voltam  éhes, bár egész nap egy falatot sem ettem. Don Juan kenyeret meg száraz 
húsdarabokat tett egy batyuba, azt átadta
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nekem, és fejével intett, hogy kövessem. – Hová megyünk? – kérdeztem.
A  hegyek  felé  bökött  Ahhoz  a  szurdokhoz  igyekeztünk,  ahol  a  vizesgödör  volt,  de  mikor  elértük,  megálltunk  a 
bejáratnál, és ahelyett, hogy egyenesen tovább mentünk volna, don Juan a kanyon szájának jobb oldalán lévő sziklákon 
kezdett felfelé kapaszkodni. Napnyugta felé járt, és egyébként sem volt forróság aznap, én mégis hamar kifulladtam. 
Kivert a verejték, alig kaptam levegőt.
Don Juan jócskán előttem haladt; meg kellett állnia. hogy utolérjem. Azt mondta, rettenetesen gyenge vagyok, talán 
jobb ha pihenőt  tartunk.  Egy órát  ücsörögtünk,  azután  kiválasztott  egy lapos,  csaknem kerek  sziklatömböt,  és  azt 
mondta, feküdjek arra. Testemet gondosan elrendezte a sziklán: kiegyenesítette karjaimat és lábaimat, és kért, lazítsam 
el  őket.  A  hátam  kissé  homorodott,  nyakam  laza  volt.  Vagy  negyedóráig  feküdtem  így.  Ekkor  azt  mondta, 
meztelenítsem le a hasam. Kiválogatott néhány gallyat és levelet, és ezeket csupasz hasamra tette. Azonnal melegség 
öntött el. Don Juan erre megfogott a lábamnál, és addig forgatott, míg fejem délkelet felé nem nézett.
– Most már hívhatjuk a gödör szellemét – mondta.
Megpróbáltam  felé  fordítani  fejemet,  de  a  hajamnál  fogva  megragadott,  és  azt  mondta,  nagyon  kiszolgáltatott 
helyzetben és legyengült fizikai állapotban vagyok, úgyhogy maradjak mozdulatlan, és ne beszéljek. Azért rakta azokat 
az  ágakat  a  hasamra,  hogy  megvédjenek,  azonkívül  ő  is  mellettem  marad,  arra  az  esetre,  ha  képtelen  lennék 
gondoskodni magamról.
A fejem mellett  állt,  s  ha elfordítottam szememet,  láttam őt.  Elővette  a  húrt,  megfeszítette,  aztán észrevette,  hogy 
figyelem. Erre erős kokit mért fejem tetejére,  és utasított, hogy nézzem az eget, és koncentráljak a hangra. Amúgy 
mellékesen hozzátette, hogy ha úgy érzem, valami közeledik felém, kiáltsam a szót, amit tanított.
Felhangzott a laza szellemfogó mély hangja. Don Juan
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lassan  feszítette  a  húrt;  kezdetben  egyfajta  csengést  hallottam,  majd  egyre  kivehetőbbé  vált  a  visszhang,  mely 
következetesen délkeleti irányból jött. Don Juan és szellemfogója tökéletes összhangban voltak. A kezdeti mély hang 
egyre magasabbá vált, s don Juan végül olyan feszesre húzta a húrt, hogy sosem hallott átható sikoly, fülszaggató hívás 
töltötte be a katlant.
Ahogy a hegyek visszaverték a hangot, úgy éreztem, az egyenesen felém tart. Valami kapcsolat lehetett a hang és a 
testhőmérsékletem között, mert  mielőtt don Juan pengetni  kezdett volna, kellemes melegséget  éreztem, ám most, a 
sikoly tetőpontján a hideg rázott; fogvacogva hevertem ott, és éreztem, hogy valami közeleg felém. Ráeszméltem, hogy 
az ég csaknem fekete. Eddig nem vettem észre semmit, bár egyfolytában az eget néztem. Úrrá lett rajtam a rémület, és 
elkiáltottam azt a szót, amire don Juan tanított.
Don Juan tüstént csökkenteni kezdte a húr feszességét, ám ez sem hozott megkönnyebbülést.
– Fogd be a füled – sziszegte ellentmondást nem tűrő hangon. 
Kezemet  a  fülemre  tapasztottam.  Néhány  perc  múlva  don  Juan  abbahagyta  a  pengetést,  az  ágakat  és  a  leveleket 
leszedegette  hasamról,  majd elégette  őket  azon a helyen,  ahol feküdtem. Közben a tarisznyájából  előhalászott  más 
levelekkel bedörzsölte a hasamat. Mikor szólani akartam, hogy rettenetes fejfájás kínoz, kezét a számra tapasztotta.
Megvártuk, amíg a levelek teljesen elhamvadtak. Közben gyomrom émelyegni kezdett, hánytam is. Azután elindultunk 
hazafelé; ekkorra meglehetősen besötétedett.

Út közben don Juan azt mondta, eleget gyakoroltam, most már hazautazhatom. Kértem, mondjon valamit a vizesgödör 
szelleméről, de visszautasította, és megnyugtatott, majd máskor beszélünk róla; új témába fogott, és a látásról kezdett 
beszélni. Bosszankodtam, hogy a sö-
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tétség miatt nem tudok írni, de ő ezt épp hogy jónak látta, és azt vetette szememre, hogy ha írok, úgysem figyelek oda 
arra, amit mond.
Ezúttal mint a szövetségesektől és a varázslástól független folyamatról beszélt a látásról. Varázsló az, aki uralkodik egy 
szövetséges fölött, és annak hatalmát saját céljaira képes kiaknázni. Ez azonban még nem jelen ti azt, hogy látni is tud. 
Ennél a pontnál emlékeztettem don Juant arra, hogy korábban azt mondta, lehetetlen anélkül látni, hogy az ember egy 
szövetséges  fölött  uralkodna.  Don  Juant  nem  zökkentette  ki  nyugalmából  ellenvetésem  –  azt  felelte,  arra  a 
következtetésre jutott, hogy lehetséges úgy is látni, hogy az embernek nincs dolga a szövetségessel. Nem tudja, miért ne 



lehetne  így,  hisz  a  látásnak  semmi  köze  a  varázslás  módszereihez.  melyeknek  célja  az  emberek  életébe  való 
beavatkozás. A látásnak semmi hatása nincs más emberekre.
Roppant tisztának éreztem a fejemet. Se fáradt, se álmos nem voltam, és gyomrom is rendbejött a gyaloglástól. Viszont 
alaposan megéheztem, s mikor hazaértünk, nagy igyekezettel lapátoltam számba az ételt.
Vacsora után megkértem don Juant, áruljon el többel a látás technikájáról. Széles mosoly jelent meg arcán, és közölte, 
újra a régi vagyok.
– Hogy van az – kezdtem –, hogy a látásnak nincs hatása más emberekre?
–  Mondtam már:  a  látás  nem varázslás.  Mégis  könnyű összekeverni  a kettőt,  mivel  a látó ember nagyon gyorsan 
megtanulhat irányítani egy szövetségest, és így varázslóvá válhat. A másik oldalról viszont, hiába tanul ja meg valaki, 
miképpen lehet uralni egy szövetségest, miképpen lehet varázslóvá válni, attól látni még nem fog. – Továbbá, a látás  
épp ellenkezője a varázslásnak. A látás éppen a lényegtelenségre vezeti rá az embert.
– Minek a lényegtelenségére, don Juan?
– Mindennek a lényegtelenségére.
Többet nem beszéltünk. Nyugodt voltam, nem kívántam a szavakat. A gyékényszőnyegen feküdtem. Szél-
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dzsekimből párnát hajtogattam, és a petróleumlámpa fényénél órákig írtam jegyzeteimet. Elégedettnek és boldognak 
éreztem magam. Don Juan váratlanul újra megszólalt:
– Ma szép munkát végeztél. A víznél sem volt gond. A gödör szellemének pedig kedvére vagy, segít téged.
Ekkor jutott eszembe, hogy még csak nem is meséltem el don Juannak, mi történt velem a vizesároknál. Belekezdtem, 
de leintett. Mondta, tud a zöld ködről.
– Honnan tudsz erről? – adódott önkéntelenül a kérdés.
– Láttalak.
– Mit csináltam, amikor láttál?
– Semmit. Ültél és bámultad a vizet, aztán észrevetted a zöld ködöt.
– Láttam?
– Nem, de közel voltál hozzá. Nagyon közel. 
Mindjárt  felélénkültem. Többet akartam tudni.  Don Juan nevetett  igyekezetemen.  Azt mondta,  a zöld köddel bárki 
találkozhat, az olyan, mint az őrző – ott van, ha akarja az ember, ha nem; úgyhogy nem nagy ügy észrevenni.
– Azt hogy szép munkát végeztél, arra értettem, hogy nem estél pánikba, mint ahogy ez megtörtént az őrző esetében. Ha 
nyugtalanná  váltál  volna,  meg  kellett  volna  ráznom  a  fejed,  hogy  visszahozzalak.  Az  ember  csak  jótevőjével 
merészkedhet a zöld ködbe, különben az könnyen csapdába ejtheti. Az őrző elől a magad erejéből is elugorhatsz, a köd 
azonban elragad, ha egyedül közelítesz, legalábbis az elején. Később megtanulhatod kijátszani. Ám most valami mást 
fogunk megpróbálni.
– Micsodát?
– Azt, hogy látod-e a vizet.
– Honnan fogom tudni, hogy látom-e? 
– Tudni fogod, ne izgulj. Csak ha beszélsz, akkor zavarodsz össze.
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1969. augusztus 8-án don Juan házának teraszán ültünk. Jegyzeteimet rendezgetve számos megválaszolatlan kérdésbe 
botlottam.
– A zöld köd és az őrző hasonlóak abból a szempontból, hogy mindkettőt le kell győzni?
– Igen. Mindent le kell győzni.
– Hogyan győzhetném le a zöld ködöt?
– Ugyanúgy, ahogy az őrzőt kellett volna legyőznöd: hagyod, hogy semmivé váljék.
– Mit tegyek?
– Semmit. A köd sokkal inkább neked való,  mint az őrző. A gödör szelleme kedvel téged,  míg az őrzőt nem a te 
vérmérsékletedhez szabták. Igazán sosem láttad őt.
– Talán azért, mert nem tetszett. Vajon mi történne, ha egy olyan őrzővel találkoznék, amelyik tetszik? Biztosan vannak 
olyan emberek, akik a szúnyog-őrzőt is szépnek talállak volna. Ezeknek vajon sikerülne győzedelmeskedniük?



– Nem. Még mindig nem érted, úgy látom. Nem számít, kedvedre van, vagy undorít az őrző. Ameddig bármit is érzel  
iránta, az őrző ugyanolyan lesz, lényegtelen, hogy szép vagy undorító. Ha azonban semmit sem érzel irányában, akkor 
semmivé válik, ám mégis ott fog állni előtted.
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Teljesen  érthetetlennek tűnt számomra a gondolat, hogy valami, ami olyan óriási, mint az őrző, semmivé tud válni, 
miközben továbbra is előttem áll. Úgy éreztem, don Juan tudásrendszerének egyik illogikus elemébe ütköztem. Úgy 
láttam azonban, hogy ha akarná. meg tudná magyarázni a dolgot, így tovább nyaggattam magyarázatért.
– Úgy gondoltad, hogy az őrző olyasvalami, amit ismersz, erről van szó.
– Ez eszemben sem volt – ellenkeztem.
– Úgy gondoltad, undorító. A méretei elrettentettek. Olyan volt, mint egy szörny, azt pedig tudod, milyenek a szörnyek. 
Olyasvalami volt tehát, amit ismertél, és mindaddig, amíg ilyen volt. nem láthattad. Mondtam már, hogy az őrzőnek 
semmivé kell válnia, és mégis ott kell állnia előtted. Ott kell lennie és – egyidőben – semminek kell lennie.
– Hogyan lehetséges ez, don Juan? Hiszen ez képtelenség!
– Az. De hát ilyen a  látás.  Nem lehet róla beszélni. A  látást –  ahogy mondtam –  látva  kell megtanulni.  A vízzel 
azonban nincs  gondod.  A múltkor majdnem  láttad. A víz  a te „támaszod”. Most már csak a  látás  technikáját  kell 
tökéletesítened. A gödör szellemében ráadásul hatalmas segítőre leltél.
– Van egy másik égető kérdésem, don Juan.
– Felőlem annyi égető kérdésed lehet, amennyit csak akarsz, de a vizesgödör szelleméről ezen a vidéken akkor sem 
beszélhetünk. Tulajdonképpen jobb még csak rá sem gondolni. Teljesen verd ki a fejedből! Máskülönben a szellem 
csapdába ejt, s ha ez bekövetkezik, senki emberfia nem lesz képes kihúzni a csávából. Úgyhogy tartsd csukva a szád, és 
gondolj valami másra!

Másnap  reggel  tíz  körül  don  Juan  elővette  a  pipát,  megtömte  a  keverékkel,  átnyújtotta,  és  mondta,  vigyem  le  a 
csobogóhoz. Don Juan rövidesen megjelent: két gyé-
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kényt és egy kis tálcán széndarabokat hozott Meleg nap volt. Közvetlenül a víz partján egy apró brealiget árnyékában 
telepedtünk  le.  Don  Juan  meggyújtotta  a  pipát,  és  utasított,  szívjam  el.  Nem  éreztem  sem  tartózkodást,  sem 
könnyedséget.  Emlékeztem, hogy amikor másodjára próbáltam  látni  az őrzőt, azután, hogy don Juan felvilágosított 
természetéről, csodálattal  vegyes félelmet éreztem. Most azonban, jóllehet don Juan nyilvánvalóvá tette, hogy talán 
látni fogom a vizet érzelmileg teljesen kikapcsoltam; csupán érdekesnek tartottam a dolgot, semmi több. 
Ezúttal kétszeres adagot kellett elszívnom a keverékbő1. Egy adott pillanatban don Juan hozzám hajolt, és azt súgta a 
jobb fülembe, hogy azt fogja megtanítani, ugyan kell a vízen utazni. Nagyon közel éreztem az arcát; szája valószínűleg 
csaknem érintette fülemet. Azt mondta, ne bámuljak bele a vízbe, hanem fókuszáljak a vízfelszínre mindaddig, amíg a 
víz zöld köddé nem válik. Újra meg újra elismételte, hogy addig kell teljes figyelmemmel a ködre összpontosítanom, 
amíg minden más össze nem folyik.
– Nézd a vizet magad előtt – hallottam hangját –, de ne engedd, hogy a hangja magával vigyen. Ha hagyod, hogy a víz 
hangja elvigyen, lehet, hogy sosem talállak meg. Menj bele a zöld ködbe, és figyelj a hangomra.
Rendkívül tisztán hallottam, és értettem, amit mondott. Meredten nézni kezdtem a vizet,  mire kellemes bizsergést, 
egyfajta megfoghatatlan boldogságot ereztem. Hosszú ideig bámultam, ám nyomát sem láttam a zöld ködnek. Éreztem, 
hogy tekintetem minduntalan el  akar  kalandozni,  és  már alig tudtam a vízen tartani.  Végül  elvesztettem felette  az 
uralmat, becsuktam a szemem, vagy pislantottam, vagy talán csak nem tudtam tovább fókuszálni; akárhogy is, abban a 
szempillantásban a víz megdermedt, mozgása megszűnt. Olyan lett, mint egy festmény. A fodrok jéggé fagytak. Azután 
a  víz  pezsegni  kezdett,  mintha  tele  lett  volna  szénsavval,  és  a  buborékok sokasága  egyszerre  pukkant  szét.  Egy 
pillanatig va-
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lamilyen  zöld anyag  lassú kiáradásának  láttam a pezsgést.  A pukkanás hangtalan  volt:  a  víz  tündöklő zöld köddé 
robbant, és a köd engem is beburkolt.
A ködben lebegtem, amikor egy roppant éles, hosszan kitartott rikoltás rázott meg mindent; a köd egyből a víztükör 
megszokott képévé dermedt A rikoltás don Juantól származott: „híjjj!” kiáltotta közvetlenül mellettem. Azt mondta, 
figyeljek a hangjára, menjek vissza a ködbe, és ott várjak, amíg nem hív. Oké, mondtam angolul, mire vihogó nevetését 
hallottam.
– Kérlek, maradj csendben! – mondta. – Nem akarok több okét hallani.
Nagyon tisztán érzékeltem a hangját. Dallamos, és rendkívül barátságos hang volt. Ezt gondolkodás nélkül állapítottam 
meg – meggyőződés volt, ami felvillant bennem, hogy rögtön utána el is merüljön.
Don Juan arra  utasított,  hogy minden figyelmemet  összpontosítsam a ködre,  de ne adjam át  magam teljesen neki. 



Többször elismételte, hogy egy harcos semminek sem enged teljesen, még a halálnak sem. Újra a ködbe merültem, ám 
éreztem,  hogy voltaképpen  nem köd az,  legalábbis  nem a  megszokott  értelemben;  apró  buborékok  alkották  ezt  a 
ködszerű  jelenséget,  kerek  tárgyak,  melyek  beúsztak  látómezőmbe,  majd  kiúsztak  belőle.  Egy  ideig  mozgásukat 
figyeltem,  ám  ekkor  távoli,  de  erős  hang  rázott  meg,  mire  elveszítettem  összpontosító  képességemet,  és  az  apró 
buborékok eltűntek. Nem érzékeltem egyebet, mint egy zöld, amorf, köd szerű ragyogást. Újra hallottam a hangot, és az 
kizökkentett ebből az állapotból: a köd szétfoszlott, s én ott találtam magam a vizesárok partján. Ezután megint sokkal 
közelebbről hallottam – don Juan hangja volt. Azt mondta, figyeljek rá, mert a hangja az egyetlen támaszom. Intett, 
hogy az ér partját és a közvetlenül előttem lévő növényeket nézzem. Néhány nádszál volt ott,. meg egy apró tisztás, ahol 
don Juan szokott állni, mikor vízért jön. Kisvártatva don Juan utasított, hogy térjek vissza a ködbe, és kért, nagyon 
figyeljek a hangjára.
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mert meg akar tanítani arra, hogyan mozogjak – azt mondta, amint megpillantom a buborékokat, szálljak fel az egyikre, 
és vitessem magam vele. 
Engedelmeskedtem neki – nyomban körülvett a zöld pára, és megláttam az apró buborékokat. Megszólalt don Juan; 
hangját roppant különös, félelmetes dörgésnek hallottam, és úgy éreztem, a buborékok tüstént szertefoszlanak.
– Szállj fel az egyikre! – hallottam. 
Kétségbeesetten  igyekeztem  egyszerre  hangjára  is  meg  a  buborékokra  is  figyelni.  Fogalmam  sincs,  mennyi  ideig 
küszködtem,  ám  egyszer  csak  éreztem,  ez  minden  további  nélkül  sikerül.  Néztem  a  buborékokat,  ahogy  lassan 
úszkálnak előttem, és hallottam ahogy don Juan sürget, eredjek az egyik után, és nyergeljem meg.
Nem tudtam, hogyan is tegyem ez utóbbit, mire önkéntelenül kiejtettem a szót „hogyan?”. Úgy éreztem, hogy a szó 
mélyről bukkant fel, és magával együtt, mint valami bóját, a felszínre dobott. Hallottam magam, amint azt mondom 
„hogyan?”  – mintha egy kutya  üvöltött  volna.  Don Juan visszavonított,  azután kojothangot  adott  ki,  majd nevetni 
kezdett Én is mulatságosnak éreztem a helyzetet, és vele nevettem.
Don Juan ezután megint arra kért, eredjek az egyik buborék után, s csak hagyjam, hogy rátapadjak.
– Menj vissza a ködbe! – rendelkezett – Vissza! Bele a ködbe!
Visszamerültem, és észrevettem, hogy a buborékok kosárlabda nagyságúra nőttek, és mozgásuk lelassult. Akkorák és 
olyan lassúak voltak, hogy egyesével megvizsgálhattam bármelyiket. Nem is buborékok voltak igazán – legalábbis nem 
olyanok  mint  egy  szappanbuborék,  de  léggömbre  vagy  tartályra  sem  hasonlítottak,  noha  zártak  voltak.  És 
tulajdonképpen nem is voltak gömbölyűek, bár amikor először láttam őket, meg mertem volna esküdni, hogy azok, 
éppen ezért ugrott be a „buborék” szó. Úgy néztem őket, mintha ablakon tekintenék ki – az ablakkeret azt nem tette 
lehetővé, hogy
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utánuk eredjek, csak azt, hogy egy ideig tekintetemmel kövessem pályájukat.
Amint többé nem buborékoknak láttam őket, eltűnt az „ablak”, szabaddá vált az út előttem. Csatlakoztam az egyikhez, 
vele lebegtem. Valóban úgy éreztem, mozgok. Pontosabban, mintha én magam lettem volna a „buborék”.
Azután meghallottam don Juan rikoltását Megrázkódtam, és „leváltam” a buborékról. Nagyon ijesztő hang volt – távoli, 
roppant fémes, mintha egy recsegő hangos beszélőből jönne. Sikerült kivennem néhány szót.
– A partot nézd! – hallottam.
Hatalmas víztükröt láttam. A víz őrülten rohant Hallottam zubogását.
– A partot nézd! – parancsolta megint don Juan. Betonfal mellett száguldottam.
A víz iszonyú robajjal áramlott; a hang körülfogott. Aztán – mintha elvágták volna – teljes csend. Feketeséget éreztem, 
mintha aludnék.
Arra  eszméltem, hogy a vizesárokban fekszem. Don Juan arcomba fröcskölte  a  vizet,  közben dudorászott.  Azután 
alámerített, majd fejemet felemelte, és galléromnál fogva a partra fektette. Karomban és lábamban kellemes bizsergést 
éreztem. Kinyújtóztam. Szemem fáradt volt, és viszketett; felemeltem jobb kezemet, hogy megdörzsöljem, ám karom 
ólomnehéz volt, alig bírtam kiemelni a vízből. Amikor végre sikerült, észrevettem, hogy karomat a lehető legfurcsább 
zöld ködmassza borítja. Szemem elé emeltem. Kontúrjai sötétebb zöld masszaként váltak el az őt körülvevő áttetsző 
zöldes ragyogástól.  Gyorsan feltápászkodtam, és az ér  közepén állva lenéztem testemre:  mellkasom, kezem, lábam 
mind zöld volt, mélyzöld. Olyan átható volt ez a szín, hogy valami gonosz anyag érzését keltette. Úgy néztem ki, mint 
az a bábu, amit don Juan évekkel korábban készített nekem egy datura növény gyökeréből.
Don Juan hívott, menjek ki a vízből. Türelmetlenséget éreztem hangjában.
– Zöld vagyok – mondtam.
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– Elég ebből! – kiáltotta. – Nincs időd erre. Gyere ki onnan! A víz csapdába ejt. Gyere már! Kifelé!
Elfogott a rémület, és tüstént kiugrottam a patakból.



– Most aztán mindent alaposan el kell magyaráznod – fordult hozzám don Juan, amint elhelyezkedtünk a szobájában. 
Élményeim sora azonban nem érdekelte;  egyedül  arra  volt  kíváncsi,  mit  tapasztaltam, amikor azt  mondta,  a partot 
nézzem. A legapróbb részleteket is tudni akarta. Elmondtam neki mindent, ami csak eszembe jutott a falról.
– Tőled balra vagy jobbra volt a fal? – kérdezte. 
Azt feleltem, hogy voltaképpen előttem volt, ám ragaszkodott hozzá, hogy vagy balra vagy jobbra kellett lennie.
–  Amikor először láttad, akkor hol volt? Csukd be a szemed, és addig ne nyisd ki, amíg eszedbe nem jut!
Felállt, és kelet felé fordított, abba az irányba, amelyik felé a vizesárok partján is néztem. Megkérdezte, melyik irányba 
mozogtam.
Közöltem, hogy egyenesen előre. Sürgetett, arra próbáljak visszaemlékezni, amikor még buborékoknak látni a vizet.
– Melyik irányba úsztak? – kérdezte. 
Addig erősködött, míg azt mondtam, hogy a buborékok valószínűleg jobb kéz felé tartottak, bár ebben nem voltam száz 
százalékig biztos. Kérdezősködése nyomán döbbentem, hogy képtelen vagyok rendet teremteni abban, amit érzékeltem. 
Legelőször a buborékok jobb felé tartottak, ám amikor nagyobbak lettek, már minden irányba úsztak. Volt amelyik 
egyenesen felém tartott, mások egészen másfelé. Fölöttem és alattam is röpültek. Bármerre néztem, buborékokat láttam. 
Emlékeztem, hogy zizegő hangjuk volt; bizonyára fülemmel és szememmel egyaránt észleltem őket.
Amikor a buborékok akkorára nőttek, hogy „megnyer-
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gelhettem” az egyiket, „láttam”, ahogy egymáshoz dörzsölődtek, mint a léggömbök.
Ahogy mind több részletre emlékeztem vissza, egyre izgatottabbá váltam. Don Juant azonban hidegen hagyták ezek a 
részletek. Mondtam, láttam amint zizegtek buborékok. Eldönthetetlen volt, hogy szememmel vagy fülemmel éreztem-e 
őket,  mégis  kristálytisztán  érzékeltem,  hogy a  buborékok  egymáshoz  dörzsölődnek.  Nem láttam vagy hallottam a 
mozgásukat – éreztem. Magam is a hang és a mozgás része voltam.
Megindított saját élménybeszámolóm. Megragadtam don Juan karját, és rángatni kezdtem, annyira felindultam. Most 
eszméltem rá, hogy a buborékoknak nem volt külső burka, valamiképpen mégis zártak volta széleik egyenetlenek és 
szabdaltak,  ráadásul  változtatták  alakjukat.  Nagy sebességgel  forrtak  össze  és  váltak  szét,  mozgásuk  mégsem volt 
szédítő – gyors volt, ám ugyanakkor lassú is.
Arra is emlékeztem már, milyen színük volt a buborékoknak. Áttetszőek voltak, nagyon fényesek, és halványzöldek, 
bár ez nem tűnt a szó szoros értelmében vett színnek.
– Elég a mellébeszélésből! – mondta don Juan. – Mindezek semmit sem jelentenek. Egyedül az irányok számítanak.
Csak arra emlékeztem, hogy minden vonatkozási pont nélkül mozogtam, ám don Juan arra a következtetésre jutott, 
hogy mivel kezdetben a buborékok jobbra – azaz dél felé – tartottak, a déli irány az, amelyik sokat jelent számomra.  
Most ismét arra kért, emlékezzem vissza, merre volt a fal. Minden erőmet összeszedtem. Amikor don Juan „hívott” és 
én – úgymond – a felszínre buktam, a fal mintha balra lett volna. Nagyon közel voltam hozzá, olyan közel, hogy még a 
legapróbb rovátkákat és kiszögelléseket is ki tudtam venni. A fal meglehetősen magas volt. Csak az egyik végét láttam; 
a szélei nem sarkosak, hanem legömbölyítettek voltak.
Don Juan egy percig csendben ült, mintha a beszá-
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móló értelmét igyekezne kihámozni. Végül azt mondta. kevesebbet teljesítettem, mint amennyire számított.
– Mit kellett volna lennem?
Nem válaszolt, csak cuppantott egyet.
– Azért nem végeztél rossz munkát – mondta. – Megtanultad. hogy a brujo a vizet használja a mozgásra.
– És láttam is?
Csodálkozva nézett rám, aztán elfordította fejét, és azt mondta, hogy még sokszor kell bemennem a zöld ködbe, amíg 
magam is válaszolni  tudok erre a  kérdésre.  Ezután másra terelte  a szót,  mondván,  azt  nem tanultam meg,  hogyan 
használjam a vizet mozgásra, ám azt igen, hogy egy brujo ezt megteheti, és pont azért kért, hogy nézzem a partot, hogy 
magam is meggyőződhessem arról, milyen gyorsan mozgok.
– Nagyon sebesen mozogtál – mondta. – Olyan sebesen, mint aki tudja, mit csinál. Alig bírtam lépést tartani veled.
Könyörögtem, magyarázza el, mi is történt, az elejétől fogva. Nevetett, és hitetlenkedve fejéi rázta.
– Mindig az elejétől fogva akarod tudni a dolgokat – mondta. – Ám a dolgoknak nincs eleje; ilyen csak a te fejedben 
létezik.
– Azt nevezem elejének, hogy az árokparton ülök, és elszívom a pipát.
– De mielőtt elszívtad, nekem már ki kellett sütnöm, mihez kezdjek veled. Most el kéne mondanom, mire jutottam, de 
ezt nem tehetem, mert csak egy korábbi lépéshez jutnánk. Azt hiszem, jobban értenéd a dolgokat, ha nem töprengenél a 
kezdetekről.
– Akkor legalább azt mondd el, mi történt, miután elszívtam a pipát!
– De hisz ezt épp az imént tetted meg magad! – nevetett. – Történt velem valami fontos, don Juan?
Vállat vont.



– Megfelelően követted az utasításaimat, és nem jelentett problémát, hogy ki- és belépj a ködbe. Aztán figyeltél  a 
hangomra, és amikor szólítottalak, a felszínre
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jöttél. Ezt kellett begyakorolni. A többi már ment, mini a karikacsapás: csak hagytad, hogy a köd magával vigyen. Úgy 
viselkedtél, mint aki tudja, mit kell tennie. Amikor már messze jártál, utánad kiáltottam, és mondtam, nézz ki a partra, 
hogy tudd, milyen messze jársz. Végül visszahúztalak. 
– Azt akarod mondani, hogy valóban utaztam a vízben?
– Pontosan. Méghozzá jó messzire.
– Milyen messze?
– El sem hinnéd.
Megpróbáltam rávenni, hogy árulja el, de ejtette a kérdést, azt mondta, most mennie kell. Csökönyösen kitartottam, 
hogy legalább valami útmutatót adjon.
– Utálok sötétben tapogatózni – jelentettem ki.
– Magadat tartod sötétségben – felelte. – Gondolj a falra, amit láttál. Ülj le ide, és emlékezz vissza minden részletére. 
Akkor talán magad is rájössz, milyen messze jutottál. Én csak azt tudom, hogy nagyon messze. Éspedig onnan, hogy 
beleizzadtam mire visszarángattalak Ha nem lettem volna ott,  meglehet,  úgy elkalandoztál volna, hogy sosem térsz 
vissza, és akkor most a halott tested heverne az árokparton. Bár talán, magadtól is visszataláltál volna. Nálad sose lehet  
tudni. Nézzük csak! Az erőfeszítésből ítélve eljuthattál úgy...
Hosszú szünet következett, miközben mosolyogva engem nézett
– Én magam mondjuk Közép-Mexikó hegyeiig mennék – folytatta. – Fogalmam sincs te meddig, talán Los Angelesig, 
esetleg le, egészen Brazíliáig.

Don  Juan másnap  délutánig  távol  volt.  Mire  visszatért,  mindent  leírtam,  amire  csak  emlékeztem  az  előző  nap 
történtekről. Írás közben arra gondoltam, végigsétálhatnék az ér partján mindkét irányban, hátha találok valamit, ami 
kiválthatta  bennem a fal  képzetét.  Az jutott  eszembe, hogy míg egyfajta  bódult  állapotban voltam, don Juan talán 
végigsétált velem a parton, és útközben
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valami falra irányította figyelmemet. Úgy számoltam, hogy a köd első felbukkanása és a házba való visszatérésünk 
időpontja között maximum két és fél mérföldnyit sétálhattunk. Fogtam tehát magam, és mindkét irányban megtettem 
úgy három mérföldnyit  az  ér  partján,  szemügyre  véve  minden  apró  részletet,  ami  a  látomásomban  szereplő  falra 
emlékeztethetett.  Amennyire  meg tudtam Ítélni,  az  ér  öntözőcsatornául  szolgált.  Egy-másfél  méter  széles  lehetett. 
Semmit sem találtam, ami egy betonból készült fal képét idézhette volna elő bennem.
Mikor don Juan késő délután visszatért, odamentem hozzá, hogy felolvassam, amit írtam. Nem akarta hallani, helyette 
leültetett, és ő is leült velem szemben. Nem mosolygott. Úgy tűnt, valamin gondolkozik; homlokát ráncolta és a távolba 
meredt.
– Azt hiszem, most már látod – kezdte olyan fenyegető hangon, hogy megrettentem –, minden lépésednél az életeddel 
játszol.  A víz ugyanolyan  veszélyes,  mint  az őrző. Ha nem vigyázol,  csapdába  fog ejteni.  Ez csaknem megtörtént  
tegnap. Ahhoz, hogy csapdába essen az ember, ezt akarnia kell. Ez a baj. Akarattal hagyod el magad.
Nem  értettem,  miről  beszél.  Olyan  váratlanul  támadt  rám,  hogy  egészen  megzavarodtam.  Félénken  kértem,  hogy 
magyarázza el, mire gondol. Vonakodva válaszolta, hogy látta a gödör szellemét, és meg van győződve arról, hogy 
elpuskáztam a lehetőségét annak, hogy lássam a vizet.
– Hogyan? – kérdeztem valóban megrökönyödve.
– A szellem egy erő, és mint ilyen, csak erőre válaszol. Nem hagyhatod el magad a jelenlétében.
– Mikor hagytam el magam? 
– Tegnap, amikor zölddé váltál a vízben.
– Nem hagytam el magam! Azt hittem, ez egy fontos pillanat, és közöltem, mi történik velem.
–  Hogy jössz  te  ahhoz,  hogy eldöntsd,  mi  fontos  és  mi  nem?  Semmit  sem tudsz  azokról  az  erőkről,  amelyekkel 
érintkezel. A gödör szelleme segíthetett volna, és segített is addig, amíg ott nem hagytad. Fogalmam
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sincs, mi lesz a vége, ha ilyeneket csinálsz. Behódoltál a gödör szellemének, és most aztán várhatod, hogy mikor visz el.
– Baj volt, hogy figyeltem, ahogy zölddé válok? 
– Elhagytad magad, az volt a baj. El akartad hagyni  magad. Mondtam már,  és most újra megismétlem: csak a harcos 
maradhat életben a brujók világában. A harcos tisztelettel közelít mindenhez, ok nélkül nem tapos meg semmit. Tegnap 
tiszteletlenül  bántál  a  vízzel.  Általában helyesen  viselkedsz,  de tegnap  ostoba módon megfeledkeztél  magadról,  és 
átengedted magad a halálnak. A harcos semminek sem engedi át magát, még saját halálának sem. A harcos nem társ – 



hozzáférhetetlen; ha valamibe mégis belefog, akkor tisztában van vele, mit tesz.
Hallgattam.  Don Juan csaknem dühös volt,  és  ez  zavarba  hozott;  a  legritkább  esetben  viselkedett  így velem. Azt 
mondtam, fogalmam sem volt arról, hogy valami rosszat teszek. Néhány perc múltán a feszültség fel engedett, levette 
kalapját, rám mosolygott, és azt mondta, még jó, hogy sikerült visszanyernem az uralmat megzavarodott énem fölött. 
Hangsúlyozta, hogy három-négy hónapig bármifajta érintkezést a vízzel kerülnöm kell.
– Nem hinném, hogy kibírom zuhanyozás nélkül – feleltem.
Don Juan úgy nevetett, hogy a könnye is kicsordult.
–  Nem bírod ki zuhanyozás nélkül! Néha olyanokat mondasz, hogy azt hiszem, viccelsz velem. Pedig tudom. hogy 
komolyan beszélsz! Elengeded magad, és az életed erői ilyenkor szabadon garázdálkodhatnak.
Azt vetettem fel, hogy lehetetlen az embernek  állandóan uralkodnia magán. A harcos számára semmi sem maradhat 
ellenőrizetlen, felelte. Erre a véletlenekre hivatkoztam, mondván, ami a víznél történt velem, véletlennek nevezhető, 
hiszen azt nem akartam, és nem is voltam tudatában helytelen viselkedésemnek. Olyan embereket hoztam fel példának, 
akiket véletlen szerencsétlenség ért – elsősorban Lucasról beszéltem, egy idős jaki férfiról, aki felborult teherautójával, 
és súlyos sérüléseket szenvedett.
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– Úgy tűnik, lehetetlen a véletleneket elkerülni – vontam le a következtetést. – Senki sem képes mindent irányítás alá 
vonni maga körül.
– Ez igaz – szögezte le don Juan. – De nem minden véletlen elkerülhetetlen. Lucas nem harcos. Ha az lenne, tudná, 
hogy vár, és tudná, mire vár – akkor nem ült volna részegen a teherautó kormánya mögé. Azért ment neki a sziklának, 
mert  részeg volt:  értelmetlenül zúzta össze testét.  – A harcos élete  hadgyakorlat  – folytatta.  – Te azonban az élet 
értelmét keresed. A harcos nem törődik ilyesmivel.  Ha Lucas harcosként élt volna – amire, csakúgy mint bárkinek, 
megvolt  az  esélye  –,  akkor  életét  stratégiailag  szervezte  volna.  Ekképpen,  ha  bezúzta  bordáit  egy  elkerülhetetlen 
balesetben,  akkor  megtalálta  volna  a  módot  arra,  hogy ebből  erényt  kovácsoljon,  vagy  hogy a  következményeket 
elkerülje, vagy harcoljon azok ellen. Ha Lucas harcos lenne, nem ülne naphosszat düledező kunyhójában éhezve, hanem 
a végsőkig harcolna.
Egy másik példát hoztam fel, és megkérdeztem, vajon mit csinálna, ha őt érné baleset, aminek következtében le kellene 
vágni lábait.
– Ha mindenképpen el kellene veszítenem lábaimat, nem tudnék tovább embernek maradni, és csatlakoznék ahhoz, ami 
odakint vár reám – mondta, és körbemutatott a mindenségen.
Félreértett, mondtam, mert én arra akartam utalni, hogy az embernek lehetetlen előre látnia mindazokat a tényezőket, 
amelyek kihatnak egyes cselekedeteire.
–  Csak azt mondhatom – ismételte don Juan –, hogy a harcos hozzáférhetetlen – sosem álldogál az út szélén, várva, 
hogy lesújtsanak rá. Így az előre láthatatlan esélyét a minimumra csökkenti. Amiket le véletlennek nevezel, azok az 
esetek döntő többségében könnyen elkerülhetők, kivéve persze, ha az ember idióta módjára, zűrzavarban él.
– Nem lehet örökké megszervezetten élni – mondtam – Gondold csak el például, hogy valaki egy messze hordó,
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teleszkópos puskával vár rád – ötszáz méterről is leteríthet. Mit tennél ilyen esetben?
Don Juan hitetlenkedve nézett rám, aztán nevetni kezdett.
– Mit tennél, na, mit? – sürgettem.
– Ha valaki várna rám egy messze hordó, teleszkópos puskával? – ismételte hanghordozásomat gúnyolva.
– Ha valaki elbújva várna. Semmi esélyed. A golyót csak nem állíthatod meg!
– Az biztos. De még mindig nem értem, mire gondolsz
–  Arra, hogy az összes stratégiád csődöt mond egy ilyen helyzetben.
– Már hogy mondana csődöt! Ha valaki egy messze hordó, teleszkópos puskával elbújva várna rám valahol, egyszerűen 
nem mennék oda.
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Legközelebb 1969. szeptember 3-án tettem kísérletet a  látásra.  Ezúttal is kétpipányi keveréket kellett elszívnom. A 



keverék  azonnali  hatása  megegyezett  a  korábbiakkal.  Emlékszem, mikor testem teljesen  elzsibbadt,  don Juan jobb 
hónaljamnál fogva felsegített,  és kisétáltunk a házát körülvevő, sűrű bozótosba. Fogalmam sincs, mi történt ezután, 
vagy hogy mennyi ideig mentünk; egyszer csak arra ocsúdtam, hogy egy alacsony domb tetején ülök. Don Juan a bal 
oldalamon telepedett le, olyan közel, hogy hozzámért; nem éreztem, csak szemem sarkából láttam őt. Tudtam, hogy 
beszél  hozzám,  ám  szavaira  nem  emlékeztem.  Úgy  éreztem,  mindent  értek,  amit  mond,  annak  ellenére  hogy 
emlékezetembe nem tudtam visszahívni a szavakat. Az volt az érzésem, szavai egy elhaladó vonat kocsijai, az utolsó 
szó pedig a postavagon. Tudtam, mi az utolsó szó, de kimondani vagy világosan gondolni rá képtelen lettem volna. Az 
egész olyan volt, mintha félálomban egy szóvonat álomszerű képét látnám.
Ekkor nagyon halk hang ütötte meg a fülemet.
– Nézz rám – mondta don Juan, és maga felé fordította fejemet. Háromszor vagy négyszer is elismételte a mondatot
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Odanéztem, és nyomban ugyanazt az izzást véltem észre arcán, amit két ízben is korábban. Lenyűgöző volt, ahogy a 
fény  apró  pontokban  hullámzott.  A  pontoknak  nem  voltak  világos  határai,  a  fényhullámok  mégsem  csaptak  túl 
láthatatlan korlátaikon.
Jártatni  kezdtem szememet  a fénylő  tárgyon,  s  erre  annak  izzása nyomban alábbhagyott,  és  megjelentek  – jobbon 
mondva az elhalványuló sugárzásra íródtak – don Juan arcának megszokott körvonalai. Bizonyára újra fókuszáltam 
tekintetem, mert don Juan arca elmosódott és megint erősödött az izzás. Arra a területre összpontosítottam, ahol don 
Juan bal szemét sejtettem. Észrevettem, hogy ott nem volt lezárva a mozgás, hanem mintha szikrák pattogtak volna 
kifelé erről a részről. Apró, ritmikus robbanások voltak ezek, melyek nyomán fényrészecskékhez hasonlatos dolgok 
röppentek sebesen felém, aztán vissza, mintha valami gumiszál rántotta volna be őket.
Don Juan most nyilván elfordította fejemet, mert hirtelen egy felszántott mező képe jelent meg előttem. 
– Előre nézz! – parancsolta.
Úgy kétszáz méternyire hosszú, nagy dombot láttam, mely teljes szélességében fel volt szántva; a párhuzamos barázdák 
vízszintes irányban, a domb lábától a tetejéig futottak. Azt is észrevettem, hogy a barázdák közölt itt-ott kisebb kövek 
hevernek, és három nagyobb sziklatömböt is láttam. A közvetlenül előttem magasodó bokrok takarták a kilátást a domb 
lábánál  húzódó víz mosás felé – csak annyit  tudtam kivenni, hogy mély folyó völgy lehet ott,  amelynek dús, zöld 
növényzete  –  nyilván  fák  nőttek  a  folyó  partján  –  élesen  elütött  a  környező  kopár  domboldalaktól.  Enyhe  szellő 
fújdogált, a csendet sem madár, sem bogarak hangja nem zavarta. Békesség és mély nyugalom telepedett rám.
Don Juan megint mondott valamit. Néhány másod perc telt el, mire megértettem.
– Látsz valakit a szántásban? – ismételgette a kérdést.
Közölni akartam, hogy egy lelket sem látok, de kép-
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telen voltam megszólalni. Don Juan hátulról átfogta fejemet – szemöldököm fölött és az arcomon láttam ujjait –, és 
lassan, jobbról balra forgatta, majd ugyanezt megismételte visszafelé.
– Mindent alaposan nézz meg! Az életed múlhat rajta. – Hallottam, ahogy többször elismételte ezt.
Négyszer kellett ily módon végigpásztáznom az előttem fekvő területet. Egyszer csak, amikor egészen balra forgatta a 
fejem, mintha a jobb szemem sarkából valami mozgást véltem volna észre a szántóföldön. Most lassan újra jobb felé 
fordított,  és  így jobban  megfigyelhettem a  jelenséget.  Egy ember  volt  az.  Egy férfi  ballagott  a  barázdák  mentén. 
Öltözetéről ítélve egyszerű mexikói parasztember lehetett – szandált, világosszürke pantallót, hosszú ujjú homokszínű 
inget és szalmakalapot viselt; a jobb vállán átvetett szíj végén barna táska lógott
Don  Juan láthatóan  észrevette,  hogy  megpillantottam  az  embert.  Többször  is  kérdezte,  felém  int-e.  Azt  akartam 
válaszolni, hogy nekem hátat fordítva pont az ellenkező irányba sétál, de csak egy kurta „nem” jött ki a torkomon. Don 
Juan ekkor arra kért, ha az ember megfordulna és felém indulna, kiáltsam el magam, ő majd elfordítja a fejem, hogy 
megvédjen.
Nem éreztem semmi félelmet, sőt, az volt az érzésem, teljesen kívül állok a történéseken. Hidegen bámultam előre. A 
férfi  most megállt  a szántó közepén. Jobb lábát  egy nagy,  kerek kő szélére helyezte,  és lehajolt,  mintha szandálját 
kötözte volna. Azután félegyenesedet, egy madzagot húzott elő a táskából, és bal keze köré csavarta. Nekem háttal állt, 
szemközt a domb tetejével, és valószínűleg az előtte fekvő területet fürkészte – legalábbis ezt olvastam ki lassan jobbra 
forduló feje mozgásából. Egy pillanatra profilból láttam, azután egész testével felém fordult, feje aprót rándult, oly 
módon, ami kétségkívül elárulta, hogy észrevett. Kinyújtott bal karjával a földre mutatott, majd ebben a helyzetben 
elindult felém.
– Erre jön! – kiáltottam nehézség nélkül.
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Don Juan bizonyára elfordította a fejem, mert megint a bozótost láttam. Azt mondta, ne meredjek semmire, csupán 
„könnyedén” jártassam tekintetem a dolgokon. Közölte, egy kicsit előre megy, aztán majd felém sétál – figyeljem őt, 



amíg meg nem látom az izzó fényt.
Láttam,  hogy  don  Juan  mintegy  húsz  méterrel  odébb  megy,  ám  ezt  olyan  fürgeséggel  tette,  hogy  alig  hittem  a 
szememnek. Ezután megfordult, szembenézett velem. és utasított, hogy őt nézzem.
Az arca izzott, akár egy fényfolt. A fény átsugárzott a mellére, egészen teste közepéig. Ahhoz hasonlított, mint amikor 
az ember összehúzott szemmel néz fénybe. Az izzás ütemesen erősödött, és halványult. Don Juan valószínűleg elkezdett 
közeledni, mert a fény most mind erősebb és kivehetőbb lett.
Valamit odaszólt nekem. Megpróbáltam megérteni, mit mond, mire az izzás szertefoszlott, és helyén megjelent don 
Juan megszokott arca; talán egy méterre lehetett tőlem.
Don Juan leült velem szemben. Ahogy megint arcára összpontosítottam, halványan felizzott a fény. Egy pillanatra úgy 
láttam, mintha vékony sugárnyalábok kereszteznék arcát, mintha valaki tükrökkel villantana rá, aztán ahogy erősödött 
az izzás, arcának körvonalai megint eltűntek, és megjelent az amorf fényfolt. Ismét észrevettem a bal szem helyén a 
korábban megfigyelt, lüktető fénykitöréseket. Szándékosan kerültem, hogy erre fókuszáljak, és inkább a szomszédos 
területre – feltehetően a jobb szem helyére – tereltem tekintetemet. Kristályosan áttetsző fénybe – fénymedencébe – 
tekintettem.
Furcsa  mód  azzal,  hogy  érzékeltem  a  dolgokat,  nem  pusztán  észrevettem  őket,  hanem  éreztem  is.  A  sötét 
fénymedencéből  rendkívüli  mélység  áradt  –  „barátságos”,  „jóságos”  volt.  A belőle  sugárzó  fény nem tört  ki,  épp 
ellenkezőleg, lassan, befelé örvénylett, tökéletes visszaverődéseket formált. Izzása gyöngéden és kedvesen érintett meg, 
elringatott – ez adta a tökély érzését.
Most tündöklő fényvillanások szimmetrikus gyűrűjét
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láttam.  A  gyűrű  lassan  kiterjedt  az  izzó  fényfolt  egészére,  csakhogy  aztán  megint  apró  fényponttá  zsugorodjék  a 
fénymedence közepén. Többször is követtem, ahogy a gyűrű kitágult, majd összehúzódott. Úgy helyezkedtem, hogy 
mindkét szemet egyszerre figyelhessem. A bal szem villanásai ténylegesen előtörtek a fényfolt  síkjából, míg a jobb 
szem villanásai úgy sugároztak, hogy közben a síkba olvadtak. Jól láthatóan elkülönült a kétféle fényár ritmusa – a bal 
szem fénye akkor robbant ki, amikor a jobb szem sugarai összehúzódtak, és befelé örvénylettek; amikor pedig a jobb 
szem fénygyűrűje kiterjedt a fényfolt teljes felületére, a bal szem villanásai elhalványultak.
Don Juan valószínűleg újra megforgatott, mert ismét a szántóföldet láttam magam előtt. Megint azt mondta, a férfit  
nézzem.
Az illető még mindig a kő mellett állt,  és engem figyelt.  Vonásait nem láthattam, mert  kalapjának széles karimája 
csaknem teljesen eltakarta arcát. Hirtelen jobb karja alá kapta táskáját, és jobb felé indult Már csaknem elérte a szántás 
szélét, amikor irányt váltott, és néhány lépést tett a vízmosás felé. Ekkor elvesztettem fókuszáló képességem – férfi és 
táj mindenestül szertefoszlott, s a sivatagi bozótos képe tűnt elő ismét.
Nem  emlékszem,  hogyan  tértem  vissza  don  Juan  házába,  ahogy  arra  sem,  mivel  térített  magamhoz.  Don  Juan 
szobájában, a gyékényszőnyegen ocsúdtam. Szédültem, gyomrom kavargott.  Don Juan hozzám lépett, felsegített,  és 
még  épp  idejében  vonszolt  ki  a  ház  melletti  bozótosba.  Nevetett,  miközben  hánytam.  Ezután  némileg 
megkönnyebbültem. Az órámra néztem: éjjel tizenegy volt. Visszamentem aludni, és amikor másnap déli egy órakor 
felébredtem,  megint  úgy éreztem, a  régi  vagyok.  Don Juan újra  meg újra  rákérdezett,  hogy érzem magam.  Kissé 
szórakozott  voltam  –  semmire  sem  tudtam  összpontosítani.  Néhányszor  körbesétáltam  a  házat  don  Juan  szigorú 
felügyelete alatt, aki követett. Úgy érez-

206.

tem,  semmi  dolgom,  így  visszafeküdtem  aludni.  Késő  délután  ébredtem,  sokkal  jobb  állapotban.  Magam  körül 
összeszaggatott levelek sokaságát találtam. Tulajdonképpen egy halom falevél hevert a hasam alatt, azokon feküdtem, 
mikor felébredtem. Átható illatuk volt; arra is emlékszem, hogy még félálomban megéreztem ezt az illatot.
Don Juant a ház mögött találtam; a vizesárok mellett ült. Amint meglátta, hogy közeledem, hevesen gesztikulálva intett, 
hogy azonnal álljak meg, és forduljak vissza.
– Rohanj a házba – ordította. 
Kisvártatva ő is megjelent.
– Sose gyere utánam! – orrontott rám. – Ha látni akarsz, itt várj rám.
Elnézést kértem. Erre azt mondta,  hogy felesleges  ostoba bocsánatkérésekre vesztegetnem az időt, ami megtörtént, 
úgysem lehel visszacsinálni. Azt mondta, kemény munkájába került, hogy „visszahozzon”, és amikor a víznél láttam, 
épp értem járt közbe.
– Most kell megmosakodnod – jelentette ki.
Biztosítottam arról, hogy tökéletesen érzem magam. Hosszú ideig bámult a szemembe.
– Gyere velem – mondta végül. – Belemerítlek a vízbe.
– De hiszen jól vagyok – makacskodtam. – Látod, jegyzetelek.
Erőnek erejével felrángatott a szőnyegről.
–  Már megint elhagyod magad! Pillanatokon belül elalszol majd, és fogalmam sincs, még egyszer fel tudlak akkor 
ébreszteni.



A ház  mögé siettünk.  Mielőtt  a  vízhez  értünk  volna,  a  lehető legszigorúbban  rám parancsolt,  hogy csukjam be a 
szemem, és amíg nem szól, ki ne nyissam. Azt mondta, ha csak egy pillantást is vetek a vízre, végem van. Kézen fogva 
vezetett, és amint elértük a vizet, fejjel előre belecsúsztam.
Bemerített, majd kiemelt a vízből, miközben én egy pillanatra sem nyitottam ki a szemem. Órák hosszat ta-
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tolt a „fürdetés”. Különös változást éreztem: bármi bajom volt is, mielőtt a vízhez értem, az olyan mélyen lappangott, 
hogy igazán nem is éreztem mindaddig, amíg össze nem tudtam hasonlítani azzal a jó érzéssel és éberséggel, ami a 
vízzel való találkozás nyomán áradt szét bennem.
A víz belement az orromba, tüsszögni kezdtem. Don Juan kihúzott a vizesárokból, és – meg mindig csukott szemmel – 
visszavezetett a házba. Segített átöltözni, majd átvezetett szobájába, leültetett a szőnyegre, beigazította merre nézzek, és 
csak  akkor  engedte,  hogy  kinyissam  a  szemem.  Amit  láttam,  az  annyira  váratlanul  ért,  hogy  hátrahőköltem,  és 
megragadtam  don  Juan  lábát.   Teljesen  megzavarodtam.  A  szántóföld  terült  el  előttem,  rajta  a  férfi  Ezúttal 
karnyújtásnyira állt tőlem. Láttam az arcát – ismerősnek tűnt, csaknem eszembe jutóit, hogy kicsoda. Don Juan hirtelen 
kokit nyomott a fejemre – gyors, nem túl erős, ám mégis sokkoló hatású mozdulat volt. A látomás azonnal eltűnt. 
– Mi a baj? – kérdezte. – Mit lattál? 
Felnéztem  don  Juanra.  Keze  ütésre  készen  állt;  nevetve  kérdezte,  akarok-e  még  egy  kokit.  Elengedtem  a  lábát, 
visszaültem a szőnyegre. Intett,  hogy csak előre nézzek, semmi esetre se forduljak hátra, abba az irányba, amerre a 
vizesárok fekszik.
Most eszméltem csak rá, hogy koromsötét van a szobában. Egy pillanatig elbizonytalanodtam, vajon nyitva van-e a 
szemem. Kezemmel igyekeztem kitapogatni szemhéjamat. Hangosan don Juant szólítottam, és mondtam, valami baj 
van a szememmel – semmit se látok, noha egy pillanattal előbb, még világosan láttam, ahogy ütni készül. Jobbról, fejem 
fölül nevetését hallottam, azután felvillant a petróleumlámpa fénye. Minden olyan volt a szobában, amilyennek lennie 
kellett:  a vályogfalak,  a felakasztott,  kiszáradt, girbegurba gyökerek, a gyógyfüves batyuk, a zsúptető, a gerendáról 
lelógó petróleumlámpa. Ezerszer láttam már a szobát, most mégis valami különös volt benne, és bennem is: életemben 
először nem
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hittem érzékeim végső „valóságában”. Régóta érett már bennem az érzés, talán meg is fogalmaztam többször, komolyan 
azonban egyszer sem fogott el ez a fajta kételkedés. Most azonban képtelen voltam elhinni, hogy a szoba „valódi”, és az 
a furcsa érzésem támadt, hogy a kép don Juan újabb kokijára menten szertefoszlana.
Vacogni kezdtem, anélkül, hogy fáztam volna. Hátamon többször végigfutott a hideg. Fejemet – különösen a tarkóm 
környékén – ólomnehéznek éreztem.
Rosszullétre  panaszkodtam,  és  elmondtam,  mit  láttam.  Don  Juan  nevetett,  és  azt  felelte,  az,  hogy  behódoltam  a 
félelemnek, megint nyomorúságos érzelgősségemnek köszönhető.
– Berezelsz, de nem félsz – mondta. – Láttad, ahogy rád nézett a szövetséges, na bumm! Mielőtt betojsz, legalább azt 
várt ki, míg összekerülsz vele.
Felszólított: anélkül, hogy egyetlen pillantást vetnék a vizesárokra – menjek a kocsihoz, és ott várjak rá, míg ő lapátot 
meg kötelet kerít. Elhajtottunk egy helyre, ahol egy fatönk állt. Ásni kezdtünk a sötétben. Keményen dolgoztam órákig. 
A tönköt ugyan nem sikerült kiásni, viszont sokkal jobban lettem. Visszatértünk a házba, és ettünk; a dolgok ismét 
tökéletesen „valódiaknak”, megszokottaknak tűntek.
– Mi történt velem? – kérdeztem. – Mit csináltam tegnap?
– Elszívtál engem, azután elszívtál egy szövetségest – felelte don Juan.
– Tessék?
Don Juan nevetni kezdett, és azt mondta, most biztos azt fogom követelni, mindent a legelejéről meséljen el.
–  Elszívtál engem – ismételte. – Belebámultál  az arcomba, a szemembe, láttad a fényeket,  melyek az ember arcát 
jelzik. Én magam varázsló vagyok, ezt is láttad a szememben, persze nem tudhattad, mert először csináltál ilyesmit. 
Nem minden ember szeme egyforma – erre hamarosan magad is rájössz. Ezután pedig elszívtál egy szövetségest.
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– A férfira gondolsz, a szántásban?
– Nem férfi volt az, hanem egy szövetséges, aki téged hívott.
– Hová mentünk? Úgy értem, hol voltunk, amikor ezt , embert, vagyishogy a szövetségest láttam?
Don Juan fejével a ház bejárata felé bökött, és azt mondta, egy közeli dombra vitt fel. Közbeszóltam, hogy a táj, amit 
láttam, távolról sem hasonlított a házat övező sivatagi bozótoshoz, mire azt felelte, hogy a szövetséges, aki „hívott” 
engem, nem idevalósi.
– Akkor hol tanyázik?
– Hamarosan elviszlek oda – jelentette ki, láthatóan véget kívánva vetni ez irányú kérdezősködésemnek..



– Mit jelentett a látomásom, don Juan?
– Látni  tanulsz, és kész; semmi okod, hogy megint elhagyd magad, és inged-gatyád összecsináld félelmedben. Talán 
jobb, ha mégis mindent elmondasz, amit láttál.
Arról  kezdtem el  beszélni,  milyennek  láttam az  arcát,  de  megállított,  mondván ennek  a résznek  semmi jelensége. 
Közöltem, majdnem olyannak láttam, mint egy „fénylő tojás”. Azt felelte, a „majdnemek” nem számítanak, és még jó 
időmbe és erőfeszítésembe fog telni, míg valóban látni fogok.
A szántás és a szántásban sétáló ember legapróbb részletei is élénken érdekelték.
– A szövetséges hívott téged – mondta, miután mindent elmondtam, amire emlékeztem. – Mikor közeledni kezdett, nem 
azért fordítottam el a fejed, mert veszélyes volt rád, hanem mert jobb, ha még várunk. Ráérünk. A harcos nem lusta, de 
nem is  kapkod.  Felkészületlenül  találkozni  egy  szövetségessel  annyi,  mintha  fingjaiddal  próbálnál  elriasztani  egy 
oroszlánt.
Mindketten nevettünk.
– Mi történt volna, ha nem fordítod el a fejem?
– Akkor neked magadnak kellett volna megtenned ezt.
– És ha nem tettem volna?
– A szövetséges halálra rémisztett volna. Ha egyedül vagy, talán annyi is neked. Amíg nem tudod megvédeni
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magad, jobb, ha nem mégy nélkülem a hegyekbe vagy a sivatagba. Ott egyedül, könnyen elkaphat a szövetséges, és 
akkor fasírtot csinál belőled.
– Mit jelentettek a szövetséges mozdulatai?
– Rád nézett, azaz üdvözölt. Mutatta, hogy szellemfogóra és tarisznyára van szükséged, ám nem erről a vidékről valóra; 
a táskája az ország más részéről származott. Három akadály vár rád az úton – ezek voltak a sziklatömbök. Az is biztos, 
hogy vízmosásokban, folyóvölgyekben fogsz legjobb erőidre találni – errefelé mutatott a szövetséges. A táj többi eleme 
abban segített. hogy behatárold, pontosan hol lelheted fel a szövetségest. Tudom is, hogy hol az a hely! Hamarosan 
elviszlek oda.
– Azt akarod mondani, hogy a hely, amit láttam, valóban létezik?
– Természetesen.
– Hol van?
– Ezt nem mondhatom el.
– Hogy találhatnám meg azt a vidéket?
– Ezt sem mondhatom el. Nem mintha nem akarnám, hanem mert egyszerűen fogalmam sincs, hogy mondjam el.
Tudni  akartam,  mit  jelentett,  hogy  a  szobában  újra  láttam a  szántást.  Don  Juan  nevetve  utánzott,  ahogy  a  lábát 
markoltam.
– Ez pusztán megerősítette azt, hogy a szövetséges akar téged. Biztos akart lenni benne, hogy valamelyikünk megérti 
hívását.
– És az arc, amit láttam?
– Ismered ezt az arcot – nem először láttad. Talán éppen halálod arca. Óvatlanságodnak köszönhető, hogy megrémültél. 
Várt  rád,  és  amikor  megjelent,  átengedted  magad  az  ijedtségnek.  Még  szerencse,  hogy megütöttelek,  különben  – 
teljesen érthetően – ellened fordult volna. Az embernek makulátlan harcosnak kell lennie, különben a szövetséges ellene 
fordul, és elpusztítja.
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Don Juan lebeszélt arról, hogy másnap reggel hazautazzam Los Angelesbe. Nyilván úgy gondolta, még nem épültem fel 
teljesen.  Ragaszkodott  hozzá,  hogy szobájában  délkelet  felé  nézve üljek,  így gyűjtsek  erőt.  Leült  a  bal  oldalamra, 
átnyújtotta jegyzetfüzetem, és azt mondta, hogy most aztán jól behúztam a csőbe – nemcsak hogy itt kell lennie velem, 
de még szóval is kell tartania. 
– Alkonyatkor majd megint le kell mennünk a vízhez – mondta.
– Még nem vagy egészen szilárd, úgyhogy ma még nem tanácsos egyedül maradnod. Délelőtt veled leszek – délutánra 
jobban fogod érezni magad.
Aggodalma rám is átragadt.
– Mi a baj velem? – kérdeztem.
– Érintkezésbe léptél egy szövetségessel.
– Vagyis?
– Ma nem beszélhetünk a szövetségesekről. Bármi másról igen, csak róluk nem.
Voltaképpen  egyáltalán  nem  akartam  beszélgetni.  Kezdtem  magam  izgatottnak  érezni.  Don  Juan  ezzel  szemben 
éppenhogy roppant mulatságosnak találta a helyzetet – nevetett, hogy a könnye is kicsordult.
– Csak nem azt akarod mondani, hogy most, amikor beszélned kéne, semmi mondanivalód nincs? – mondta szemében 
huncut mosollyal.
Mókás kedve valamennyire megnyugtatott.



Mindazonáltal egyetlen dolog volt, amiről e pillanatban hallani akartam: a szövetséges. Milyen ismerős volt az az arc! 
De nem úgy,  hogy már találkoztam vele vagy láttam valahol.  Nem. Valami másról  volt  szó.  Amint rá gondoltam, 
azonnal jó csomó egyéb dolog jutott eszembe, mintha egy részem ismerte volna a titkot, ám nem akarta volna, hogy a 
másik rész is hozzáférjen. Mindezt olyan különösnek találtam, hogy egyfajta morbid búskomorság tört rám. Don Juan 
az előbb azt mondta, hogy talán halálom arcát láttam. Ez nem hagyott nyugodni. Őrülten érdekelt, mit jelent ez, ám úgy 
éreztem, don Juan visszatart. Nagy levegőt vettem, aztán kiböktem:
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– Mi a halál, don Juan?
– Fogalmam sincs – mosolyodott el.
– Mégis, hogy írnád le? Mit gondolsz felőle? Mindenkinek van valamilyen képzete a halálról.
– Nem értem, miről beszélsz. 
A kocsim csomagtartójában ott hevert a Tibeti halottaskönyv. Gondoltam, mivel ez úgyis a halállal foglalkozik, jó alap 
lesz a beszélgetéshez. Mondtam, szeretnék elolvasni belőle, és felálltam, de don Juan visszaparancsolt, és inkább maga 
ment a könyvért.
– A reggel nem a varázslók ideje – mondta magyarázatképpen. – Még túl gyenge vagy ahhoz, hogy elhagyd a szobát. 
De bent védve vagy.  De ha most elcsatangolnál, meglehet. szörnyű katasztrófa lenne az eredmény.  Az úton vagy a 
bozótosban egy szövetséges könnyedén megölhetne, és később, amikor rád találnának, mindenki azt mondaná, micsoda 
rejtély! Vagy esetleg egyszerű balesetnek tudnák be a dolgot.
Nem voltam abban a helyzetben, hogy megkérdőjelezzem a döntését, és kedvem sem volt ehhez. Így csaknem egész 
délelőtt a szobában ültem, és a könyv bizonyos részeit olvastam s magyaráztam don Juannak. Figyelmesen hallgatott, s 
csak akkor szakított félbe rövid időre, amikor vizet és némi harapnivalót hozott. Szemlátomást roppantul érdekelte, amit 
olvastam. Mikor befejeztem, rám nézett.
– Nem értem, miért beszélnek ezek úgy a halálról, mintha a halál olyan lenne, mint az élet – morfondírozott.
– Talán ők így fogják fel a dolgot. Gondolod, a tibetiek látnak?
–  Alig hiszem. Ha az ember  lát,  minden, amit addig ismert, eltűnik. Minden! Ha a tibetiek  látnának, tudnák, hogy 
semmi sem ugyanolyan többé. Amint látunk, minden új lesz és semmi sem marad meg olyannak, amilyennek ismertük. 
-– Talán nem mindenki számára ugyanolyan a látás.
– Ez igaz. Nem ugyanolyan. Ám ez nem jelenti azt, hogy az élet dolgai megmaradnak. Ha látsz, minden más lesz.
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– Don Juan, te mit gondolsz a halálról? – kérdeztem. 
– Nem hiszem, hogy a halál bármihez fogható, úgyhogy szerintem a tibetiek valami másról beszélnek. Akármiről is, 
nem a halálról, az egyszer biztos. 
– Akkor mit gondolsz, miről? 
– Ezt talán te tudnád megmondani. Te olvasol könyveket.
Valamit mondani akartam, de nevetni kezdett.
– Az is lehet – folytatta –, hogy a tibetiek mégiscsak látnak, és rájöttek, hogy amit látnak, az teljesen érthetetlen; erre 
fel összeírtak mindenféle ostobaságot, mert nekik aztán egyre megy – s ha így történt, ez az egész egyáltalán nem is 
ostobaság,
– Igazán nem érdekel, mit gondolnak a tibetiek – mondtam –, az viszont nagyon is, hogy te mit gondolsz, és ezt hallani 
is szeretném.
Egy pillanatig rám meredt, aztán kuncogni kezdett. Szemét tágra nyitotta, szemöldökét komikusan felhúzta, úgy tett, 
mintha nagyon meglepődött volna.
–  A halál egy kunkor – mondta. – A halál a szövetséges arca;  a halál fényes felhő a horizonton; a halál Mescalito 
suttogása; a halál az őrző fogatlan pofája; a halál Genaro, ahogy fejen áll; a halál a veled beszélgető don Juan; a halál te 
vagy és a jegyzetfüzeted; a halál semmi. Semmi! Itt van, és egyáltalán nincs itt. 
Don Juan nagyot nevetett. Táncoló, daloló nevetés volt ez.
– Nem érted, mi? – mondta végül. – Nem tudom megmondani, milyen a halál. Azt azonban talán meg tudom mondani, 
milyen lesz a te halálod. Biztosra persze nem – csak úgy körülbelül.
Inamba szállt a bátorságom, és közöltem, csak az érdekel, milyennek látja a halált általában; egyes emberek halálára – 
legfőképpen a sajátomra – egyáltalán nem vagyok kíváncsi.
– Csak úgy általában nem tudok a halálról beszélni – felelte. – A halálról akartál hallani, hát tessék! Akkor ne ijedj meg,  
ha a saját halálodról esik szó.
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Beismertem, félek erről beszélni. Arra gondolok, ami kor a fia – Eulalio – haláláról beszélt. Akkor azt mondta, élet és 
halál, mint valami kristályos köd vegyült össze.



– Azt mondtam, hogy fiam élete kitágult halálakor. De nem a halálról általában beszéltem, csak a fiam haláláról. A halál 
– akármi legyen is az – kitágította életét.
Mindenképpen el akartam kerülni, hogy személyemre terelődjék a szó, és könyvekkel hozakodtam elő, amelyekben a 
klinikai halál állapotán keresztülment emberek számoltak be tapasztalataikról. Mindegyikük úgy nyilatkozott, hogy nem 
emlékszik semmire, hogy a halálban egyszerűen minden elsötétül.
– Ez teljesen érthető – mondta don Juan. – A halálban két állapot követi egymást Az első az elsötétülés. Ez jelentéktelen 
állapot, hasonló ahhoz, amilyet kezdetben Mescalito idéz elő. Ilyenkor az ember mindent könnyednek és kellemesnek, 
boldognak  és  tökéletesnek  érez.  1Ez  azonban  felszínes  érzés;  hamarosan  szétfoszlik,  és  átadja  helyét  egy  új 
birodalomnak – a ridegség és az erő birodalmának. Ez a Mescalitóval való igazi találkozás helye. A halállal is hasonló a 
helyzet:  az első a felszínes elsötétülés; a második fok az,  ahol az ember ténylegesen szembe kerül  a halállal.  Egy 
pillanatig tart – úgy találjuk, valahogy ismét önmagunk vagyunk; ekkor ront ránk a halál csendes dühvel és erővel, hogy 
semmivé foszlassa életünket.
– Honnan tudod, hogy csakugyan a halálról beszélsz? 
–  A szövetséges  segít.  A kis füst a lehető legvilágosabban megmutatta a halálom. A halálról  tehát  csak személyre 
szólóan tudok beszélni.
Don Juan súlyos dilemma elé állított. Az volt az érzésem, rögtön meghallom halálom legapróbb részleteit. hogy mikor 
és  hogyan  fog  bekövetkezni.  Ennek  már  a  gondolatától  is  megrémültem,  ugyanakkor  roppant  kíváncsi  is  lettem. 
Kérhettem volna persze,  hogy beszéljen saját  haláláról,  ezt  azonban – mivel  meglehetős  gorombaságnak  véltem – 
rögtön elvetettem.
Don Juan láthatóan élvezte tusakodásom. Csak úgy dúlt a nevetéstől.
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– Tudni akarod, milyen lesz a halálod? – kérdezte gyermeki gyönyörűséggel arcán.
Huncut élvezkedését megnyugtatónak találtam. Ártatlan vidámsága sokat enyhített szorongásomon.
– Oké, ki vele – mondtam elfúló hangon.
Újabb  nevetőgörcs  rázta  meg.  A  hasát  fogva  oldalára  dőlt,  úgy  ismételte  „oké,  ki  vele”,  megbicsakló  hangomat 
utánozva. Azután felegyenesedett, úgy tett, mint aki karót nyelt, és reszketeg hangon azt mondta:
– Halálod második fokán minden bizonnyal a következőknek kell elébe nézned...
Szeme fürkészően szegeződött rám. Elnevettem magam. Tisztában voltam vele, komédiázása az egyetlen eszköz, mely 
elveheti a halálról való gondolkozás élét.
–  Sokat  vezetsz  –  kezdte  –,  úgyhogy  lehet,  hogy  egyszer  csak  –  mondjuk  –  a  volán  mögött  találod  magad. 
Villámgyorsan fog történni minden, átgondolni sem lesz időd. Hirtelen azon kapod magad, hogy – mint ezerszer tetted 
– egy autóban ülsz, és vezetsz. Mielőtt azonban magadhoz térnél meglepetésedből, megpillantasz egy furcsa alakzatot a 
szélvédő előtt Ha közelebbről megnézed, láthatod, hogy felhő, olyan, mint egy fényes kunkor. Hasonlít – mondjuk – 
egy arcra; pont előtted, az ég közepén lebeg. Látod, hogy hátrafelé mozog, mindaddig, amíg nem marad más belőle, 
mint egy tündöklő pont a távolban; de azután újra közeledni kezd, felgyorsul, és egy villanás alatt rettenetes sebességgel 
csapódik a szélvédőnek. Mivel azonban erős vagy, fogadni mernék, hogy a halálnak jónéhány csapásra lesz szüksége... 
– Ekkorra tudod már, hol vagy, és mi történik. Az arc megint a horizontig hátrál, nekifut, és rád ront. Behatol testedbe, 
és rájössz: hát persze, a szövetséges arca volt az mindvégig, vagy a veled beszélgető don Juan, vagy te magad, amint 
írsz.  A  halál  nem  volt  semmi.  Semmi.  Egy  elveszett  kis  pont  volt  valahol  jegyzeteid  között.  És  most  mégis, 
ellenállhatatlan erővel beléd hatol, és kitágít, úgy, hogy ellapulsz és szétfoszlasz a földön, az égbolton és még azon is 
túl; olyan leszel,
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mint apró kristályokból álló köd, s ritkulsz, egyre csak ritkulsz...
Halálomról adott beszámolója megindított. Valami egészen másra számítottam. Hosszú ideig szólni sem bírtam.
– A halál a hason keresztül hatol az emberbe – folytatta. – Az akarat résén át. Ez a terület az ember legfontosabb és 
legérzékenyebb része. Ez az akarat területe, és a terület, amelyen át meghalunk. A szövetségesem megmutatta nekem 
ezt a halálfokot, onnan tudom. A varázsló úgy hangolja akaratát, hogy a halál elragadhassa, és aztán amikor ellapult, és 
ritkulni kezd, rendíthetetlen akaratával újra saját személyévé gyúrja a ködöt.
Don Juan különös mozdulatot tett. Legyezőként szétnyitotta ujjait, könyöke magasságába emelte kezeit, elforgatta őket, 
hogy nagyujjaival  oldalát  érintette,  aztán  lassan,  teste  előtt  összehúzta  őket,  hogy ujjai  a  köldöke  fölött  érintették 
egymást. Itt megállt egy pillanatra. Karja remegett az erőfeszítéstől. Ezután addig emelte kezeit, míg a középső ujjai 
homlokát nem érintették, majd visszaeresztette őket teste középpontjáig.
Félelmetes mozdulat volt. Olyan erő és szépség sugárzott belőle, hogy teljességgel lenyűgözött.
– A varázslót akarata gyűjti egybe – mondta –, ám ahogy öregszik, és gyengül, akarata fogyni kezd, s elkerülhetetlenül 
elérkezik a pillanat, hogy képtelen többé parancsolni neki. Akkor már nincs semmije, amit szembeszegezhetne halála 
nyugodt erejével, s halálában élete ugyanolyanná válik, mint társaié – végtelenbe ritkuló köddé.
Don Juan rám nézett, és felállt. Reszkettem.
– Most már mehetsz a bozótosba – szólt. – Elmúlt dél.



Ki kellett mennem, de nem volt merszem hozzá. Ideges voltam inkább, mint ijedt. A szövetséges miatti szorongásom 
elmúlt.
Don Juan azt  mondta,  mindaddig,  amíg „szilárd”  vagyok,  nem számít,  hogy érzem magam.  Biztosított  róla,  hogy 
minden rendben lesz, nyugodtan kimehetek a bokrok közé, csak a vizesárkot kerüljem.
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– Az egészen más tészta – mondta. – Még egyszer meg kell hogy mossalak, addig ne menj a víz közelébe.
A délután folyamán megkért, vigyem be a közeli városkába. Örültem a kérésnek, arra gondoltam, jót fog tenni kis 
vezetés. Még mindig remegtem – hátborzongatónak találtam a gondolatot, hogy a varázsló valóban a halállal játszik.
–  Varázslónak lenni szörnyű teher – mondta don Juan. –  Sokkal jobb megtanulni látni. A látó ember minden; hozzá 
képest a varázsló szánalmas fickó. 
– Mi a varázslás, don Juan?
Hosszan nézett rám, aztán alig észrevehetően megcsóválta fejét.
– A varázslás az akarat alkalmazása a dolgok nyitjára – felelte végül. – A varázslás beavatkozás. A varázsló kikutatja, 
hol  van  azoknak  a  dolgoknak  a  nyitja,  amelyeknek  befolyásolására  törekszik,  aztán  alkalmazza  rájuk  akaratát.  A 
varázslónak ehhez nem kell látnia, csak azt kell tudnia, hogyan használja akaratát. 
Kértem, magyarázza el, mit ért a „dolgok nyitján”. Csöppet gondolkozott, majd azt kérdezte, tudom-e, mi az autóm.
– Nyilván egy gép – mondtam.
– Az autód a gyújtógyertya. Ez számomra a nyitja. Ha az akaratom alkalmazom rá, a kocsi nem fog elindulni.
Don Juan beszállt a kocsiba. Intett, én is üljek be. Kényelmesen elhelyezkedett az ülésen. 
–  Jól  figyelj!  –  mondta.  –  Én  varjú  vagyok,  úgyhogy  először  tollazatomat  kell  rendeznem.  –  Egész  testében 
megrázkódott. A mozdulat épp olyan volt, mint amikor egy veréb ficánkol egy tócsában. Meghajtotta fejét, mintha 
csőrét merítené a vízbe. – Ez aztán a finom – örvendezett, és nevetni kezdett.
Nagyon furcsa nevetés volt – különös, hipnotikus hatást gyakorolt rám. Emlékeztem, többször hallottam már nevetni. 
Talán csak azért nem figyeltem fel eddig erre, mert sosem tartott elég hosszú ideig a nevetése. – Ezután a varjú kilazítja 
nyakát... – mondta, és való-
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ban csavargatni kezdte nyakát, arcát vállaihoz dörgölve. – Majd először az egyik szemével, azután a másikkal tekint a 
világra...
Feje megrándult, ahogy nyilván először egyik, majd a másik szemét nyitotta ki. Nevetése lassan rikoltáshoz közelített. 
Az a képtelen érzésem támadt, hogy mindjárt, itt az orrom előtt varjúvá fog változni. Nevetéssel akartam enyhíteni 
feszültségemen,  de  teljesen  megbénultam.  Ténylegesen  éreztem  valamilyen  átható  erő  jelenlétét  körülöttem.  Nem 
féltem, se álmos, se bódult nem voltam. Amennyire meg tudtam ítélni, képességeim teljes birtokában ültem ott.
– Indítsd el a kocsit! – mondta don Juan.
Rákapcsoltam a gyújtást, és automatikusan a gázpedálra léptem. Az önindító néhányat köhécselt, aztán semmi. A motor 
meg se nyikkant. Don Juant rázta a vihogás. Újra és újra megpróbáltam – megint semmi. Vagy tíz percig küszködtem, 
de hiába. Don Juan mindvégig magában kuncogott. Végül feladtam, és lecsüggesztettem fejem.
Abbahagyta a nevetést, és végigmért; ebben a pillanatban „tudtam”, hogy a nevetése ringatott ebbe a révült, hipnotikus 
állapotba. Noha mindennel, ami történt, tisztában voltam, mégsem éreztem, hogy magamnál lennék. Mialatt a kocsi 
beindításával foglalatoskodtam. teljesen kezes, majdhogynem zsibbadt voltam. Mintha don Juan nem csak a kocsin, 
hanem rajtam is babrált volna valamit. Amint abbahagyta a nevetést, úgy éreztem, hogy megtört a varázs, és indulatosan 
rákapcsoltam a gyújtást. Biztos voltam benne, hogy don Juan csak hipnotizált nevetésével, és elhitette velem, hogy nem 
tudom elindítani  a kocsit.  Szemem sarkából láttam, hogy érdeklődéssel  figyel,  amint  hevesen,  ám eredménytelenül 
püfölöm lábammal a gázpedált
Szelíden vállon veregetett, és azt mondta, hogy az indulat „megszilárdít”, lehet, hogy még fürdenem sem kell. Biztatott, 
ha  egészen  a  dühroham határáig  tudnám hergelni  magam,  pillanatok  alatt  felgyógyulhatnék  a  szövetségessel  való 
találkozás okozta megrázkódtatásból.
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– Ne sajnáld a kocsit – nógatott. – Üsd, vágd, nem apád!
Erre kitört belőle a megszokott kacagás, amihez – kissé maflán – én is csatlakoztam, mert éreztem mennyire nevetséges 
lehetek.
Kisvártatva don Juan azt mondta, feloldozta az autót a varázs alól. Elfordítottam a kulcsot, és a kocsi valóban azon 
nyomban elindult.
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Volt valami hátborzongató don Juan házában. Egy pillanatra azt hittem, valahol elbújt, és csak arra  vár, hogy rám 
ijeszthessen. A nevét  kiáltottam,  majd amikor nem kaptam választ,  minden bátorságomat  összeszedve beléptem az 
ajtón. Don Juan nem volt a házban. A két zsák zöldséget, amit neki hoztam, leraktam a fahasábokra, és leültem, hogy 
megvárjam, ahogy korábban tucatszor tettem. Hosszú kapcsolatunk kezdete óta azonban még sohasem fordult elő, hogy 
féltem egyedül a házban. Valami láthatatlannak a jelenlétét éreztem. Eszembe jutott, hogy évekkel korábban, egyszer 
volt egy hasonló élményem: úgy éreztem, valami ismeretlen ólálkodik körülöttem, ha egyedül vagyok. Felpattantam, és 
kirohantam a házból.
Azért  látogattam  meg  don  Juant,  hogy  beszámoljak  neki  arról,  hogy  a  látásra  való  előkészületek  kezdenek 
elviselhetetlen teherré válni. Nehézkes vagyok, minden különösebb ok nélkül aggodalmaskodó, és elfáradok anélkül, 
hogy bármivel kimeríteném magam. Most, az egyedüllét kiváltotta érzések felidézték bennem, hogyan halmozódott fel 
ez a félelem az évek során.
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Félelmeim évekkel korábbra nyúltak vissza, arra a különös összecsapásra, amelyre don Juan révén került sor köztem és 
egy la Catalina nevű varázslónő között. A dolog 1961. november 23-án kezdődött. Don Juant kibicsaklott bokával 
találtam házában. Elmondta, van egy ellensége, egy varázslónő, aki képes feketerigóvá változni. és meg akarja ölni őt.
– Amint felépülök, megmutatom neked azt a nőt – mondta. – Meg kell ismerned.
– Miért akar megölni?
Türelmetlenül megrántotta a vállát, és többet nem árult el.
Tíz nap elteltével tértem vissza; lába teljesen meg gyógyult. Ide-oda körözött lábfejével, így demonstrálva. mennyire jól 
van; azt mondta, a maga készítette borogatásnak köszönheti a gyors gyógyulást.
– Jó, hogy itt vagy – nézett rám. – Ma egy kis utazásra megyünk.
Egy kietlen vidékre hajtatott velem. Megálltunk, és don Juan kényelmesen elnyújtózott az ülésen, mintha szundikálni 
készülne. Utasított, hogy én is helyezzem magam kényelembe, és maradjak csendben; azt mondta, amíg le nem száll az 
éjszaka,  minden  feltűnést  kerülnünk  kell,  mert  a  délutáni  órák  a  lehető  legveszélyesebbek  jelen  vállalkozásunk 
szempontjából.
– Ha szabad tudnom, miféle vállalkozásban veszek részt? – érdeklődtem.
– Azért jöttünk, hogy kikémleljük la Catalinát – válaszolta.
Amikor már jócskán besötétedett, kisurrantunk az autóból, és lassan, hang nélkül előreosontunk a sivatagi bozótosba.
Ahol megálltunk, onnan sötét hegyek sziluettjét lehetett látni mindkét oldalon. Egy sík, meglehetősen széles völgyben 
voltunk. Don Juan részletesen elmagyarázta,  hogyan álcázzam magam az alacsony bozótban, és arra is megtanított, 
hogyan „őrködjem”. Jobb lábamat magam alá húzva, bal lábammal guggoló helyzetben kel-
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lett várakoznom. Azt mondta, a jobb láb a rugó, amelynek segítségével szükség esetén gyorsan felpattanhatok. Arra 
kért, üljek arccal nyugat felé, mert arra van a nő háza. Maga is leült, és suttogva közölte, összpontosítsak a talajra, 
keresve vagy inkább várva egyfajta szélrohamra, ami fodrozódást kelt az aljnövényzeten. Amint meglátom a fodrokat, 
fel kell néznem, és ott lesz a varázslónő – úgymond – „lenyűgözően gonosz pompájában”. Kértem, magyarázza el, mit 
ért  ezen, de azzal  válaszolt, majd meglátom magam, mert  a „repülő varázsló” olyan  egyedülálló látvány,  hogy azt 
képtelenség szavakkal elmagyarázni.
Egyfolytában fújt a szél, úgyhogy többször is fodrozódást véltem látni a bokrokon. Valahányszor felnéztem azonban, 
természetfölötti élmény helyett csupán a csillagos ég látványában volt részem. Don Juan minden széllökésre hevesen 
dobogni és pörögni kezdett, karjával ostorként csapkodva maga körül. Mozdulataiból rendkívüli erő áradt.
Néhány sikertelen kísérlet után biztosra vettem, hogy nem lesz részem a „repülő varázsló” rendkívüli látványában, don 
Juan erőbemutatója azonban olyan lenyűgöző volt, hogy cseppet sem bántam, amiért ott töltöttük az éjszakát.
Pirkadatkor don Juan leroskadt mellém. Teljesen kimerült  volt,  mozdulni  is alig bírt.  Elnyújtózott  a földön, és azt 
motyogta, hogy nem sikerült „kilyukasztania a nőt”. Tudni akartam, mit jelent ez; ő többször is – egyre elhalóbban, 
egyre  csüggedtebben  –  elismételte  a  mondatot.  Szokatlan  aggodalmat  éreztem.  Könnyen  átragadt  rám  don  Juan 
lelkiállapota.
Ezután don Juan hónapokig egy szót sem szólt se a történtekről, se a nőről. Arra gondoltam, talán elfelejtette vagy 



megoldotta a dolgot. Egy nap azonban rendkívüli izgalomban találtam, és szokott nyugalmával szöges ellentétben álló, 
zaklatott hangon közölte, hogy az előző éjszaka ott állt előtte a „feketerigó”, szinte megérintette, és ő még csak fel sem 
ébredt. A nő mesterke-
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dései annyira kifinomultak, hogy ő még csak meg sem érezte jelenlétét! Azt mondta, egyetlen szerencséje az volt, hogy 
egy pillanat alatt talpra szökkent, hogy meg küzdjön életéért. Hangja szomorú volt, csaknem elkeseredett. Részvétet 
éreztem iránta, úgy éreztem, segítenem kell.
Komor, drámai hangon állapította meg, hogy képtelen megállítani a nőt, és ha legközelebb találkozik vele, biztos az lesz 
az utolsó nap számára a földön. Csaknem elsírtam magam. Don Juan észrevette együttérzésemet, és nevetni kezdett. 
Akkor úgy gondoltam, bátorságáról tett ezzel bizonyságot. Megveregette a vállam, és azt mondta, ne aggódjam, még 
nincs minden elveszve, meg egy utolsó kártyát – egy igazi adut – tartogat a kezében.
– A harcos életét a célszerűség irányítja – mondta mosolyogva. – Sosem cipel olyan súlyokat, melyeket nem bír el.
Don  Juan mosolyával  szétoszlatta  a  végzet  sötét  felhőit.  Megkönnyebbülést  éreztem,  mindketten  nevettünk. 
Megpaskolta a fejem.
– Tudod – mondta hirtelen, egyenesen szemembe nézve –, minden dolog közül te vagy az én utolsó ütőkártyám.
– Mit beszélsz?
– Te vagy az ütőkártyám a boszorka elleni harcban. 
Nem értettem, mit akar ezzel. Elmagyarázta, hogy a nő engem még nem ismer, és ha úgy cselekszem, ahogy mondja, 
akkor több mint valószínű, hogy nekem sikerül „kilyukasztanom a nőt”.
– Hogyhogy „kilyukasztanom”?
– Meg nem ölheted, hanem úgy kell kilyukasztanod, akár egy léggömböt. Ha ezt megteszed, békén hagy engem. De 
most felejtsd is el az egészet! Majd ha eljön az ideje, megmondom, mit legyél.
Hónapok teltek el. Egészen megfeledkeztem az esetről, így váratlanul ért, mikor egy nap don Juanhoz meg érkezve, az 
öreg futva jött elém, és visszaparancsolt a kocsiba.
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–  Azonnal  tovább kell  hajtanod! – intett  izgatottan.  – Figyelj  rám!  Vásárolj  vagy szerezz  valahonnan egy puskát, 
mindegy milyet. Csak az a fontos, ne a sajátod legyen, érted? Hozz egy puskát, csak ne a sajátodat! Most rögtön – siess!
– Minek a puska, don Juan?
– Menj már!
Hamarosan  visszatértem a  fegyverrel.  Nem volt  elég  pénz  nálam,  hogy vegyek  egyet,  szerencsére  egyik  barátom 
kölcsönadta a sajátját. Don Juan meg se nézte; nevetve magyarázta, azért volt olyan izgatott, mert a feketerigó ott ült a 
ház tetején, és ő attól félt, hogy észrevesz engem.
–  Amint megláttam a madarat a háztetőn, rögtön az jutott eszembe, hogy egy puskával átlyukaszthatnánk – mondta 
határozottan.  –  Nem akarom,  hogy bajod  essék,  ezért  mondtam,  hogy ne  a  sajátodat  hozd.  Miután  teljesítetted  a 
feladatot, meg kell semmisítened a fegyvert!
– Miféle feladatról beszélsz?
– Meg kell próbálnod a puskával átlyukasztani azt a nőt!
Mindenekelőtt meg kellett tisztítanom a fegyvert: egy illatos növény friss leveleivel és szárával dörzsöltem be. Don 
Juan megtisztított két golyót, és a csőbe helyezte őket. Ezután azt mondta, rejtőzzek el valahol a ház előtt, és amikor 
látom, hogy a madár leszáll a tetőre, vegyem célba, és lőjem ki mind a két golyót. Ha nem is a lövedékek, a meglepetés 
mindenképpen átlyukasztja majd a nőt, és ha eléggé erős és határozott vagyok, ez elég lesz hozzá, hogy ezentúl békén 
hagyja őt. Mind a lövésnek, mind határozottságomnak tökéletesnek kell lennie.
– A lövés pillanatában üvöltened kell – tette hozzá. – Átható, fülszaggató üvöltést kell hallatnod.
Ezután zsákokat hordott  össze,  úgy három-négy méternyire  a  ramadától és azt  mondta,  ez lesz a  lőállás.  Egészen 
kényelmes volt; félig-meddig ülhettem, hátra tudtam dőlni, és remek kilátás nyílt a tetőre.
Don Juan túl korainak találta még az időt – csak söté-
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tedés utánra várta a boszorka megjelenését. Az volt a terve, hogy úgy tesz, mintha bezárkózna a házba, így csalogatva 
oda ellenfelét. Nekem csak annyi a dolgom, hogy lazítsak, és kényelmes helyzetet vegyek fel, amelyből rögtön tüzelni 
tudok. Néhányszor célba vetette velem a tetőt, ám túl lassúnak és nehézkesnek találta a mozdulatot, ahogy a vállamhoz 
emeltem a puskát.  Úgy döntött,  támaszt  épít  a  fegyvernek.  Egy hegyes  vascsővel  két  mély lyukat  fúrt  a földbe,  a 
lyukakba helyezett két villás ágat, és egy hosszú rudat kötözött közéjük. Erre az építményre támasztottam a puskát, 
amely így szünet nélkül a tetőre irányult. Don Juan felnézett az égre, és azt mondta, ideje bezárkóznia. Útravalóként 
még hozzátette, a vállalkozás nem tréfadolog, és elsőre le kell terítenem a madarat – azzal fogta magát, és nyugodt 
léptekkel bement a házba.
Percek  alatt  rám sötétedett,  mintha  a  sötétség  csak  arra  várt  volna,  hogy  egyedül  maradjak.  Igyekeztem a  tetőre 



összpontosítani – egy ideig még volt elég fény ahhoz, hogy kivehessem körvonalait, azután az ég koromfeketévé vált, 
és a házat is alig láttam. Órákig meredtem a tetőre, ám semmi különöset nem vettem észre. Néhány bagoly húzott észak 
felé – szárnytávolságuk akkora volt, hogy képtelenség lett volna rigónak nézni őket. Egyszer csak egy kismadár fekete 
sziluettjét  láttam leereszkedni  a  tetőre.  Kétségkívül  rá  vártam!  A szívem a  torkomba ugrott,  fülem zúgni  kezdett. 
Céloztam, és kétszer egymás után meghúztam a ravaszt. Hangos dörrenést hallottam. A puskatus vállamba fúródott, és 
ugyanebben  a  pillanatban  átható,  hátborzongató  emberi  sikoly rázta  meg a  levegőt.  A hang a  tető  felől  jött.  Egy 
pillanatra  megzavarodtam.  Eszembe  jutott,  hogy  don  Juan  arra  kért,  üvöltsek  a  lövés  pillanatában  –  teljesen 
megfeledkeztem erről.  Arra  gondoltam,  újra  töltök, ám ekkor kivágódott  a  ház ajtaja,  és don Juan jött  ki  futva,  a 
petróleumlámpát lóbálva. Meglehetősen izgatottnak látszott.
– Azt hiszem, eltaláltad – lihegte. – Meg kell keresnünk a tetemét.
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Létrát  hozott,  és  megkért,  nézzek  körül  a  ramada  tetején.  Semmit  sem  találtam.  Ő  is  megnézte,  szintén 
eredménytelenül.
– Lehet, hogy a lövedék teljesen szétszaggatta – morfondírozott don Juan. – Ha így van, legalább egy tollat akkor is 
találnunk kell.
A petróleumlámpa fényénél kutatni kezdtünk, először a terasz környékén, aztán a ház körül is. Mikor kivilágosodott, 
folytattuk a keresést. Délelőtt tizenegy volt, mikor don Juan lefújta az akciót. Csüggedten leroskadt, bágyadtan rám 
mosolygott, és azt motyogta, nem sikerült leterítenem a nőt, úgyhogy élete most már tényleg egy fabatkát sem ér, mert a 
boszorkány bizonyára feldühödött, és alig várja, hogy bosszút állhasson.
– Szerencsére te biztonságban vagy – nyugtatgatott. – Téged nem ismer.
Hazafelé  készülődve  megkérdeztem,  megsemmisítsem-e  a  puskát.  Azt  felelte,  a  puska  nem tett  semmit,  úgyhogy 
nyugodtan visszaadhatom tulajdonosának. Ahogy ezt mondta, szemében olyan mély kétségbeesés ült, hogy csaknem 
sírva fakadtam.
– Tehetek érted valamit, don Juan? – kérdeztem.
– Nem, semmit – felelte lemondóan. 
Elhallgattunk. El akartam rohanni. Gyötrelem és részvét keveredett bennem.
– Igazán segítenél? – hebegte don Juan. 
Megerősítettem, hogy teljes erőmmel rendelkezésére állok, s annyira szeretem, hogy bármit megtennék érte. 
Mosolygott, és megkérdezte, valóban így gondolom-e, mire újra kifejeztem segítőkészségemet.
– Ha valóban így gondolod – kezdte –, lehet, hogy van még egy esély.
Azonnal felvidult. Szélesen vigyorgott, tapsikolt, ahogy mindig teszi, amikor örül. Hangulatváltozása olyan váratlan 
volt, hogy engem is magával ragadott. Úgy éreztem, a nyomott kedély, a gyötrelem tovatűnt, és az élet megint roppant 
izgalmas. Don Juan leült, és én is így
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tettem. Alaposan végigmért, aztán nyugodt, kimért hangon közölte, én vagyok az egyetlen ember, aki most segíthet 
rajta, ezért valami nagyon veszélyesre és különösre fog kérni.
Egy pillanatra elhallgatott, mintha hozzájárulásomra várna. Megerősítettem, bármire kész vagyok.
– Kapsz egy fegyvert, amellyel átlyukaszthatod – mondta, és egy hosszúkás tárgyat húzott elő tarisznyájából Átvettem 
és megnéztem. Majdnem kiejtettem a kezemből.
– Ez egy vadkan – mondta. – Ezzel kell átlyukasztanod.
Egy vaddisznó kiszáradt mellső lábát tartottam a kezemben. A bőre ocsmány volt, a sörték érintése undorító. A pata két 
fele szét volt tárva, mintha szétfeszítették volna. A hányinger környékezett. Sietve visszaadtam don Juannak.
– Egyenesen a köldökébe kell beledöfnöd – mondta.
– Tessék? – motyogtam.
– A bal kezedben kell tartanod, és beledöfnöd. Ne feledd, varázslóról van szó; a vadkan behatol a hasáb, úgy, hogy egy 
másik varázslón kívül azt senki más nem fogja látni.  Ez nem hétköznapi csata,  hanem varázslók harca.  Megvan a 
veszélye ugyanakkor, hogy ha elhibázod a döfést, ott helyben agyoncsap téged, esetleg társai, rokonai lepuffantanak 
vagy megkéselnek; az is meg lehet azonban, hogy a legkisebb bántódásod sem esik. Ha sikerül a dolog, a hasában lévő 
vadkan megkeseríti az életét, és rám többé ügyet sem vet.
Megint nyomasztó érzések törtek rám. Szerettem don Juant, csodáltam őt, életvitelét és tudományát a legmagasabbra 
tartottam.  Elképzelhetetlennek  éreztem,  hogy  cserbenhagyjam.  Azt  is  elképzelhetetlennek  éreztem  azonban,  hogy 
életemet szántszándékkal kockára tegyem. Olyan mélyen merültem gondolataimba, hogy észre sem vettem, mikor lépett 
mellém don Juan. Megveregette a vállamat, mire felkaptam a fejem – jóindulatúan mosolygott.
– Amikor úgy érzed, igazán kész vagy segíteni, majd visszajössz – mondta. – De csak akkor. Akkor majd el-
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mondom, mit kell tennünk. Most menj! Ha nem térsz vissza, azt is megértem.
Önkéntelenül  felálltam,  beszálltam  a  kocsiba,  és  elhajtottam.  Don  Juan  meg  akarta  nyugtatni  lelkiismeretemet. 



Elmehettem volna úgy, hogy sosem térek vissza, ám a gondolat, hogy szabad az út előttem, nem okozott megnyugvást.  
Egy idő után gondolkodás nélkül megfordultam, és visszahajtottam a házhoz.
Don Juan a ramadán ülve fogadott – nem érte váratlanul a viszontlátás.
– Ülj le! – mutatott egy székre. – Nézd csak, milyen csodálatosak a felhők ott nyugat felé! Hamarosan leszáll az est. Ülj 
nyugodtan, és hagyd, hogy megtöltsön az alkony. Amikor szólok, nézz egyenesen azokra a fényes felhőkre, és kérd az 
alkonyt, hogy adjon erőt és nyugalmat.
Órákig csak ültem, és a nyugaton úszó felhőket bámultam. Don Juan a házban tartózkodott. Mikor sötétedni kezdett, 
előjött.
– Itt az alkony – mondta. – Állj fel! Ne hunyd be a szemed, hanem nézz egyenesen a felhőkre; emeld fel a karod, nyisd 
szét ujjaidat, és ügess egy helyben!
Így tettem; felemeltem mindkét kezem, és ügetni kezdtem. Don Juan mellém lépett, és kiigazította a mozgásom. A 
vadkanlábat a bal tenyeremhez nyomta, és mondta, a hüvelykujjammal tartsam. Azután lejjebb húzta a karomat, hogy a 
nyugaton lévő, narancsszínű és sötétszürke felhőkre mutassanak. Ujjaimat legyezőként szétnyitotta, és intett, hogy ne 
találjam begörbíteni  őket,  mert  akkor  nem erőt  és  nyugalmat  kérnék  az  alkonytól,  hanem épphogy  fenyegetném. 
Ügetésemet is kijavította; mutatta, legyen kimért és egyenletes, mintha valóban kitárt karral az alkonyat felé futnék. 
Egy szemhunyásnyit sem aludtam azon az éjszakán. Úgy éreztem, az alkony nemhogy megnyugtatott volna, inkább 
roppantul felizgatott.
– Annyi elintézetlen dolgom van még az életben – siránkoztam. – Annyi megoldatlanság.
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Don Juan halkan kuncogott.
– Semmi sem elintézetlen a világon – mondta. – Semmi sem befejezett és semmi sem megoldatlan. Most menj aludni!
Don Juan szavai furcsa mód csillapították felindultságomat.
Másnap reggel tíz felé reggeliztem valamit, aztán azonnal elindultunk. Don Juan odasúgta, hogy dél körül közelítjük 
meg a nőt,  vagy ha lehet,  még korábban.  Azt mondta,  a legjobbak a reggeli  órák lennének,  mert  a  boszorkányok 
ilyenkor vesztenek erejükből és éberségükből, ám reggel a banya semmi pénzért nem hagyná el háza védelmét. Nem 
kérdezősködtem. Elértük az országutat, aztán egy bizonyos ponton don Juan intett, álljak meg az út szélén. Várnunk 
kellett.
Az órámra néztem: öt perc múlva tizenegy. Rám jött az ásítás; álmos voltam, gondolataim minduntalan elkalandoztak.
Hirtelen don Juan felegyenesedett és oldalba bököd. Azonnal felugrottam.
– Ott van! – mondta.
Az egyik tábla mentén, karján fonott kosárral, egy asszony közeledett az országút felé. Csak most vettem észre, hogy 
egy kereszteződés közelében álltunk meg. Két keskeny ösvény követte az országutat a két oldalon, míg egy szélesebb, 
harmadik, merőleges volt az útra. Akik ezt használlak, nyilván keresztülsétáltak az országúton.
Az asszony még a földúton járt, amikor don Juan intett, szálljak ki.
– Most! – mondta határozottan.
Habozás nélkül elindultam. Az asszony már majdnem elérte az országutat. Odarohantam hozzá, elébe kerültem, olyan 
közel,  hogy  ruhája  széle  az  arcomat  súrolta.  Ingem  alól  előkaptam  a  vadkanlábat,  és  beledöftem.  Nem  éreztem 
ellenállást  –  a  tompa tárgy  akadálytalanul  hatolt  előre.  Egy árny  suhant  el  előttem,  mintha  meglibbent  volna  egy 
függöny. Jobbra néztem, és az asszony
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ott  állt,  tőlem tizenöt  méterre,  az  országút  másik  oldalán.  Fiatal,  sötét  ború  nő  volt,  teste  erős,  zömök.  Szelíden 
mosolygott rám. Nagy, fehér fogai elővillantak szájából. Félig lehunyta szemét, mintha zavarná a szél. Jobb karján még 
mindig ott himbálódzott a kosár.
Egy pillanatra  teljesen  megzavarodtam.  Don Juant  kerestem  szememmel.  Eszeveszetten  kalimpált,  hogy  forduljak 
vissza.  Visszarohantam  a  kocsihoz.  Három-négy  férfi  is  futott  felém.  Bevágódtam  az  autóba,  és  elszeleltünk  az 
ellenkező irányba.
Meg akartam kérdezni don Juant, mi történt, de meg se bírtam szólalni. Fülemben szörnyű nyomást éreztem; csaknem 
fuldokoltam. Őt mulattatta a dolog, és nevetni kezdett, mintha kudarcom semmit se jelentene számára. Kezemmel olyan 
erővel markoltam a kormányt, hogy mozdítani se bírtam – egészen odafagyott. Karom is merev volt, lábamat képtelen 
voltam levenni a gázpedálról.
Don Juan hátba veregetett, és mondta, nyugodjak meg. Lassanként felengedtem, csökkent a nyomás a fülemben.
– Mi történt? – kérdeztem, amikor szólni tudtam.
Úgy kuncogott, akár egy gyerek. Kérdezte, láttam-e, milyen kecsesen és sebesen tért ki a nő az utamból. Amit mondott, 
olyan érthetetlennek tűnt, hogy nem is tudtam követni. Don Juan dicsérte az asszonyt! Hogy milyen rendíthetetlen erejű, 
fáradhatatlan ellenség!
Megkérdeztem,  nem  zavarja-e,  hogy  kudarcot  vallottam.  Meglepett,  és  bosszantott  is  a  hangulatváltás.  Egészen 
jókedvűnek tűnt.
Azt mondta, álljak meg. Lehúzódtam az útról. Vállamra tette kezét, és egyenesen a szemembe nézett.



– Amit ma veled tettem, az egy tréfa volt – mondta köntörfalazás nélkül. – A szabály az, hogy a tudós ember csapdába 
csalja inasát. Ma csapdába csaltalak, és most már nem menekülhetsz a tanulás elől.
Teljesen  megdöbbentem.  Gondolataim  összevissza  cikáztak.  Don  Juan  elmagyarázta,  hogy  ő  találta  ki  az  egész 
történetet. A varázslónő sosem jelentett veszélyt számára, neki, don Juannak csupán annyi volt a felada-
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ta, hogy megismertessen a nővel, méghozzá sajátos körülmények között, ezekből épp az imént kaptam ízelítőt. Dicsérte 
határozottságomat,  azt,  hogy demonstráltam a  nő  számára,  képes  vagyok  nagy tettekre.  Azt  mondta,  jóllehet  nem 
vagyok vele tisztában, az egész csupán erőfitogtatás volt a részemről a nő előtt.
– Egy ujjal se bírnál hozzáérni – folytatta –, de kimutattad karmaidat. Tudja már, hogy nem félsz. Ez kihívás a számára. 
Azért vele csaltalak csapdába, mert erős, fáradhatatlan és sosem felejt. A férfiak általában túlságosan elfoglaltak ahhoz, 
hogy fáradhatatlan ellenfelek legyenek.
Elöntött a méreg. Azt vetettem oda, az ember ne játsszon mások hűségével és legmélyebb érzéseivel.
Don Juan úgy nevetett, hogy könnyek csorogtak az arcán. Gyűlöltem őt. Arra gondoltam, azonnal behúzok egyet neki, 
és elrohanok; nevetésének furcsa ritmusa azonban csaknem megbénított.
– Ne légy már olyan dühös! – igyekezett csillapítani. 
Azután azt mondta, azért nem volt minden komédia, és hogy annak idején ő is elhajította életét, amikor jótevője hasonló 
módon csapdába  csalta.  Jótevője kegyetlen  ember  volt,  és  nem úgy gondolkozott  róla.  ahogy ő,  don Juan.  rólam. 
Szárazon hozzátette, hogy az asszony rajta próbálta ki erejét, és valóban meg akarta öt ölni.
– Most már tudja, hogy csak játszottam vele – neve tett –, és téged fog gyűlölni mindezért. Nekem nem árthat; most 
rajtad fogja kitölteni haragját. Azzal azonban nincs tisztában, hogy milyen erős vagy, úgyhogy apránként fogja felmérni 
erődet. Nincs más választásod, tanulnod kell, hogy megvédd magad, különben e kedves hölgy zsákmánya leszel. Ő 
aztán igazán nem tréfál!
Don Juan emlékeztetett arra, hogyan tért ki utamból a nő.
– Semmi ok a haragra – mondta. – Nem hétköznapi tréfáról volt szó. Ennek így kellett történnie, ez a szabály.
Valóban volt valami észbontó abban, ahogy a nő ki-
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tért előlem; egy szempillantás alatt keresztülszökkent az országúton.
Ettől a perctől kezdve minden figyelmemet erre az incidensre összpontosítottam. Hosszú idő során meggyőződtem róla, 
hogy a nő valóban követ engem. Az egésznek az lett a vége, hogy annyira félni kezdtem, hogy fel kellett adnom az 
inaskodást, és – akkor úgy gondoltam, végleg – hazautaztam.
Órák múlva,  kora délután tértem vissza a házhoz. Don Juan már ott  várt.  Odajött  hozzám, amint kikászálódtam a 
kocsiból, és vizsla szemekkel fürkészett, még körül is járt néhányszor.
– Mitől a nagy izgalom? – kérdezte, mielőtt bármit szólhattam volna.
Elmondtam, hogy mikor reggel  megérkeztem, úgy éreztem – pontosan mint annak idején –, hogy valami ólálkodik 
körülöttem.  Don Juan lehuppant  egy  székre,  és  szokatlanul  komoly képpel  gondolataiba  merült.  Fáradtnak  láttam. 
Leültem mellé, és jegyzeteimmel kezdtem bíbelődni.
Hosszú csend után arca felderült.
– Ma reggel  a vizesgödör szellemét érezted itt  ólálkodni – jelentette ki. – Nem figyelmeztettelek,  hogy készülj fel 
váratlan találkozásokra az erőkkel? Azt hittem, megértetted.
Nem tudtam, mit válaszolhatnék.
– Megértettem.
– Akkor mitől félsz? A szellem a nyomodban van – folytatta. – A vízben egyszer már eléd toppant. Fogadni mernék, 
újra megteszi, és ha felkészületlenül ér, véged.
Don Juan szavai  komolyan  nyugtalanítottak.  Furcsa,  de nyugtalanságomat  ugyanakkor  nem kísérte  félelem.  Bármi 
történt is, képtelen volt kiváltani régi, páni félelmemet.
– Mit tegyek? – kérdeztem.
– Túl könnyen felejtesz – mondta. – A tudás útjára
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nem jókedvéből lép az ember. Valami rákényszeríti. A tudás útján valamivel mindig harcban állunk, valamit mindig 
kerülünk, valamire mindig készülünk. Ez a valami pedig mindig megmagyarázhatatlan, hatalmasabb és erőteljesebb, 
mint  mi  magunk.  A megmagyarázhatatlan  erőkkel  neked  is  szembe  kell  nézned.  Ma  a  gödör  szelleme,  holnap  a 
szövetségesed; nincs mit tenni, fel kell készülnöd a küzdelemre. Annak idején la Catalina adta az első lökést – ám ő 
csupán  egy  varázsló  volt,  játékszer  zöldfülűeknek.  A  világ  telis-tele  van  rémületes  dolgokkal,  mi  pedig  esetlen 
teremtmények vagyunk, megmagyarázhatatlan, ellenállhatatlan erőkkel körülvéve. Az átlagember tudatlanságában azt 
hiszi, hogy az erők megmagyarázhatók és megváltoztathatók; azt ugyan nem tudja, pontosan hogyan, de arra számít, 
előbb vagy utóbb az emberiség képes lesz erre. A varázsló azonban nem így gondolkodik, hanem arra törekszik, hogy 



önmagát az erők irányába fordítva, felhasználja őket. Ennyi a trükkje. A többi már gyerekjáték. A varázsló alig jobb, 
mint az átlagember. A varázslástól nem fog jobb életet élni – sőt, mondhatni, a varázslás akadályozza; kényelmetlenné 
és  veszélyessé  teszi  életét  Azzal,  hogy  megnyitja  magát  a  tudás  számára,  a  varázsló  még  az  átlagembernél  is 
sebezhetőbbé válik. Az egyik oldalról az emberek gyűlöletét kell elszenvednie, akik félnek tőle, és az életére törnek, a 
másik oldalról még nagyobb veszélyt jelentenek számára azok a megmagyarázhatatlan és ellenállhatatlan erők, melyek 
születésétől  fogva kísérnek minden emberi  lényt.  Az emberektől  elszenvedett  sebek vitathatatlanul  fájdalmasak,  de 
semmik ahhoz a szenvedéshez képest, amelyet egy szövetséges okozhat. Azzal, hogy megnyitja magát a tudás számára, 
a varázsló az erők zsákmánya lesz, és egyetlen eszköze van az egyensúly megőrzésére: akarata. Vagyis harcosként kell 
éreznie és cselekednie.  Még egyszer:  csak a harcos maradhat  életben a tudás útján. A harcoslét  ereje  az, amiből a 
varázsló jobb életet kovácsolhat. Az én feladatom az, hogy látni tanítsalak. Nem, mert így aka-
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rom, hanem mert  Mescalito  kiválasztott  Az azonban már  az  én elhatározásom,  hogy harcost  faragok belőled.  Azt 
hiszem, harcosként élni fontosabb, mint bármi más. Ezért próbáltam megmutatni neked, hogyan  látja  a varázsló az 
erőket, mert csak az ebből fakadó rémület hatására lehet valaki harcos. Elgyöngítene az, ha megtanulnál látni, mielőtt 
még harcos lennél; visszahúzódásra, beletörődésre késztetne. Tested leromlana, mert közönyössé válnál. Azért akarom, 
hogy harcos légy, hogy ez ne következzék be. Sokszor mondtad, hogy kész vagy meghalni. Erre semmi szükség. Ez 
haszontalan érzelgés. A harcos legyen kész a harcra, ennyi. Azt is mondtad, hogy a szüleid megsebezték szellemedet. 
Az ember szelleméi valóban nagyon könnyű megsebezni, bár nem úgy, ahogy te gondolod. Szerintem szüleid azzal 
sebeztek meg, hogy érzelgőssé, puhánnyá és önmarcangolóvá neveltek. A harcos szelleme nem hajlik se érzelgésre, se 
siránkozásra, se győzelemre, se vereségre. A harcos szelleme egyedül a küzdelemre hajlik, és minden küzdelmet úgy 
tekint, mint utolsó csatáját e földön. Így az eredmény is hidegen hagyja. Utolsó csatájában e földön, a harcos szabadjára 
engedi szellemét. És miközben küzd – tudván, hogy akarata rendíthetetlen – a harcos csak nevet, mindig csak nevet.
Abbahagytam az írást, és felnéztem. Don Juan merően bámult, azután lassan megcsóválta fejét, és elmosolyodott.
– Te tényleg mindent leírsz? – kérdezte hitetlenkedve. – Genaro azt mondta, képtelen komoly lenni veled, mert mindig 
írsz. Azt hiszem, igaza van; hogy lehetne az ember komoly, ha folyton csak írsz. 
Miközben védekeztem, kuncogott.
– Na nem baj – legyintett. – Azt hiszem, ha valaha megtanulsz  látni,  azt már csak a te sajátos, érthetetlen  módodon 
fogod megtenni.
Felállt, és felnézett az égre. Dél felé járt. Mondta, még idejében vagyunk ahhoz, hogy vadászni induljunk a hegyekbe.
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– Mire fogunk vadászni?
–  Különleges vadra – lehet, hogy szarvasra, lehet, hogy vaddisznóra, de az is lehet, hogy pumára. – Egy pillanatra 
elhallgatott, aztán hozzátette: – Esetleg sasra.
Felálltam,  és  elindultunk a  kocsi  felé.  Azt  mondta,  ezúttal  csak becserkésszük  és  kiválasztjuk a megfelelő  állatot. 
Kinyitottam az ajtót, amikor úgy látszott, eszébe jutott valami. Elmosolyodott, és azt mondta, el kell halasztanunk az 
utazást, mert meg kell tanulnom valamit, ami nélkül lehetetlen lenne a vadászat.
Visszamentünk,  és  letelepedtünk  a  teraszon.  Rengeteg  mindent  akartam  kérdezni,  ám  nem  hagyott  időt,  hogy 
megszólaljak.
– Van még egy dolog, amit tudnod kell a harcosról – kezdte. – A harcos kiválogatja a dolgokat, melyek világát alkotják. 
– Mit gondolsz, mi volt a bajod a minap, amikor találkoztál a szövetségessel, és kétszer is meg kellett mossalak?
– Fogalmam sincs.
– Elveszítetted a pajzsaidat.
– Miféle pajzsokról beszélsz? Nem értem.
– Azt mondtam, a harcos kiválogatja azokat a dolgokat, amelyek a világát alkotják. Megfontoltan választ, mert minden 
kiválasztott dolog pajzs, amely a felhasználandó erők csapásaival szemben védelmezi őt – például éppen a szövetséges 
csapásaival szemben. Az átlagember, akit ugyanúgy körülfognak ezek az erők, azért nem vesz róluk tudomást, mert 
másfajta pajzsokkal védi magát
Szünetet tartott, és kérdőn nézett rám. Nem értettem, mire céloz.
– Mik azok a pajzsok? – tudakoltam.
– Amit az emberek tesznek – felelte.
– Mit tesznek az emberek?
–  Nézz  csak  körül.  Az  emberek  szorgosan  teszik,  amit  az  emberek  tesznek.  Ezek  a  pajzsaik.  Amikor  a  varázsló 
szembekerül  azokkal  a  megmagyarázhatatlan  és  hajthatatlan  erőkkel,  melyekről  beszéltünk,  rése  kitágul,  és  a 
szokásosnál is sebezhetőbbé válik a halál számára. Mond-
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tam már, hogy e résen át halunk meg, úgyhogy ha nyílva van, ott kell lennie az akaratnak, hogy azonnal betömhesse – 



már ha valaki  harcos  persze.  Aki nem harcos – mint  például te  magad –,  annak nincs más választása,  hétköznapi 
dolgokhoz  kell  folyamodnia,  hogy  elterelje  figyelmét  a  találkozás  okozta  sokkról,  és  ezzel  bezárulhasson  a  rés. 
Megharagudtál  rám akkor, amikor találkoztál a szövetségessel;  azzal, hogy megbabráltam a kocsit,  felbőszítettelek, 
amikor pedig ruhástul a víz alá nyomtalak, azt akartam, hogy fázz. A harag és a hideg segített abban, hogy bezárd a rést, 
így nem esett bajod. Ezeket a pajzsokat azonban többé nem használhatod olyan hatékonyan, mint az átlagember teszi. 
Túl sokat tudsz az erőkről. Elérkeztél a küszöbére annak, hogy úgy érezz és cselekedj, mint egy harcos. A régi pajzsok 
már nem biztonságosak. 
– Mit tegyek hát?
–  Cselekedj  harcosként:  válogasd  ki  a  világodat  alkotó  dolgokat.  Többé  nem  folyamodhatsz  hebehurgya  módon 
akármihez. A lehető legkomolyabban beszélek. Most először nem vagy biztonságban régi világodban.
– Mit értesz azon, hogy válogassam ki a világomat alkotó dolgokat?
–  A harcos azért találkozik a megmagyarázhatatlan és ellenállhatatlan erőkkel, mert törekszik e találkozásra, vagyis 
állandó készenlétben áll.  Téged azonban mindig készületlenül találnak az erők – meglepnek. Ha egyszer  véletlenül 
találkozol majd velük, a rémület felnyitja résed, és életed feltartóztathatatlanul kisurran rajta. Az első dolog tehát, hogy 
mindig készen állj. Arra gondolj, hogy a szövetséges bármelyik pillanatban előtted teremhet, és erre készen kell lenned. 
A szövetségessel  való találkozás  nem holmi  vasárnapi  mulatság,  és  egy  harcosnak  felelősséget  kell  vállalnia  saját 
életéért. Úgyhogy, ha az erők rád törnek, és kinyitják a rést, tudatosan igyekezned kell, hogy bezárd. Ehhez viszont az 
kell, hogy kéznél legyen néhány olyan gondosan kiválasztott dolog, mely megnyugvással és örömmel tölt el,
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olyan dolgok, melyeket tudatosan felhasználsz, hogy figyelmedet a félelemről elterelve bezárd a rést, és visszanyerd 
szilárdságod.
– Milyen dolgokra gondolsz?
– Régebben már mondtam, hogy hétköznapi életében a harcos szívvel teli ösvényt választ. A szívvel teli ösvényhez való 
következetes hűség az,  ami megkülönbözteti  a  harcost  az átlagembertől.  Amikor egy vele,  amikor nagy örömet és 
megnyugvást talál követésében, akkor tudja, hogy az ösvény szívvel teli. A dolgok, melyeket a harcos pajzsul választ, a 
szívvel teli ösvény részei.
–  De azt is mondtad, hogy én még nem vagyok harcos... Hogyan választhatnék akkor szívvel teli ösvényt?
– Most érkeztél a fordulóponthoz. Mondjuk úgy, hogy korábban nem volt igazán szükséged arra, hogy harcosként élj. 
Most már más a helyzet; ha most nem vértezed fel magad a szívvel teli ösvény dolgaival, a többit meg nem veted el, a  
következő találkozás végzetes lesz számodra. Remélem tudod, hogy a legközelebbi találkozóra bármikor, magától is sor 
kerülhet A szövetséges akár álmodban is meglephet. Vagy amikor barátaiddal beszélgetsz, amikor jegyzeteidet írod – 
bármikor.
–  Évekig  őszinte  igyekezettel  próbáltam  úgy  élni,  ahogy  tanítottad  –  mondtam.  –  Nyilván  nem  ment  minden 
tökéletesen. Min kellene változtatnom?
– Túl sokat beszélsz meg gondolkozol. Ne beszélgess magaddal!
– Hogy érted ezt?
– Túl sokat beszélsz magaddal. Ezzel persze nem vagy egyedül – mind ilyenek vagyunk. Belső beszélgetést folytatunk. 
Gondold csak meg... Amikor egyedül vagy, mit csinálsz?
– Beszélgetünk, én meg én.
– Éspedig miről?
– Nem is tudom; erről-arról, mindenről...
– Majd én megmondom neked, miről beszélünk magunkkal: a világunkról. Mondhatni, a belső beszéddel tartjuk fenn 
világunkat.
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– Hogyan történik ez?
– Mikor vége a beszélgetésnek, a világ megint kerek. A belső beszéddel újítjuk meg, töltjük fel élettel, tartjuk fenn. Sőt 
mi több, a belső beszéd nyomán választunk ösvényt is. Ugyanazokat a választásokat ismételgetjük újra meg újra, amíg 
meg nem halunk, mert ugyanazt a belső beszédet ismételgetjük, amíg meg nem halunk. A harcos tisztában van ezzel, és 
igyekszik abbahagyni a belső beszédet. Ez az utolsó pont, amelyet tudnod kell, ha harcosként akarsz élni.
– Hogyan lehel abbahagyni a belső beszédet?
–  Először  is  a  fülednek  tehermentesítenie  kell  a  szemedet.  Mióta  megszülettünk,  szemünkkel  ítélünk  a  világról. 
Leginkább arról beszélünk másoknak és önmagunknak, amit látunk. A harcos tisztában van ezzel, és füleli a világot – 
odafigyel a világ hangjaira.
Letettem jegyzeteimet. Don Juan nevetni kezdett, és azt mondta, a világért se erőltessem a dolgot; a világra való fülelést 
nem szabad elkapkodni, gyakorlásához türelemre van szükség.
– A harcos tudja, hogy mihelyt abbahagyja a belső beszédet, a világ megváltozik, ezért felkészül a nagy ugrásra.
– Ezt hogy értsem, don Juan?
– A világ azért olyan, amilyen, mert bebeszéljük magunknak, hogy ilyen és ilyen. Ha nem sulykolnánk önmagunkba, 



hogy a világ ilyen és ilyen, a világ megszűnne ilyen és ilyen lenni. Ebben a pillanatban – úgy látom – még nem vagy 
kész ekkora ugrásra, ezért fokozatosan kell lebontanod a világot.
– Nem értem, miről beszélsz...
–  Az a bajod, hogy összetéveszted a világot azzal, amit az emberek tesznek. Ezzel megint csak nem vagy egyedül – 
mind  beleesünk  ebbe  a  hibába.  Amit  az  emberek  tesznek,  pajzs  a  bennünket  körülvevő  erőkkel  szemben;  amit 
emberekként  mindannyian  teszünk,  biztonságot  és  kényelemérzetet  nyújt  számunkra;  amit  emberekként  teszünk, 
roppant fontos, de pajzs csupán. Nem tanuljuk
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meg, hogy mindez semmi más, mint pajzs, hanem hagyjuk, hogy ezek a dolgok a fejünkre nőjenek, és meghatározzák 
életünket. Mondhatnám, hogy az emberek számára az, amit maguk tesznek nagyobb és fontosabb, mint maga a világ.
– Te mit nevezel világnak?
–  Világ mindaz, ami itt van bent – felelte, és dobbantott lábával a földön. – Élet, halál, emberek, szövetségesek. és 
mindaz, ami körülvesz bennünket. A világ felfoghatatlan. Sose fogjuk megérteni – sosem fogjuk kibogozni a titkait. 
Ezért akként kell kezelnünk, ami – merő csodaként! Az átlagember azonban nem így cselekszik. A világ sosem csoda 
számára,  ezért  amikor megöregszik,  többé semmit  sem talál,  amiért  érdemes  lenne  élnie.  Az öreg  ember  azonban 
korántsem merítette ki a világot. Amit kimerített az csak az emberek világa. Ostobaságában azonban azt hiszi, a világ 
nem tartogat számára több csodát. Micsoda drága ár a pajzsokért! A harcos látja az ostobaságot, és megtanulja helyesen 
érteni a dolgokat. Amit az emberek tesznek, semmilyen körülmények közölt nem lehet fontosabb a világnál. Ily módon 
a harcos a világot végtelen csodaként, az emberek cselekedeteit végtelen szeszélyként szemléli.
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Don Juan utasításainak megfelelően két hónapon keresztül gyakoroltam a „világ hangjaira való fülelést”. Kezdetben 
roppant nehezen ment, és még sokkal nehezebb volt, hogy ne beszéljek magamhoz. A két hónap elteltével azonban 
elértem azt, hogy rövid időszakokra megszűnjék a belső dialógus, és a hangokra is jobban tudtam figyelni.
1969. november 10-én reggel kilencre értem don Juan házához.
– Most már pótolhatjuk az elmaradt kirándulást – mondta, amint meglátott.
Egy órát pihentem, aztán elhajtottunk a keletre eső hegyek lankái felé. A gyalogtúra idejére don Juan környéken élő 
barátainak a házánál hagytuk a kocsit. Don Juan néhány kétszersültet meg zsemlét – úgy kétnapi élelmet – csomagolt 
nekem az útra. Érdeklődtem, szükségünk van-e másra is, de csak a fejét rázta.
Egész délelőtt gyalogoltunk. Meleg volt. Egy kulacs víz volt nálam, majdnem az egészet megittam. Don Juan csak 
kétszer kért. Amikor elfogyott, azt mondta, nyugodtan igyak a környező patakokból, és amikor tiltakoztam, nevetett. 
Nem bírtam sokáig: szomjúságom hamarosan erősebbnek bizonyult félelmemnél.
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Kora délután megálltunk egy üdezöld dombok lábánál húzódó kis völgyben. A dombvidék mögött meredek hegyoldalak 
nyúltak a felhős ég felé.
– Gondolkozhatsz, írhatsz arról, amit beszélünk, amit tapasztalsz, de arról semmit, hogy merre járunk! – mondta.
Kicsit pihentünk, aztán don Juan inge alól előhúzta a batyut, kigöngyölte, és felmutatta pipáját. Megtömte a keverékkel, 
meggyújtott egy száraz ágat, belenyomta a pipába, és intett, szívjam el. Szén nélkül nehezebben ment a dolog; több 
száraz ággal is kellett próbálkoznunk, mire lángra kapott a keverék.
Mikor elszívtam a pipát, don Juan mondta, azért jöttünk ide, hogy kiválasszam a vadat, amire vadászni fogok. Három-
négyszer is elismételte, a legfontosabb az, hogy lyukakat találjak. Külön hangsúlyozta a „lyuk” szól. és hozzátette, egy 
varázsló a legkülönfélébb üzeneteket, útbaigazításokat találhatja bennük.
Meg akartam kérdezni,  miféle  lyukakról  beszél,  de mintha csak  kitalálta  volna gondolataimat,  elmagyarázta,  hogy 
ezekről lehetetlen beszélni, mert a látás birodalmához tartoznak. Többször megismételte, hogy összpontosítsak minden 
erőmmel a hangokra, és próbáljam meg közöttük felfedezni a lyukakat. Elmondta, hogy szellemfogóján játszik majd, és 
nekem az lesz a dolgom, hogy a kiáltásai segítségével rátaláljak a szövetségesre, aki már vár. A szövetséges majd átadja 
az üzenetet, amelyre szükségem van. A lelkemre kötötte, hogy végig legyek nagyon éber, mert a szövetséges bárhogyan 
és bármikor megjelenhet.



Jól  megjegyeztem  szavait.  Hátammal  egy  sziklának  dőlve  ültem,  enyhe  zsibbadtságot  éreztem.  Don  Juan 
figyelmeztetett, tartsam nyitva a szememet. Fülelni kezdtem; hallottam a madarak füttyét, a levelek zizegését a szélben, 
a bogarak  zúgását.  Ahogy jobban megfigyeltem a hangokat,  meg tudtam különböztetni  négy más-más fajta  madár 
füttyét, mikor fúj erősebben és gyengébben a szél, sőt, még három különböző levél zizegését is ki tudtam venni. A 
bogarakkal azonban nem bol-
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dogultam: annyi volt belőlük, hogy képtelenség volt megkülönböztetni vagy megszámlálni őket.
Soha  korábban  nem  merültem  ilyen  mélyen  a  hangok  világába.  Jobbra  dőltem;  don  Juan  utánam  nyúlt,  hogy 
visszahúzzon,  de megelőztem – magamtól  is  ki  tudtam egyenesedni.  Don Juan testemet  egy  hasadéknak  döntötte, 
lábaim alól elsöpörte a kavicsokat, fejemet a sziklafalnak támasztotta. 
Határozott  hangon  arra  kért,  nézzem a  délkelet  felé  eső  hegyeket.  Arrafelé  irányítottam tekintetem,  de  kijavított, 
mondván ne bámuljak egy helyre, hanem pásztázzam a hegyeket és a rajtuk lévő növényzetet. Újra és újra elismételte, 
hogy minden figyelmemet a hallásomra kell összpontosítanom.
Újra belemerültem a hangvilágba. Nem mintha különösképpen akartam volna hallani őket; sokkal inkább valami módon 
rávettek, hogy rájuk figyeljek. A szél a magasból érkezett, és mintegy bezuhant a völgybe, ahol voltunk. Először a 
magas fák leveleit érintette – ezek különös, úgy éreztem gazdag, érces, telt hangot ütnek meg. Azután a szél elérte a 
bokrokat, melyek levelei úgy zsibongtak, mint valami apró lények alkotta tömeg – csaknem dallamos, roppant módon 
magával  ragadó,  ám meglehetősen  tolakodó hang volt  ez,  olyan,  ami minden mást  el  akar  fojtani.  Kellemetlennek 
találtam; eszembe jutott, hogy – sajnos – én is ehhez hasonlóan vagyok követelődző és tolakodó. Rokon hang volt, és 
gyűlöltem ezért. Azután hallottam, ahogy a szél végigsöpör a földön. Ennek nem suhogó hangja volt, inkább sípoló, 
valami tompa búgásra emlékeztető. Furcsa mód egyszerre hallottam a szél mindhárom hangját. Elcsodálkoztam rajta, 
vajon hogyan tudtam megkülönböztetni ezeket, ám ekkor újra meghallottam a madarak és a bogarak hangját. Az egyik 
pillanatban még csak a szél hangjait észleltem, a következőben újra felcsendült a világ teljes zenebonája, ami pedig 
nyilván az alatt is szólt, miközben én semmit sem hallottam belőle. Nem tudtam megszámolni az összes madárhangot,
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rovardöngést,  ugyanakkor  bizton  éreztem,  mindegyiket  egyesével  hallom.  Együttesük  egészen  különleges  módon, 
valamiféle rendbe állt össze. Nincs erre más szó: „rend” volt ez, meghatározott mintákból szerveződő rendje a bizonyos 
időközönként felcsendülő hangoknak.
Hosszan kitartott üvöltést hallottam. Végigfutott a hátamon a hideg. Az összes többi hang elhallgatott egy pillanatra, az 
egész  völgy  holtra  dermedt  míg  az  üvöltés  teljes  hosszában  végigvisszhangzott  rajta,  majd  miután  elhalt,  megint 
rákezdte a zenekar. Azonnal felfigyeltem a mintára megint. Ekkor, azt hiszem, megértettem, milyen lyukakra célzott 
don Juan. A hangok egyes sorozatai között űrök feszültek! Egy-egy madár füttye például csak bizonyos időközönként 
szólalt meg, közben szünet telt, és ugyanígy volt minden más hanggal is. A levelek susogása adta a kötőanyagot, amely 
a hangok sokféleségéből egynemű zúgást teremtett. Úgy tűnt, hogy ebben a hatalmas szimfóniában az egyes hangok 
időzítése alkotja az egyes elemeket. Ily módon a hangok közti terek, szünetek, ha rájuk figyeltem, lyukként jelentek 
meg. 
Újra  hallottam don Juan  szellemfogójának  hátborzongató  üvöltését.  Nem rezzentem össze,  a  hangok  azonban egy 
pillanatra  megint  elhallgattak,  és  e  csendet  hatalmas  lyukként  érzékeltem.  Ekkor  figyelmem  fülemről  átterelődött 
szememre. Üdezöld növénytakaróval borított, alacsony dombokat láttam. A dombok úgy rendeződtek el, hogy ebből a 
látószögből egyikük oldala mintha kilyukadt volna. Valójában két szomszédos domb közötti nyílás volt ez, amelyen 
keresztül távoli, magasabb hegyek sötét, szürke vonulataira láthattam. Egy pillanatig azonban elbizonytalanodtam: úgy 
tűnt, mintha ez a lyuk azonos lett volna a hangok között tapasztalt „lyukakkal”. Aztán a hangok megint felharsantak, ám 
a látott lyuk ott maradt. Rövid idő múlva még tisztábban érzékeltem a hangminták rendjét a köztük húzódó szünetekkel. 
Hangok temérdek sokaságát voltam képes megkülönböztetni, szétválasztani; voltaképpen minden egyes hangot külön 
követtem, így minden egyes szünet egy-egy
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lyuknak  érződött.  Egy  adott  pillanatban  a  szünetek  megfagytak,  és  egyfajta  szilárd  hálóként,  struktúraként 
beledermedtek elmémbe. Ezt az alakzatot nem láttam vagy hallottam – valamely ismeretlen részemmel éreztem.
Don  Juan újra  megpendítette  a  húrt.  Ahogy  az  előbb  is,  a  hangok  megint  elhallgattak,  és  hatalmas  lyuk  nyílt  a 
hangalakzaton. Ezúttal azonban a szünet összemosódott a dombon lévő lyukkal, amire ráláttam. A két lyuk egymásra 
vetült. A két lyuk érzete oly sokáig tartott, hogy tisztán láttam-hallottam, ahogy épp egymásra illeszkednek. Ezután újra 
megszólaltak a hangok,  és a közöttük lévő kis szünetekből rendkívüli, csaknem vizuális élmény kerekedett.  Szinte 
láttam, ahogy a hangok mintákat hoztak létre, és most e minták ugyanúgy rávetültek a környezetre, ahogy az előbb a két  
lyuk  egymásra  helyeződött.  Nem láttam vagy hallottam,  legalábbis  nem e szavak megszokott  értelmében – valami 
egészen  más  történt,  amiben  mégis  jelen  volt  mindkettő.  Miért,  miért  nem,  figyelmem  a  dombon  lévő  lyukra 
összpontosult. Úgy éreztem hallom is, meg nézem is. Volt valami csábító benne. Érzékelésem középpontjában állt, 



körülötte forgott minden egyes hangminta, amelyek egyszerre voltak környezeti elemek is.
Megint felhangzott don Juan szellemfogójának földöntúli rikoltása – megint megdermedt minden hang. A két hatalmas 
lyuk fellobbant, és a következő pillanatban a szántást láttam magam előtt Az erős fényben mindent tisztán kivehettem. 
Ott állt a szövetséges, ahogy korábban is, tőlem mintegy ötvenméternyire. Arcát nem láttam – a kalap eltakarta. Ekkor 
megindult felém, és ahogy sétált, fejét lassan felemelte. Majdnem felfedte arcát, és ettől megrémültem. Tudtam, azonnal 
meg kell állítanom. Furcsa bizsergést éreztem – mintha az „erő” valahol folyt volna kifelé belőlem. El akartam fordítani 
fejemet, hogy véget vessek a látomásnak, de nem bírtam mozdulni. A döntő pillanatban eszembe jutott valami; tudtam 
már, mik a „szívvel teli ösvény” elemei, a pajzsok, melyekről don Juan beszélt. Volt valami, amihez
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kezdeni akartam életemben, valami roppant fontos és izgató, valami, ami végtelen békességgel és örömmel töltött el. 
Tudtam, hogy a szövetséges nem foghat ki rajtam. Ebben a pillanatban minden nehézség nélkül elfordítottam a fejem, 
mielőtt még megláttam volna az arcát.
A hangok  újra rázendítettek – hirtelen rendkívüli zsivajjal robbantak elő, mintha felbőszítettem volna őket. A rend 
odalett, fülszaggató, fájdalmas sikolyok alaktalan egyvelegévé vált. Fülem zúgni kezdett a nyomás alatt. Úgy ereztem, 
menten szétrobban a fejem. Felálltam, és kezeimet fülemre tapasztottam.
Don Juan egy patakhoz vezetett, levetkőztetett,  és belehengerített  a vízbe. Lefektetett a csaknem teljesen ki száradt 
mederbe, kalapjába vizet merített, és arcomba loccsantotta.
Fülemben  gyorsan  alábbhagyott  a  nyomás;  a  mosdatás  csupán  percekig  tartott.  Don  Juan  rám nézett,  elégedetten 
bólintott, és azt mondta, nagyon rövid idő alatt sikerült „megszilárdítanom” magam.
Felöltöztem,  és  don  Juan  visszavitt  korábbi  helyünkre.  Élénknek,  lendületesnek  éreztem  magam,  fejem  teljesen 
kitisztult.
Don Juan részletekbe menően kíváncsi volt látomásomra. Azt mondta, hogy a hangok közt lévő „lyukakat” a varázslók 
arra használják, hogy megtudjanak ezt-azt. A szövetségesek a lyukakon keresztül bonyolult kérdésekre adnak választ. 
Többet nem akart közölni a lyukakról; kérdéseim leperegtek róla, azt mondta, mivel úgy sincs szövetségesem, ha többet 
elárulna, az csak veszélyes lenne számomra.
– A varázsló mindenből kiolvas valamit – folytatta. – Nemcsak a hangok között vannak lyukak; így van ez körülöttünk 
mindennel. Rendesen az embernek nincs elég sebessége, hogy érzékelje a lyukakat, így védelem nélkül halad keresztül 
az életen. A férgek, a madarak, a fák, és minden más is, elképzelhetetlen dolgokat lenne képes közölni velünk, ha elég 
nagy sebességünk lenne, hogy felfogjuk üzenetüket. A füst megadja a szükséges
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gyorsulást. Viszont jó viszonyban kell lennünk a világ minden élőlényével. Ezért kell beszélnünk a növényekhez, és 
bocsánatot kérnünk tőlük, mielőtt leszakítjuk őket. Ugyanígy kell tennünk az állatokkal is, amikre vadászunk.  Csak 
annyit szabad  elvennünk, amennyire szükségünk van, különben a megölt növények, állatok, csúszómászók ellenünk 
fordulnak, és szerencsétlenséget hoznak ránk. A harcos tisztában van ezzel, és megpróbálja megbékíteni a lényeket, 
hogy amikor átnéz a lyukakon, a fák, a madarak, a férgek igaz üzeneteket mondjanak.
Kis szünetet tartott, majd így folytatta:
–  Mindez azonban most nem fontos. A lényeg,  hogy láttad a szövetségest.  Erre megy ki a játék! Említettem, hogy 
vadászni  fogsz  valamire.  Azt  hittem  állat  lesz  –  arra  számítottam,  azt  az  állatot  fogod  megpillantani,  amelyikre 
vadásznunk kell. Én magam vaddisznót láttam – a szellemfogóm vaddisznó.                                   .
– Ez azt jelenti, hogy a szellemfogód vaddisznóborból készült?
– Dehogy! A varázsló életében semmi nem készül semmi másból. Minden önmaga. Ha ismernéd a vaddisznókat, magad 
is észrevennéd, hogy szellemfogóm vaddisznó.
– Miért jöttünk vadászni, don Juan? – tudakoltam.
– A szövetséges egy szellemfogót vett elő a batyujából. Kell szerezned egyet, ha hívni akarod.
– Mi valójában a szellemfogó? 
– Egy rostszál. Vele hívom a szövetségeseket, vagy a saját szövetségesemet, de hívhatom akár a gödrök, a folyók vagy 
a  hegyek  szellemeit  is.  Az  én  szellemfogóm  vaddisznó,  és  úgy  szól,  mint  egy  vaddisznó.  Kétszer  hívtam vele  a 
vizesgödör szellemét, hogy segítségedre legyen; jött is, mint ma a szövetséges, de nem láttad, mert nem volt hozzá elég 
sebességed; arról beszélek, amikor a szurdokban voltunk, és a sziklán feküdtél; semmit se láttál, mégis tudtad, hogy a 
szellem szinte ott hever rajtad. Ezek a szellemek segítők. Nem könnyű velük bánni,
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még veszélyesek is lehetnek, csak rendíthetetlen akarattal lehet őket kordában tartani.
– Hogy néznek ki ezek a szellemsegítők?
– Mindenki másmilyennek látja őket, mint ahogy a szövetségest is. Számodra a szövetséges mindig is hasonlítani fog 
valakire, akit valaha ismertél, vagy akit épp most fogsz megismerni. Ilyen a természeted – rajongsz a rejtélyekért, a 



titkokért.  Engem más fából  faragtak  – számomra a szövetséges  teljesen  kiismerhető.  A szellemekre  visszatérve,  a 
vizesgödrök  szellemei  egy-egy  helyhez  kötődnek.  Azt  jól  ismerem,  amelyiket  segítségül  hívtam hozzád.  Abban  a 
völgyben tanyázik, ahová ellátogattunk. Többször segítségemre volt már. Veled épp legyengült állapotodban találkozott 
– gyengébb voltál, mint gondoltam; ezért rémültél meg; neki nem állt  szándékában megijeszteni  téged – hisz saját 
akarattal nem is rendelkezik. Később a szellem csaknem a halálba kergetett – a vizesárokban történtekre gondolok, 
amikor  zöld  voltál.  A  szellem  megint  meglepett,  és  csaknem  megadtad  magad.  Ilyenkor  mindig  visszajönnek  a 
zsákmányért. Érted is vissza fog jönni, lefogadnám! Viszont szükséged van a vízre, mert segít megszilárdulnod a füst 
elszívása után. Ez elég nagy baj: ha nem használod a vizet valószínűleg meghalsz, ha meg használod, ezzel megidézed a 
szellemet
– És ha máshol használnám a vizet?
– Teljesen mindegy. Ez a szellem bárhová elkísér, hacsak nincs szellemfogód. Ezért mutatott egyet a szövetséges – azt 
mondta,  ilyet  szerezz. Miután a vízmosás felé mutatott,  bal keze köré csavarta  a szellemfogót,  és feléd indult. Ma 
megint meg akarta tenni ezt. Okosan tetted, hogy megállítottad – erődhöz képest túl nagy sebességgel közeledett és a 
közvetlen összeütközésbe beleroppantál volna.
– Honnan szerezhetnék szellemfogót, don Juan?
– Minden bizonnyal a szövetséges maga fog adni egyet.
– Hogyan?
– Nem tudom. El kell menned hozzá. Elmondta, hol keresd.
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– Hol?
– Ott fönt, a dombokon, ahol a lyukat láttad.
– Magával a szövetségessel fogok ott találkozni?
– Nem hinném. De már szívesen látna. A kis füst megnyitotta számodra az utat feléje. Később majd szemtől szembe is 
találkozhatsz vele, de ez csak akkor fog bekövetkezni, amikor már nagyon jól ismered.
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1969. december 15-én késő délután érkeztünk megint a völgybe. Miközben keresztülvágtunk a cserjésen, don Juan újra 
és újra figyelmeztetett, hogy elkövetkező vállalkozásomban rendkívüli szerepet kapnak az irányok és a tájékozódási 
pontok.
– Amint felérünk a dombtetőre, meg kell határoznod a helyes irányt. Először nézz arra! – mulatott délkelet felé. – Ez a 
jó irányod, és mindig – különösen, ha bajban vagy – erre kell nézned. Ezt ne felejtsd el!
Megálltunk azoknak a domboknak a lábánál, ahol a lyukat észleltem. Don Juan egy bizonyos helyre mutatott; miután 
leültem oda, ő is letelepedett mellém, és hangját suttogóra fogva megkezdte a részletes útbaigazítást:
–  Amikor felérsz, nyújtsd előre a jobb kezed úgy, hogy a tenyered a föld felé nézzen. Legyezőszerűen feszítsd szét 
ujjaidat,  kivéve a hüvelykujjad,  amelyet  hajlíts be a tenyered alá.  Ezután fejedet  fordítsd észak felé,  karod vond a 
melled elé úgy, hogy kezeddel szintén északi irányba mutass. Ebben a helyzetben kezdj táncolni a következőképpen: 
bal lábbal lépj hátra, a jobb mögé, és lábujjaiddal dobolj a földön. Amikor melegséget érzel felkúszni a bal lábadon, 
jobb kézzel lassan simíts észak-
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ról dél fele, majd vissza. – A pont, ami fölött melegség önti el a kezedet, az a hely, ahol le kell ülnöd, és amerre a karod 
mutat, arra kell nézned. Ha ez kelet vagy délkelet felé esik, nagyszerű. Ha észak felé, akkor jól el fogják látni a bajod, 
de javadra fordíthatod a dolgokat. Ha dél felé mutatva kezdesz melegséget érezni, kemény küzdelemre számíthatsz. 
Először négyszer kell végigsimítanod a kezeddel északról délre, később, ha hozzászoksz a mozdulathoz, elég lesz egy 
simítás is, hogy biztosan érezd a melegséget. Ha megvan a hely, ülj le oda; ez az első pontod. Ha dél felé vagy észak  
felé  kell  nézned,  eldöntheted,  elég  erőt  érzel-e  hozzá,  hogy  maradj.  Ha  nem  vagy  biztos  a  dolgodban,  kelj  fel, 
nyugodtan odébbállhatsz. Amennyiben úgy döntesz, hogy maradsz, az első ponttól úgy másfél méternyire tisztíts meg 
egy akkora területet, amekkora elég egy tűzrakáshoz. Ez a hely legyen a második pontod. Figyelj arra, hogy a tűzrakás 
helye pontosan abba az irányba essen, amerre nézel. Gyűjtsd össze az összes gallyat, amit a két pont között találsz, és 



rakj tüzet belőle. Ülj az első pontra, és nézd a tüzet. Előbb vagy utóbb megjelenik majd a szellem. Ha négy simítás után 
sem éreznél melegséget a kezedben, tegyél még egy kísérletet, majd fordulj meg és simíts nyugat felé. Ha ekkor éreznéd 
a melegséget, hagyj ott mindent, és fuss, ahogy a lábad bírja. Fuss le egészen a domb lábáig, és bármit hallasz vagy 
érzel magad mögött, meg ne fordulj. Amint leérsz, bármennyire félsz is, állj meg, guggolj a földre, vedd le a kabátod, 
gyűrd a köldököd alá, és térdedet magad alá húzva gömbölyödj össze. Kezeddel be kell fognod a szemed, de arra is 
ügyelj, hogy karod szorosan tapadjon a combodhoz. Maradj így reggelig. Ebben a helyzetben nem eshet bántódásod. Ha 
nem érnél le a domb lábáig, bukj a földre, akárhol vagy. Rémes órákat fogsz átélni. Egy csepp nyugtod sem lesz, de ha 
nem száll inadba a bátorságod, és mozdulatlan maradsz, megúszod minden további nélkül. Na most, ha akkor sem 
ereznél melegséget, amikor nyugat felé mutatsz, fordulj ismét kelet felé, és fuss egye-
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nesen, amíg ki nem fulladsz. Akkor állj meg, és ismételj el mindent Ha megint semmi, fuss megint, ameddig csak meg 
nem jön a melegség.
Miután  befejezte,  addig ismételtette  velem az  utasításokat,  ameddig semmit  sem hagytam ki.  Ezután hosszú ideig 
hallgattunk. Néhányszor ugyan megkíséreltem feléleszteni a társalgást, de mindannyiszor határozottan leintett.
Már sötétedett,  amikor don Juan felállt,  és se szó se beszéd, elindult a dombnak. Követtem. A dombtetőn minden 
mozdulatot annak rendje s módja szerint elvégeztem. Don Juan néhány lépéssel arrébb állt, és árgus szemekkel figyelt. 
Megfontolt voltam, semmit nem kapkodtam el. Biztos voltam benne, hogy megérzem, ha melegedik a kezem, de semmi 
sem történt. Ekkorra alaposan besötétedett, de még elég világos volt ahhoz. hogy kelet felé futva ne bukjak el minden 
apró gyökérben, rönkben. Mikor kifulladtam – ami elég hamar bekövetkezett –, megálltam. Kimerültnek és feszültnek 
éreztem magam. Alkarom és vádlim sajgott.
Megismételtem az előírt mozdulatokat – megint semmi. Még kétszer eredtem futásnak a sötétben; mikor harmadjára 
próbálkoztam, és éppen keleti irányba mutattam, melegség öntötte el a kezemet. Olyan világos hőmérsékletváltozást 
éreztem,  hogy  magam  is  meglepődtem.  Leültem,  hogy  bevárjam  don  Juant.  Mondtam,  mi  történt.  Intett,  hogy 
folytassam; gallyakat gyűjtöttem hát, és tüzet raktam. Don Juan leült a bal oldalamra, néhány méternyire.
A tűz lángja furcsa, táncoló árnyékol vetett. Néhányszor a lángok kékbe csaplak, azután fényesfehéren lobbantak fel. A 
különös szín-játékot  a  tűzhöz használt  ágak.  gallyak  valamely előttem nem ismert,  sajátos kémiai  tulajdonságának 
tudtam be. A szikrák is furcsák voltak. Amikor új gallyakat dobtam a tűzre, hatalmas, teniszlabda nagyságú szikrák 
pattantak ki belőle, melyek mintha a levegőben robbantak volna szét.
A tűzbe meredtem – úgy emlékeztem, erre kért don
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Juan. Kisvártatva szédülni kezdtem. Don Juan átnyújtotta a vízzel telt lopótököt, és intett, igyak. A víz megnyugtatott, 
és új erővel töltött fel.
Don Juan hozzám hajolt, és azt suttogta, hogy nem kell a tüzet bámulnom, elég, ha a tűz irányába nézek. Egy óra is  
eltelt – kezdtem fázni, átnedvesedtem. Egyszer csak, amikor épp előrehajoltam, hogy egy gallyat dobjak a tűzre, mintha 
egy éjjeli lepke suhant volna át előttem jobbról balra – az is lehet persze, hogy csak egy folt volt a retinámon. Nyomban 
visszahőköltem. Don Juanra néztem, ő fejével a tűz felé bökött, hogy forduljak vissza. Egy pillanattal később megint 
átsuhant előttem az árny, csak most az ellenkező irányba.
Don Juan felpattant, és földet szórt az égő ágakra. Olyan gyorsan történt mindez, hogy mire felálltam, hogy segítsek, a 
tűz már ki is aludt. Jól letaposta a földet a füstölgő ágakon, és szinte levonszolt a dombról, ki a völgyből. Gyorsan  
szedte a lábát, egyszer sem nézett hátra, és nem engedte, hogy beszéljek.
Mikor órák múlva a kocsihoz értünk, megkérdeztem, mi volt az, amit láttam. Tagadóan rázta fejét, és egész úton egy 
szót sem szólt.
Kora reggel értünk haza. Nyomban bement a házba, és amikor beszélni akartam, megint leintett.

Don Juan a ház mögött  üldögélt.  Láthatóan arra  várt,  hogy felébredjek,  mert  amint  felbukkantam, rögtön beszélni 
kezdett. Azt mondta, a tegnapi árny egy haszontalan szellem volt, olyan erő, mely épp azon a helyen lakozott.
– Egyszerűen csak ott él – magyarázta. – Semmit sem tud az erő titkairól, úgyhogy ezért nem volt értelme, hogy tovább 
maradjunk. Egész éjszaka csak egy ide-oda cikázó árnyat láttál volna. Vannak azonban más lények is, olyanok, melyek 
– ha szerencséd van – megoszthatják veled az erő titkait.
Reggeliztünk, aztán a ház előtt telepedtünk le. Hosszú ideig hallgattunk.
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– Háromféle lény létezik – szólalt meg hirtelen don Juan. – Az egyik nem adhat semmit, mert semmije sincs; a másik 
legfeljebb jól rád ijeszt; a harmadiknak viszont ajándékai vannak. Amit tegnap este láttál, csöndes lény volt – nincs 
semmije, egy árny csupán. Gyakran azonban körülötte lebzsel egy másik, egy félelemkeltő szellem. Ezért volt tegnap a 
nagy sietség.  Ez  az  ijesztőszellem egészen  lakhelyükig  követi  az  embereket,  és  teljesen  ellehetetleníti  az  életüket. 



Ismerek embereket, akiknek ki kellett költözniük házukból, meri nem bírták tovább. Persze mindig vannak olyanok, 
akik azt hiszik, hogy jó szolgálatot tehet nekik ez a lény, noha a puszta tény, hogy szellem van a ház körül, még nem 
jelent  semmit.  Az  emberek  mindenesetre  sokszor  megpróbálják  elcsábítani,  vagy  követik  a  ház  körül  abban  a 
reményben, hogy titkokat fed fel előttük. Persze nem kapnak mást, mint egy jó nagy adag frászt. Ismerek olyanokat, 
akik felváltva figyeltek egy szellemet, mely hazáig követte őket. Hónapokig kémkedtek utána; végül valaki másnak 
kellett közbelépni, és elvonszolni az embereket a házból – teljesen legyengültek, az utolsókat rúgták. Ezért az egyetlen 
okos dolog, amit az ember tehet, hogy nem törődik ezzel a fajtával.
Megkérdeztem, hogyan csábítják el az emberek a szellemet. Azt mondta, először kilesik, hogy hol időzik a legtöbbet, 
aztán fegyvereket helyeznek az útjába, azt remélve, hogy megérinti őket. Állítólag ugyanis a szellemek vonzódnak a 
harci eszközökhöz. Azt is elmagyarázta, hogy bármilyen tárgyat érint is meg egy szellem, abba erő áramlik. Ő úgy tudja 
azonban, hogy az ijesztő-szellem sosem ér semmihez, csak mindenféle zörej illúzióját kelti.
Aztán azt kérdeztem, hogyan ijesztik meg az embert ezek a szellemek. Elmondta, leginkább azzal, hogy ember alakú 
sötét árnyként a ház körül kisértenek, ijesztő csörömpölést, emberi hangokat hallatnak, vagy hirtelen előugranak egy 
sötét sarokból. A harmadik fajta szellem – folytatta – az igazi szövet-
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séges,  a titkok átadója.  Ez a lény csaknem megközelíthetetlen,  elhagyatott  helyeken el.  Ha találkozni akar  vele az 
ember, távolra kell utaznia, és mindig egyedül. Amikor odaér erre a messzi, magányos helyre, végre kell hajtania az 
előírt mozdulatokat. Le kell ülnie a tűz elé, és ha árnyat lát, szedelődzködhet Akkor azonban maradnia kell, ha olyan 
erős szél kerekedik, hogy kialszik a tűz, és négyszeri kísérletre sem lehet újra meggyújtani, vagy egy közeli fáról letörik 
egy ág. Ez utóbbi esetben persze nem elég, hogy a hangot hallja; meg kell győződnie arról, hogy az ág valóban letört.
Az is intő jel, ha kövek gördülnek vagy kavicsok zuhannak a tűzbe, egyáltalán, ha bármilyen ismétlődő zajt hall. Ekkor 
el kell indulni abba az irányba, ahonnan a zaj jön, és menni mindaddig, amíg a szellem fel nem fedi magát.
Egy ilyen lény többféle módon is próbára teheti a harcost. Lehet, hogy a legijesztőbb külsőt felöltve váratlanul elébe 
toppan, esetleg megragadja hátulról,  és órákig nem ereszti.  Az is  előfordulhat,  hogy rádönt  egy fát.  Don Juan azt 
mondta, ezek valóban veszélyes erők, és – jóllehet közvetlenül nem ölhetnek meg egy embert – közvetve a halálát 
okozhatják, például úgy, hogy halálra rémítik, ráejtenek egy súlyos tárgyat, vagy olyan hirtelen toppannak elő, hogy az 
ember megbotlik, és belezuhan egy szakadékba. Azt mondta, ha nem a megfelelő körülmények között találkoznék egy 
ilyen lénnyel, ki ne álljak vele, mert biztosan megöl – elrabolja a lelkemet. Bukjam a földre, és maradjak úgy reggelig. 
Ha az ember a szövetségessel, a titkok átadójával találkozik, minden bátorságát összeszedve, meg kell ragadnia vagy 
üldözőbe kell vennie őt, mielőtt még a fordítottja történne. A hajszában fáradhatatlannak kell lenni. Ezután következik a 
küzdelem. A földre kell szorítani a szellemet, és ott tartani mindaddig, amíg át nem adta erejét.
Megkérdeztem,  van-e anyaguk  ezeknek  a  lényeknek.  meg lehet-e  érinteni  őket.  A szellem szó számomra ugyanis 
valami anyagtalant, éterit jelent.
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– Ne hívd őket szellemeknek – felelte. – Szövetségeseknek vagy megmagyarázhatatlan erőknek nevezd őket.
Don Juan elhallgatott, és összekulcsolt kezét párnának használva hátradőlt. Megismételtem előző kérdésemet.
– Naná hogy van anyaguk – mondta kisvártatva. – Amikor birkóztok, kemények, de ez az érzés csak egy pillanatig tart. 
Ezek a lények az ember félelmére bazíroznak. Ha harcossal kerülnek szembe, szilárdságuk gyorsan csökken, miközben 
ellenfelük egyre élénkebbé válik. Az ember tulajdonképpen átszívja szilárdságukat.
– Miféle szilárdság ez?
– Erő. Ha az ember hozzájuk ér, érzi, úgy remegnek az erőtől, mintha azonnal szét akarnák tépni. Ez azonban csak a 
látszat. A szilárdságuknak vége, ha az ember nem enged a szorításából.
– Mi történik, amikor elvesztik szilárdságukat? Levegővé válnak?
–  Nem,  hanem  elernyednek,  miközben  megmarad  anyaguk.  Nem  hiszem,  hogy  valaha  is  tapintottál  volna  ilyet 
életedben.

Később, estefelé, azzal fordultam don Juanhoz, hogy amit előző éjjel láttam, talán egy éjjeli lepke lehetett. Felnevetett, 
aztán türelmesen elmagyarázta,  hogy az éjjeli lepkék csak villanykörték körül repkednek, mert eszük ágában sincs, 
hogy megégessék szárnyaikat. Arra is emlékeztetett, hogy az árny egészen elfedte a tüzet. Eszembe jutott, hogy valóban 
jókora árnyról volt szó, akkoráról, hogy egy pillanatra tényleg az egész tüzet eltakarta. Azonban minden olyan gyorsan 
zajlott, hogy nem is hangsúlyoztam korábbi beszámolómban.
Don Juan arra is felhívta a figyelmemet, hogy a szikrák óriásiak voltak, és bal felé röpültek. Ezt én is észrevettem, és a  
szél irányának tudtam be mozgásukat Don Juan azonban megjegyezte, hogy nem is fújt a szél. Igaza volt – azon az 
éjszakán valóban szellő sem rezdült. Afölött is elsiklottam, hogy az első árny után, amikor
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don Juan intett, hogy forduljak vissza a tűz felé, zölden láttam izzani a lángokat. Mindez csak most jutott eszembe, 



amikor don Juan emlékeztetett rá. Azt is mondta, ne nevezzem árnynak a dolgot, mert kerek volt, és inkább buborékra 
hasonlított.

Két nap múlva, 1969. december 17-én, don Juan mintegy mellékesen megjegyezte, most már mindent tudok ahhoz, 
hogy  magam  menjek  a  hegyekbe  szellemfogóért.  Biztatott,  hogy  egyedül  is  boldogulni  fogok,  a  társasága  csak 
hátrányomra lenne.
Már készen álltam az indulásra, amikor meggondolta magát.
– Nem vagy elég erős – mondta. – Jobb, ha elkísérlek a dombok lábáig.

Amikor odaértünk a völgybe, ahol a szövetségest láttam, don Juan távolról vizsgálgatta az általam lyuknak nevezett 
alakzatot, és végül azt mondta, tovább kell mennünk dél felé, a távolabbi hegyekbe. A szövetséges valahol ott tanyázik, 
azok között a távoli hegyek között, amelyeket a lyukon keresztül látunk.
Nem láttam semmit, csak messzi hegyek kékes, elmosódó tömegét Don Juan mindenesetre délkelet felé kalauzolt, s 
több órás gyaloglás után elértünk egy pontra, amelyet már eléggé közelinek tartott a szövetséges tanyájához.
Késő délután volt. Letelepedtünk a sziklákra.  Fáradtság gyötört,  és éhes voltam – egész nap nem ettem mást, csak 
néhány tortillát. Don Juan hirtelen felemelkedett, az égre nézett, és utasított, induljak az irányomba, de jól jegyezzem 
meg ezt a helyet mert ha végzek, itt találkozunk. Várni fog rám, bármeddig tartson is a dolog.
Nyugtalanul érdeklődtem, hosszú ideig tart-e majd szellemfogót szerezni.
– Ki tudja? – felelte, és rejtélyesen mosolygott.
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Elindultam hát délkelet felé, vissza-visszafordulva, hogy látom-e don Juant, aki lassan az ellenkező irányba ballagott. 
Felmásztam egy meredek domb tetejére, és újra visszanéztem – don Juan jó kétszáz méternyire volt már. Nem fordult 
felém. Lefutottam a másik oldalon a két domb közöli húzódó apró medencébe, és egyszeriben magamra maradtam. 
Leültem a fűre, és az jutott eszembe, tulajdonképpen mit keresek én itt. Nevetségesnek éreztem, hogy szellemfogó után 
kajtassak. Visszaszaladtam a dombtetőre, hogy megnézzem don Juant, de nem láttam sehol. Leszaladtam arra, amerre 
utoljára láttam. Elegem volt az egész komédiából, haza akartam menni. Ostobának és fáradtnak éreztem magam.
– Don Juan, don Juan! – kiáltoztam.
Nem jött  válasz.  Felfutottam egy  másik  közeli  dombra,  de  onnan  sem láttam őt.  Ide-oda  szaladgáltam don Juant 
keresve, de teljesen nyoma veszett. Visszamentem hát oda, ahol elváltunk – biztos voltam benne, hogy ott ül majd, 
nevetve következetlenségemen.
– Kellett nekem ebbe az egészbe belekeverednem! – szidtam magam hangosan.
Tudtam, már nincs visszaút. Fogalmam sem volt, merre hagytam a kocsit. Idefelé jövet don Juan többször is irányt 
váltott, úgyhogy a négy égtáj ismerete nem volt elegendő. Féltem, hogy eltévedek a hegyekben. Lehuppantam a földre, 
és életemben először az a különös érzésem támadt,  hogy nincs kiindulópont, ahová vissza lehetne térni. Don Juan 
többször mondta, hogy hiába is akarok elindulni egy úgynevezett kezdettől, kezdet valójában nem létezik. És most itt a 
hegyekben, azt hiszem, megértettem ezt. Úgy éreztem, hogy a kiindulópont mindig is önmagam voltam, hogy don Juan 
igazán sosem létezett, hogy most, amikor kerestem, azzá vált, ami mindig is volt – egy domb mögött tovatűnő, elsuhanó 
árnnyá.
Hallottam a levelek puha zizegését, és beszívtam a különös illatot. A szél lágyan suttogott fülembe. A lenyugvó nap 
éppen egy vastag, narancsszínű felhősáv fe-
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lé közeledett, amikor eléje vonult néhány kisebb felhő; egy perc múlva kiúszott a párából a vörös golyó, kétségbeesetten 
küzdött, egy arasznyi kék égért, de a felhők mintha összeesküdtek volna ellene, most a narancsszínű felhőtömb nyelte 
el, mielőtt végleg eltűnt volna a hegyek sötét sziluettje mögött.
Elnyújtóztam a földön.  Csodálatos  érzés  fogott  el  –  a  világ  olyan  békés,  nyugodt  volt  körülöttem,  és  ugyanakkor 
annyira idegen. Nem akartam sírni, de éreztem, hogy a könnyek végigfolynak arcomon.
Órákig feküdtem mozdulatlanul,  mintha odaszögeztek volna.  A kövek szúrtak.  Ott,  ahol letelepedtem – szemben a 
környező üdezöld bokrokkal – alig volt valami aljnövényzet. Kelet felé ugyanakkor magas fák szegélyezték a hegyeket.
Lassan besötétedett. A szürkület karjaiba vett, és védelmezett – mindig is jobban kedveltem, mint az éles nappali fényt.
Feltápászkodtam, felballagtam egy kisebb dombra, és elismételtem a mozdulatokat, melyekre don Juan tanított. Hétszer 
kellett kelet felé futnom, mire végre megéreztem a melegséget. Tüzet raktam, és letelepedtem, úgy, ahogy don Juan 
előírta. Órák teltek el; fáztam és fáradt voltam. Jó sok ágat gyűjtöttem; most megraktam a tüzet és közelebb húzódtam. 
A virrasztás annyira igénybe vett, hogy teljesen kimerültem – kezdtem elbóbiskolni. Kétszer is elaludtam, és csak arra 
ébredtem fel, hogy fejem oldalra huppan. Olyan álmosság jött rám, hogy képtelen voltam tovább figyelni a tűzre. Ittam 
a magammal hozott vízből, még arcomra is fröcsköltem belőle, hátha felüdít, de csak rövid időre segített elhessegetni az 
álmosságot.  Csüggedtté  és  nyűgössé  váltam;  végtelenül  ostobának  éreztem  magam,  hogy  egyáltalán  itt  vagyok, 
elkeseredett  düh és tehetetlenség kínzott. Fáradt voltam, álmos és éhes, s roppantul haragudtam önmagamra. Végül 



feladtam a küzdelmet. Megraktam a tüzet, és lefeküdtem aludni. E pillanatban a szövetséges meg a szellemfogó a lehető 
legnevetsége-
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sebb  és legtávolabbi dolog volt a világon, amire csak gondolni tudtam. Annyira álmos voltain, hogy gondolkozni se 
tudtam – azonnal elaludtam.
Hangos reccsenésre riadtam. Bármi volt is a zaj, pontosan a bal fülem fölül jött, lévén hogy a jobb oldalamon feküdtem. 
Azonnal fölültem. A bal fülem még mindig zúgott a közeli, erős hangtól.
Nem aludhattam sokáig, mert a tűzre dobált ágak még nem hamvadtak el. Nem hallottam semmit, de éber maradtam, és 
tovább tápláltam a tüzet.
Az jutott eszembe, talán lövés hangját hallhattam. Lehet, hogy valaki becserkészett, és most le akar lőni? Biztos voltam 
benne, hogy nem a senki földjén járok, és lehet, hogy a tulajdonos tolvajnak néz, ezért el akar tenni láb alól, vagy ki 
akar rabolni, mert azt hiszi találhat nálam ezt-azt. Aggódni kezdtem saját biztonságomért; a nyakamban és a vállaimban 
éreztem a feszültséget. Mozgatni kezdtem a fejem, fel-le; hallottam, hogy ropognak a csigolyáim. A tűzről nem vettem 
le szemem, de nem láttam benne semmi rendkívülit, és nem is hallottam semmi zajt.
Kisvártatva a feszültség alábbhagyott,  és arra  gondoltam, hogy talán don Juan idézte elő a hangot.  Hamar sikerült 
meggyőznöm magam arról, hogy ez így van. Nevetnem kellett. Teljesen megkönnyebbültem. Úgy véltem, don Juan 
bizonyára sejtette, hogy meggondolom magam miután elváltunk, vagy észrevette, hogy utána iramodom, és elbújt egy 
bokor mögé vagy egy hasadékba.  Azután követett  engem, és  amikor látta,  hogy elalszom, eltört  egy ágat  a  fülem 
mellett,  hogy felébresszen.  Újra  megraktam  a  tüzet,  és  mintha  csak  unalmamban  bóklásznék,  körülnéztem,  hátha 
felfedezem őt, bár tudtam, ha elbújt, nem leszek képes megtalálni.
Minden nyugodt volt a tücskök kedvesen ciripeltek,  a lankákon álló fákat simogató szél ölelte körül, a gallyak  puha 
ropogással lángra kaptak a tűzben, aztán szikrákat – tökéletesen hétköznapi szikrákat – vetettek.
Hirtelen hallottam, hogy kettétörik egy ág. Balról jött
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a hang. Lélegzet-visszafojtva figyeltem. Egy másodperccel később újabb reccsenés, de most jobbról.
Azután távolról hallottam reccsenő ágak elmosódó hangját. Mintha valaki lépdelt volna rajtuk. Telt, érőtől duzzadó 
reccsenések  voltak,  és  úgy  hallottam,  mintha  most  közelebbről  jönnének.  Lassan  kaptam  észbe,  nem  tudtam 
hallgatózzak vagy felálljak. Ebben a pillanatban mindenünnen reccsenéseket hallottam. Olyan gyorsan jöttek, hogy alig 
volt időm felpattanni, és eltaposni a tüzet. Elkezdtem rohanni lefelé a sötétben. Ahogy futottam, eszembe jutott, hogy 
nincs a közelben lapályos terület, de tovább szaladtam, kezemmel védve szememet a nekicsapódó gallyaktól. Már félig 
leértem, mikor valamit éreztem a hátam mögött. Szinte megérintett.  Nem ág volt, hanem valami, ami – ösztönösen 
éreztem  –  elém  akar  kerülni.  Kővé  dermedtem.  Lekaptam  kabátomat,  a  gyomrom  elé  gyűltem,  leguggoltam,  és 
kezeimmel eltakartam szemem, ahogy don Juan parancsolta.  Kisvártatva arra  figyeltem fel,  hogy körülöttem néma 
csend  van.  Halálos  nyugalom vett  körül.  Erre  csaknem pánikba  estem;  gyomrom összerándult,  görcsösen  vacogni 
kezdtem. Ekkor újabb reccsenést hallottam. A hang ezúttal távolabbról jött, de tisztán, jól kivehetően szólt. Aztán újabb 
reccsenés, most közelebbről. Kis szünet után valami szétrobbant a fejem fölött. Olyan hirtelen jött a robbanás, hogy 
önkéntelenül is összerezzentem, csaknem oldalra buktam. Kétséget kizáróan egy kettéhasadó ág hangja volt. Még a 
levelek zizegését is hallottam, olyan közel roppant az ág.
Aztán csak úgy záporoztak rám a reccsenések.  Nagy erővel,  minden irányból  jöttek a hangok.  Egészen érthetetlen 
módon  reagáltam;  ahelyett,  hogy  megrémültem  volna,  nevettem.  Meg  voltam  győződve  arról,  hogy  rájöttem,  mi 
történik.  Biztos  voltam benne,  hogy megint  don  Juan  tréfál  velem.  Meggyőződésemet  logikus  következtetésekkel 
támasztottam  alá.  Megkönnyebbültem.  Tudtam,  a  ravaszdi  don  Juan  eszelt  ki  újabb  tréfát  szórakoztatásomra. 
Nyugodtan törögeti az ágakat körü-
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lőttem, és mert biztos benne, hogy úgysem merek felnézni, bármit megtehet Azt is kikövetkeztettem, hogy egyedül kell 
lennie, mert tudtam, az elmúlt napokban nem találkozott senkivel, akivel megbeszélhette volna, hogy társuljon vele. Ha 
elbújt,  akkor  egyedül  tette,  ami azt  jelenti,  hogy csak meghatározott  számú hangot  hallhatok, továbbá azt,  hogy a 
hangoknak egymás után kell következniük vagy maximum két-három hang szólhat egyszerre. Emellett egyedülléte a 
hangok sokféleségének is határt szab. Ahogy ott guggoltam mozdulatlan, tökéletesen bizonyos voltam benne, hogy az 
egész csak játék, és az egyetlen mód, hogy élvezzem, ha érzelmileg nem veszek róla tudomást. Így is tettem. Magamban 
nevettem  azon  a  gondolaton,  hogy  akár  ki  is  találhatom,  mi  lesz  ellenfelem  következő  húzása.  Megpróbáltam 
elképzelni, mit tennék én don Juan helyében.
Szürcsölés rázott fel gondolataimból. Füleltem; megint hallottam a hangot. Nem tudtam megállapítani, mi az, de olyan 
volt, mint amikor egy állat iszik. Most újra hallottam, egészen közelről. Idegesítő hang volt, mint amikor egy hatalmas 
szájú tini hangosan rágógumizik. Azon gondolkodtam, vajon hogyan képes don Juan ezt a hangot előidézni, amikor 
jobbról hallottam meg a szürcsölést. Először csak egyet, azután szürcsölő, cuppogó hangok egész sorát, mintha sárban 



dagonyázna  valaki.  Csaknem  tapintható  volt,  ahogy  lábak  a  mély  sárba  tapadnak,  aztán  hangos  cuppanással 
kiemelkednek belőle. Rövid szünet után balról, körülbelül három méter távolságból hallottam újra a cuppogást. Most 
olyan  volt,  mintha  egy  súlyos  ember  gumicsizmában  lépdelne  a  sárban.  Szinte  csodáltam  a  hang  gazdagságát. 
Fogalmam sem volt, mivel tudná don Juan ezt előidézni. Újabb császkáló, cuppogó hangok sorozatát hallottam, ezúttal 
a hátam mögül, majd egyszerre, minden oldalról – valaki mintha összevissza rohangált volna a sárban körülöttem.
Kételkedni kezdtem előbbi teóriámban. Ha mindezt don Juan csinálta, akkor eszeveszett sebességgel kellett

264.

körbe-körbe  rohannia.  A hangok  azonban  olyan  gyorsan  következtek  egymásután,  hogy  ezt  kizártam.  Akkor  arra 
gondoltam, mégiscsak lehetnek segítőtársai. Ki akartam találni, kik lehetnek ezek, de a hangok olyan erősek voltak, 
hogy képtelen voltam összpontosítani. Gondolataim összezavarodtak, ám nem féltem, csupán megdöbbenést éreztem a 
különös hangok hallatán. A cuppanások mintha vibráltak volna. Úgy éreztem, mintha egyenesen a hasamra irányult 
volna vibrálásuk, pontosabban a hasamban éreztem azt.
E megállapítás nyomán eddigi higgadtságom és objektivitásom mindenestül odalett. A hangok a hasamat támadják! Mi 
van, ha mindez nem don Juan műve, jutott eszembe. Páni félelem öntött el. Összeszorítottam hasizmomat, combjaimat a 
kabátomhoz szorítottam.
A hangok sokasodtak  és gyorsultak,  mintha megérezték volna,  hogy elhagyott  magabiztosságom.  Vibrálásuk olyan 
áthatóvá vált, hogy a gyomrom felkavarodott. Küzdöttem a hányinger ellen: mélyeket szippantottam a levegőből, és 
elkezdtem pejotdalaimat  énekelni,  de hiába.  Elhánytam magam.  A cuppogás  nyomban elhallgatott;  csak  a tücskök 
ciripeltek, a szél susogott, és a távolban ugatott fel néha egy-egy prérifarkas. A hirtelen támadt nyugalom időt engedett, 
hogy felmérjem helyzetem. Alig néhány perce még a lehető legpompásabb hangulatban voltam, magabiztos és higgadt. 
Nyilván  súlyosan  tévedtem  a  helyzet  megítélésében.  Még  ha  lettek  volna  is  segítőtársai  don  Juannak,  akkor  is 
képtelenség  lett  volna,  hogy  olyan  hangokat  adjanak  ki,  amelyek  a  hasamat  támadták.  Ilyen  intenzitású  hang 
létrehozásához olyan eszközökre lett volna szükségük, melyekkel egyszerűen nem rendelkezhettek. A jelenség tehát 
korántsem volt játék, elméletem a „trükkös don Juan”-ról durva hibának bizonyult.
Öklendezni kezdtem, és úgy éreztem, nem bírom tovább lábaimat behajlítva tartani. Elhatároztam, hogy elmozdulok 
jobb felé, hogy legalább ne kelljen saját hányadékomat szagolnom. Abban a pillanatban, ahogy

265.

megmozdultam,  puha  nyikordulást  hallottam  közvetlenül a  bal  fülem  mögött.  Kővé  dermedtem.  A  nyikordulás 
megismétlődött  a  jobb oldalon.  Egyszeri  hang volt.  Olyasmi,  mint  amikor ajtó nyikorog.  Vártam, de semmit nem 
hallottam, úgyhogy arra gondoltam, folytatom a helyváltoztatást. Amint egy centivel elfordítottam a fejem, csaknem 
felugrottam.  Nyikordulások  tömege  áradt  rám.  Néha  olyannak  tűntek,  mint  az  ajtó  nyikorgása,  néha  meg  mint 
patkányok vagy tengerimalacok visítása. Se hangosak, se áthatóak nem voltak, hanem puhák és alattomosak, és szörnyű 
öklendezésre késztettek. A hangzavar lassan alábbhagyott, míg végül csak egy-két visítást hallottam elszórtan.
Ekkor mintha nagy madár suhant volna keresztül a bokrok fölött.  Úgy éreztem, körözni kezd a fejem fölött.  A kis 
visítások megint rákezdték, és velük együtt erősödött a szárnysuhogás is. Az volt az érzésem, óriási madarak egész 
csapata suhogtatja puha szárnyait fölöttem. A két hang elsöprő hullámmá olvadt össze, és a hatalmas, áradó hullám 
magával akart ragadni. A visítások és a suhogások olyan lágyak voltak, hogy mindenütt érettem őket testem körül. A 
madárszárnyak csapkodása mintha fölülről húzott volna, miközben a visongó patkánysereg mintha alulról és oldalról 
taszított volna fölfelé.
Tudtam,  hogy  örült  ostobaságomban  valami  borzasztót  szabadítottam  magamra.  Összeszorítottam  fogamat,  mély 
lélegzetet vettem, és rázendítettem pejotdalomra.
A hangok nagyon sokáig tartottak, és én minden erőmet latba vetettem ellenük. Amikor végre elhaltak, újra „csend” lett, 
ami azt jelenti, hogy csak a szél meg a bogarak hangját hallottam. De ez még rosszabb volt, mint a hangok. A csend 
ugyanis  időt  adott  arra,  hogy gondolkozzam,  és  gondolataim  nyomán  megint  úrrá  lett  rajtam  a  pánik.  Tudtam, 
elvesztem. Nem volt  sem elegendő tudásom, sem kitartásom ahhoz,  hogy elhárítsam ennek  a körülöttem ólálkodó 
valaminek a támadásait. Végső csüggedtségemben guggoltam ott, saját há- 
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nyadékom fölött.  Arra gondoltam,  életemnek befellegzett,  és  elsírtam magam. Életemre  akartam gondolni,  de nem 
tudtam,  hol  kezdjem.  Semmi  olyat  nem  találtam,  ami  méltó  lett  volna  arra,  hogy  ebben  az  utolsó  pillanatban 
elgondolkozzam rajta. Ez új tapasztalat volt. Legutóbbi hasonló félelmem óla megváltoztam. Üresebb lettem. Kevesebb 
személyes érzést cipeltem magammal.
Feltettem a kérdést, vajon mit tenne egy harcos ebben a helyzetben, és többféle eredményre is jutottam. Volt valami 
szörnyen fontos a köldököm tájékán; volt valami földöntúli a hangokban; a hangok a hasamat célozták; a gondolat, 
hogy don Juan tréfát űz velem, ugyanakkor tarthatatlan volt.
Hasizmaim továbbra is merevek voltak,  de legalább nem öklendeztem. Tovább énekeltem, mélyeket  lélegeztem, és 
éreztem, jóleső melegség árad szét  testemben.  Világos lett  előttem,  ha életben akarok maradni,  don Juan tanításai 



szerint kell cselekednem. Magamban elismételtem tanácsait. Felidéztem, pontosan hol nyugodott le a nap, merre fekszik 
ehhez képest a domb, ahol vagyok, és a pont, ahol leguggoltam. Miután meggyőződtem arról, hogy helyesen tájoltam 
be  magam,  igyekeztem  helyzetet  változtatni,  új  és  „jobb”  irányba  –  délkelet  felé  –  fordulni.  Először  lábfejemet 
forgattam  el  centiméterenként,  majd  megpróbáltam  utána  igazítani  törzsemet  is.  Amint  megmozdultam,  különös 
legyintést éreztem; a lehető legvilágosabban érzékeltem, hogy valami megérinti szabadon hagyott tarkómat. Az egész 
olyan gyorsan történt, hogy a meglepetéstől felkiáltottam, és azonnal kővé dermedtem. Hasizmaimat megfeszítettem, 
mély  lélegzetet  vettem,  és  a  pejotdalokat  kezdtem énekelni.  Egy  másodperc  múlva  ugyanazt  a  könnyed  tapintást 
éreztem a nyakamon. Lekushadtam. Tarkóm fedetlen volt, és semmit se tehettem, hogy megvédjem. Megint hozzám ért 
valami. Puha, selymes érintés volt, mint egy hatalmas nyúl bundás mancsa. Újra megérintett, majd elkezdett ide-oda 
járni a nyakamon. A zokogás kerülgetett. Mintha csöndes, puha,
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súlytalan kenguruk lépdeltek volna a tarkómon. Hallottam mancsaik tompa érintését, ahogy átlépnek rajtam. Egyáltalán 
nem volt fájdalmas érzés, mégis, az őrület szélére kergetett. Tudtam, ha nem foglalom le magam azonnal valamivel, 
nem bírom tovább, felugrom, és futásnak eredek. Megpróbáltam folytatni az előbbi manővert. Ahogy egészen lassan 
forogni kezdtem, egyre több mancs tapintott nyakamra. Teljesen elvesztettem a fejem – testemet egyetlen rántással új 
helyzetbe hoztam. Fogalmam se volt, mi lesz a hirtelen mozdulat eredménye; gondolkodás nélkül cselekedtem, mielőtt 
végképp kiborultam volna.
Amint  az  új  helyzetije  kerültem,  megszűntek  az  érintések.  Hosszú,  gyötrelmes  csend  után  távoli  reccsenéseket 
hallottam. A hang messziről jött, mintha visszavonult volna. A reccsenések összeolvadtak a levelek zizegésével. Talán 
erős szélroham söpört végig a dombon? A bokrok reszkettek körülöttem, noha nem éreztem szelet. A zizegő levelek és 
a  pattogó  ágak  hangja  azt  a  benyomást  keltette,  hogy  az  egész  domboldal  tűzben  áll.  Testem  sziklakeményre 
merevedett. Dőlt rólam az izzadság. Egyre melegebb lelt. Egy pillanatig biztos voltam benne, hogy az egész domb ég. 
Felugrani és elfutni se volt erőm, teljesen bénult voltam; még szememet se bírtam kinyitni. Egyedül az járt a fejemben, 
hogyan állhatnék fel, és menekülhetnék a tűz elől. Megint öklendezni kezdtem, és ettől alig kaptam levegőt. Azt hittem, 
rögtön megfulladok. Elkeseredett küzdelem után sikerült néhány nagy levegőt vennem, és azt is észrevettem, hogy a 
zizegés,  ropogás elcsendesedett,  csak néha hallottam egy-egy ág roppanását.  A hangok egyre  távolabbról  jöttek,  és 
ritkábbak lettek, végül teljesen elnémultak.
Végre  kinyithattam a  szemem.  Óvatosan  lefelé  pislantottam,  arra  a  tenyérnyi  földdarabra,  amin  kucorogtam.  Már 
világos volt. Egy ideig mozdulatlan maradtam még, aztán lassan kinyújtóztattam testemet, és hátradőltem. A nap már a 
keleti dombok fölött járt.
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Órákig  tartott,  mire  életet  leheltem  végtagjaimba,  és  levonszoltam  magam  a  dombról.  Arrafelé  indultam,  ahol  a 
találkozót beszéltük meg don Juannal; a hely nem lehetett messzebb két kilométernél. Délutánra még mindig csak egy 
közeli erdő aljáig sikerült elvánszorognom; vagy fél kilométernyi út még hátravolt.
Nem  bírtam  tovább  menni.  A  pumák  jutottak  eszembe,  és  megpróbáltam  fölkapaszkodni  egy  fára,  de  izmaim 
cserbenhagytak.  Nekidőltem  egy  kőnek,  és  megadtam  magam  sorsomnak.  Tudtam,  pumák  vagy  más  vadállatok 
zsákmánya  leszek,  de ahhoz sem volt  erőm, hogy egy  kavicsot  arrébb  hajítsak.  Se éhes,  se  szomjas  nem voltam. 
Korábban  –  dél  körül  –  találtam egy  patakot,  és  ittam belőle,  de  a  víz  nem frissített  fel.  Elhagyatottan,  teljesen 
elcsüggedve, félelem nélkül ültem. Olyan fáradt voltam, hogy semmit se bántam többé. Nemsokára elaludtam.
Arra ébredtem, hogy valaki ráz. Don Juan hajolt fölém. Felültetett, vizet és kását adott. Nevetve mondta, nyomorultul 
nézek ki. Megpróbáltam elmondani mi történt, de csöndre intett, és szememre vetette, hogy nem itt, hanem innen száz 
méternyire beszéltük meg a találkozót. Levonszolt a dombról, és azt mondta, elvisz egy széles patakhoz, és alaposan 
megfürdet. Útközben tarisznyájából elővett levelekkel bedugaszolta fülem, majd szememre is egy-egy levelet tett, és 
egy kendővel átkötözte őket.
A pataknál levetkőztem, és kezemet szememre és fülemre kellett tapasztanom, hogy biztosan ne lássak és ne halljak 
semmit. Don Juan először egész testemet bedörzsölte levelekkel, azután belemártott a vízbe. Úgy éreztem, egészen nagy 
a folyó – függőleges helyzetben voltam, de nem ért le a lábam. Don Juan jobb könyökömnél fogva tartott. Kezdetben 
nem éreztem a víz hidegét, aztán fokozatosan fázni kezdtem, végül majdnem megfagytam. Don Juan ekkor kihúzott, és 
különös illatú levelekkel megszárítgatott. Felöltöztem, de a füldugókat és a kötést szememről csak akkor távolíthattam
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el,  amikor  már  jócskán  magunk  mögött  hagytuk  a  folyót.  Don  Juan  megkérdezte,  elég  erőt  érzek-e  ahhoz,  hogy 
visszagyalogoljunk a kocsihoz. A furcsa az volt, hogy bikaerősnek éreztem magam. Még fel is szaladtam az egyik 
meredek dombra, hogy bizonyítsam.
Don Juan mellett bandukoltam a kocsiig. Többször megbotlottam, ő csak nevetett. Észrevettem, hogy nevetése új erővel 
tölt el, gyorsabban lábra kapok, ha arra figyelek. Minél többet nevetett, annál jobban éreztem magam.
Másnap mindent elmondtam don Juannak. Végignevette a beszámolót; különösen akkor derült, amikor azt mondtam, 
újabb tréfának véltem a dolgot.



– Te mindig azt hiszed, hogy tréfálnak veled. Túlságosan is magabiztos vagy. Mintha mindenre tudnád a választ. Pedig 
semmit nem tudsz, barátocskám, semmit!
Most először nevezett „barátocskám”-nak. Észrevette meglepetésemet, és elmosolyodott. Hangjában melegség bujkált, 
és ettől elszomorodtam, egészen meghatódtam. Mondtam, gondatlan, és ügyetlen vagyok, mert ilyen a természetem – 
azt hiszem, sosem fog előttem feltárulni az ő világa. Don Juan igyekezett csillapítani elkeseredésemet, azzal nyugtatott, 
hogy jól végeztem dolgomat.
Megkérdeztem, mit jelentett mindaz, amin keresztülmentem.
– Semmit – válaszolta. – Mindez bárkivel megtörténhetett volna, különösen olyannal, akinek – mint neked – nyitva van 
a rése. Semmi különös. Bármelyik harcos, aki szövetséges keresésére indul, keresztülmegy ezen. És veled még kesztyűs 
kézzel bántak. Csakhogy nyitva van a résed! Ezért ijedtél meg annyira. Az emberből nem lesz egyik napról a másikra 
harcos. Most utazz haza, és csak akkor gyere vissza, ha felépültél, és résed bezárult.
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17

Hónapokig nem tértem vissza Mexikóba. Ezt az időt arra használtam, hogy rendbe tegyem felgyülemlett jegyzeteimet. 
Tíz évvel azután, hogy elkezdtem az inaskodást, don Juan tanításai most először kaptak igazán értelmet. Úgy éreztem, 
hogy azok az időszakok, amikor távol voltam Mexikótól, mindeddig roppantul kijózanítóan és kedvezően hatottak rám 
– lehetőséget biztosítottak arra, hogy tapasztalataimat szakirányomnak és érdeklődésemnek megfelelő logikus rendbe 
állítsam.  Azok az események  azonban,  melyek  legutolsó  látogatásomkor  történtek,  rácáfoltak  don  Juan  tudásának 
megértését illető optimizmusomra.
Az utolsó bekezdés jegyzeteimben 1970. október  16-án kelt.  Az e napon lejátszódó események  átmenetet  jelöltek; 
részben lezártak egy tanítási ciklust, részben megnyitottak egy újat, amely azonban olyannyira különbözött a korábbitól, 
hogy úgy érzem, ez az a pont, ahol véget kell vetnem beszámolómnak.

Don Juan szokásos helyén  ücsörgött  a  ramadán. Egy árnyas  fa  alatt  parkoltam le,  előhalásztam a csomagtartóból 
táskámat és a don Juannak hozott zöldségekkel
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teli zsákot. Hangos kiáltással üdvözöltem az öreget. Csak most vettem észre, hogy nincs egyedül. Egy farakás mögött 
másik férfi ült. Mindketten rám néztek, és intettek. Ruházatából ítélve az idegen férfi nem indián volt, hanem mexikói, 
valahonnan délnyugatról. Farmernadrágot, homokszínű inget, cowboykalapot és csizmát viselt.
Néhány szót váltottam don Juannal, aztán a férfi felé fordultam. Biztatóan mosolygott.
– Nini, a kis Carlos úgy látszik szóba sem áll velem! – panaszkodott don Juannak a férfi. – Csak nem haragszik rám 
valamiért?
Mielőtt szóhoz juthattam volna, már dőltek is a nevetéstől. Most döbbentem rá, hogy az ismeretlen férfi nem más, mint 
don Genaro. 
– Ugye, meg sem ismertél? – nevetett.
Bevallottam, ruházata teljesen megtévesztett.
– Mi járatban vagy errefelé, don Genaro? – érdeklődtem.
– Azért jött. hogy a forró szeleket élvezze – vágta rá don Juan. – Nem így van?
– De bizony! El sem hiszed, milyen csodákat tesz a főn egy ilyen öreg testtel, mint az enyém.
Letelepedtem közéjük.
– Miféle csodákat? – tudakoltam.
– A főn rendkívüli dolgokat hoz a testem tudomásává – mondta Genaro, aztán don Juan felé kacsintott. – Így van?
Don Juan lelkesen bólogatott.
Azt mondtam, számomra a forró szelek időszaka az év legkellemetlenebb része, és furcsálltam, hogy Genaro épp ezek 
miatt zarándokol ide.
– Carlos nem bírja a hőséget – fordult Genaro felé don Juan. – Ilyenkor nyűgös lesz, mint egy gyerek, meg fuldokol.
– Fuldo... micsoda? 
– Ful-do-kol!
– Te szentséges isten! – csapta össze kezét don Genaro, mintha valóban komolyan aggasztaná a helyzet.
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Don Juan ezután előadta,  hogy hónapok óta most  vagyok  ott  először,  mert  kellemetlen incidensben volt  részem a 
szövetségesekkel.
– Nohát, végre találkoztál egy szövetségessel! – lelkendezett don Genaro.
– Azt hiszem – hebegtem.
Hangosan  nevettek.  Don  Genaro  két-háromszor  hátba  veregetett.  Barátságos  mozdulatait  az  együttérzés  jeleiként 
értelmeztem. Kezét a vállamon nyugtatva nézett rám, és én jóleső megelégedettséget éreztem, de csak egy pillanatig, 
mert  a  következő  másodpercben  don  Genaro  valami  megmagyarázhatatlant  művelt  velem.  Hirtelen  ügy  éreztem, 
hatalmas  sziklatömb  súlya  nyomja  vállamat.  Az  volt  az  érzésem,  fokozatosan  növekedik  kezének  súlya  a  jobb 
vállamon; végül nem bírtam tovább, összerogytam, és a földre zuhantam.
– Fel kell segítenünk a kis Carlost – mondta don Genaro, és cinkosan don Juanra sandított.
Visszaültem helyemre,  és  don  Juanra  néztem,  de  ő  elfordította  fejét.  Egy  pillanatig  nem tudtam,  mitévő  legyek; 
bosszantott, hogy don Juan megjátssza a közönyöset. Don Genaro nevetett; láthatóan várta, mihez fogok kezdeni.
Kértem, rakja újra kezét a vállamra, de nem akarta. Könyörögtem, legalább mondja meg, mi történt. Kuncogott. Megint 
don Juanhoz fordultam, és mondtam, don Genaro keze alatt valósággal összeroppantam.
– Fogalmam sincs, miről beszélsz – mondta mókásan száraz hangon. – Végtére is nem az én vállamon volt a keze.
 Mindketten gurultak a nevetéstől.
– Mit műveltél velem, don Genaro?
– Csak a válladra raktam a kezem – felelte ártatlanul.
– Ismételd meg! – kértem megint, de visszautasította.
Don Juan ekkor megkért, beszéljem el Genarónak legutóbbi kalandomat. Azt hittem komoly beszámolót vár, de minél 
komolyabb hangot ütöttem meg, ők annál jobban mulattak. Egyszer-kétszer abba is hagytam, de kértek, folytassam.
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– A szövetséges úgy jön el hozzád, hogy mindegy, mit érzel – mondta don Juan, mikor befejeztem. – Úgy értem, nem 
kell semmivel csalogatnod. Lehet, hogy épp malmozol unalmadban vagy nőkről ábrándozol, egyszer csak valaki vállon 
vereget, és ott áll mögötted a szövetséges.
– Mit tehetek ebben az esetben?
– Hé, hé... Csak lassan a testtel! – vágott közbe don Genaro. – Rossz a kérdés. Ne azt kérdezd, te mit tehetsz – nyilván 
semmit se tehetsz... Kérdezd azt, mit tehet egy harcos!
Hunyorogva nézett rám. Fejét oldalra billentette, ajkát lebiggyesztette.
Nem tudtam, megint játszik-e don Genaro. Tanácskérőén don Juanra néztem, de arca komoly maradt.
– Akkor hát... mit tehet egy harcos ebben az esetben?
Don Genaro hunyorgott, ajkaival pukkantott mintha a megfelelő szavakat keresné, aztán állát dörzsölve komolyan rám 
nézett, és így szólt:
– A harcos összehugyozza magát ebben az esetben. 
Don Juan tenyerébe temette arcát, don Genaro a földet csapkodta, és görcsökben fetrengett a nevetéstől.
– A félelmen sosem lehelsz úrrá – mondta don Juan, miután összeszedtek magukat – Ha a harcos ilyen meleg helyzetbe 
kerül, egyszerűen gondolkodás nélkül hátat fordít a szövetségesnek. Nem lovallja bele magát a félelembe, úgyhogy nem 
halhat  szörnyet.  Csak akkor  engedi  magához a szövetségest,  ha felkészült.  Amikor elég erős,  hogy megküzdjön a 
szövetségessel,  megnyitja rését, kilódul, megragadja a szövetségest, tekintetével  a földhöz szögezi,  épp annyi  ideig, 
ameddig kell, aztán elfordítja fejét, és szabadon engedi. A harcos, barátocskám, mindig úr marad.
– Mi történik, ha az ember túl sokáig mered a szövetségesre?
Don Genaro mókásan meredt rám.
– Ki tudja? – válaszolt don Juan. – Talán Genaro elmondja, vele mi történt.

275.

– Talán... – kuncogott Genaro.
– Megtennéd, kérlek?
Don Genaro felállt, megropogtatta csontjait, és úgy kigúvasztotta szemeit, hogy olyan volt, mint egy félkegyelmű.
– Genaro most megremegteti a sivatagot! – rikkantott, azzal eltűnt a bokrok között
– Genaro segíteni akar neked – mondta don Juan bizalmasan. – Ugyanezt tette, amikor nála voltunk, és akkor majdnem 
láttál.
Azt hittem, a zuhatagnál történtekre utal, de arról a földöntúli morajról beszélt, amit don Genaro házánál hallottam.
– Igaz is, mi volt az? – tudakoltam. – Nevettünk rajta, de sose magyaráztad el, mi történt.
– Miért, talán kérdezted?
– Igen.
– Nem igaz. Mindenről kérdeztél, ezt az egyet kivéve.
Don Juan vádlón nézett rám.
– Ez Genaro mesterműve – mondta. – Csak ő képes erre. Annak idején már majdnem láttad.



Azt mondtam, eszembe se jutott volna, hogy a látásnak a hangokhoz bármi köze lehet.
– És miért nem?
– A látás számomra a szemet jelenti.
Egy pillanatig végigmért, mintha valami bajom lenne.
– Egy szóval se mondtam, hogy a látás egyedül a szem dolga – rázta a fejét, mint aki nem hisz a fülének.
– Hogyan csinálja ezt Genaro? – kérdeztem ismét.
– Már elmondta...
E pillanatban különös morajt hallottam. Felpattantam, mire don Juan nevetni kezdett. Mintha hatalmas lavina közeledett 
volna. Ahogy füleltem, az villant át rajtam, hogy hangokra vonatkozó élményeimnek kétségívül a mozi a forrása: a 
morajlás olybá tűnt, mint amikor egy katasztrófafilmben egy egész hegyoldal omlik hatalmas robajjal a völgybe. Don 
Juan az oldalát fogta a röhögéstől. A robaj még a
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földet is megremegtette. Világosan hallottam a hatalmas, tompa puffanásokat. ahogy egy hatalmas sziklatömb zuhan 
egyik  oldaláról  a  másikra.  Az  volt  a  benyomásom,  a  sziklatömb  egyenesen  felém  tart.  Hirtelen  tökéletesen 
megzavarodtam. Izmaim megfeszültek; ugrásra készen álltam.
Don Juanra néztem. Ő rám meredt.  Ezután a legrémítőbb puffanást  hallottam,  amit  el  tudok képzelni.  Az volt  az 
érzésem, egy óriási szikla csapódott be közvetlenül a ház mögé. Minden megrázkódott, s ekkor a lehető legváratlanabb 
élményben volt részem: egy pillanatig a szó szoros értelmében hegynyi sziklatömböt „láttam” a ház mögött. Nem arról 
volt szó, hogy egy kép rávetült valamiképpen a ház látványára, és nem is tűnt igazi sziklatömbnek a látvány – sokkal 
inkább,  mintha  a  hang  maga  hozta  volna  létre  az  oldalára  zuhanó  tömb  képét.  „Láttam”  a  hangot!  Az  élmény 
megmagyarázhatatlansága teljesen összezavart és kétségbe ejtett. Soha nem gondoltam volna, hogy érzékeim ilyesmikre 
képesek. Riadalmamban menekülni próbáltam. Don Juan megragadta a karom, és rám parancsolt, hogy ne mozduljak, 
nézzek  abba  az  irányba,  amerre  don  Genaro  ment.  Újra  dörgő  hangot  hallottam,  mintha  sziklák  zuhantak,  és 
halmozódtak  volna  egymásra,  aztán  minden  elcsendesedett.  Néhány  perc  múlva  don  Genaro  visszajött,  és  leült. 
Kérdezte, láttam-e. Nem tudtam, mit válaszoljak. Segélykérően don Juan felé fordultam. 
– Azt hiszem, látott – válaszolt nevetve helyettem. 
Azt akartam mondani, fogalmam sincs, miről beszélnek. Tehetetlen dühöt és bosszúságot éreztem.
– Azt hiszem jobb, ha most egy kis ideig magára hagyjuk itt – mondta don Juan.
Mindketten felálltak, és elsétáltak, de még hallottam, ahogy a távolodó don Juan Genaróhoz fordul:
– Tudod, Carlos most lovallja bele magát zavarodottságába.
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Órákra egyedül maradtam; jegyzeteimet írtam, és az átéltek képtelenségén morfondíroztam. Nyilvánvalónak tűnt, hogy 
attól a perctől fogva, hogy megláttam don Genarót, a tanítás komédiába csapott át. Minél többet töprengtem a dolgon, 
annál világosabban láttam, hogy don Juan átengedte az irányítást Genarónak, és ez a gondolat nyugtalansággal töltött el.
Don Juan és don Genaro alkonyatkor értek vissza. Letelepedtek mellém, egyikük jobbról, másikuk balról. Don Genaro 
közelebb húzódott, csaknem fölém hajolt. Vézna, inas válla hozzámért, és ugyanaz az érzés fogott el, mint amikor kezét 
a  vállamra  lelte.  Rettenetes  súly  nehezedett  rám,  összeestem,  és  don  Juan  ölébe  buktam.  Ő  segített  felülni,  és 
tréfálkozva kérdezte, aludni szeretnék-e az ölében?
Don Genarót mulattatta a dolog; szeme tündökölt. Bőgni akartam. Úgy éreztem magam, mint egy ketrecbe zárt vadállat
– Megijesztettelek, kicsi Carlos? – tudakolta don Genaro őszinte aggodalommal. – Olyan vagy, mint egy vad paci!
– Mesélj neki valamit – mondta don Juan. – Az az egy, amitől megnyugszik.
Arrébb húzódtak, és szembefordultak velem. Mindketten érdeklődéssel fürkésztek. A félhomályban szemük üvegesen 
csillogott, mint két sötét tengerszem. Félelmetes volt. Nem emberi szemek néztek rám. Egy pillanatig farkasszemet 
néztem velük, aztán elkaptam tekintetem. Nem féltem tőlük, mégis úgy rám ijesztettek, hogy vacogni kezdtem. Nem 
tudtam, mitévő legyek. Egy percnyi csend után don Juan arra kérte don Genarót, mesélje el, mi történt vele, amikor túl 
akarta  bámulni  szövetségesét.  Don  Genaro  egy  szót  sem  szólt.  Ránéztem:  szeme  az  átlagos  emberi  szem  négy-
ötszörösére nőtt; csillogása elbűvölt. Szeme fénye kisugárzott arca egész felületére. Don Genaro teste megrezzent, és 
hirtelenjében egy ragadozó macskaféle testéhez kezdett hasonlítani. Mintha egész életemben mást se csináltam
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volna,  akaratlanul  „harcállásba”  helyezkedtem,  és  ütemesen  csapkodni  kezdtem  vádlimat.  Amikor  észbe  kaptam, 
zavarba  jöttem,  és  don  Juanra  néztem.  Megnyugtatóan,  jóindulattal  nézett  vissza  rám.  Felnevetett.  Don  Genaro 
doromboló hangot hallatott, felállt, és bement a házba.
Don Juan elmagyarázta,  hogy don Genaróban roppant erők feszülnek, utál kicsinyeskedni, és a szeme csak játszott 
velem. Hozzátette,  hogy – szokás szerint – többet értettem, mint amennyire számítottam. Megjegyezte azt is, hogy 
szürkületkor  minden  varázsló  veszélyesebbé  válik,  és  a  don  Genaróhoz  hasonló  képességűek  ilyenkor  egyenesen 
csodákra képesek.



Percekig egyikünk sem szólt. Jobban éreztem magam. A don Juannal való beszélgetés megnyugtatott,  és visszaadta 
önbizalmamat.  Don  Juan  most  felállt,  és  azt  mondta,  eszik  valamit,  s  utána  egy  kis  sétát  teszünk,  hogy  Genaro 
megmutathassa hogyan rejtőzik el.
Tudakoltam, mit ért elrejtőzésen, de azt felelte, vége a magyarázatoknak, mert ha magyaráz, rögtön tépelődni kezdek.
Bementünk a házba. Don Genaro a petróleumlámpa fényénél lendületesen falatozott.
Vacsora után hármasban vágtunk neki a sivatagi bozótosnak. Don Juan mellettem haladt, don Genaro néhány méterrel 
előttünk lépdelt.
Csak néhány felhő takarta az eget; a holdfényben elég jól kivehető volt a környék. Egy adott pillanatban don Juan 
megállított, és azt mondta, menjek előre, és kövessem Genarót. Haboztam. Gyengéden oldalba bökött, és biztosított, 
nem lesz bántódásom. Mondta, bízzam csak az erőmben, és mindig legyek készenlétben.
Don Genaro  nyomába  eredtem,  és  a  következő két  óra  azzal  telt,  hogy igyekeztem beérni  őt.  Bármilyen  gyorsan 
szedtem azonban a lábamat, képtelen voltam megelőzni. Körvonalát mindig magam előtt láttam. Néha eltűnt, mintha az 
ösvény szélére ugrott volna, de csak azért, hogy azután újra felbukkanjon előttem. Értelmet-
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lennek és különösnek találtam ezt az egész éjszakai túrát, de folytatnom kellett az utat, mert nem találtam volna vissza a 
házhoz. Nem értettem, mire akar don Genaro kilyukadni. Arra gondoltam, talán egy elhagyatott helyre visz, hogy ott 
mutassa meg a rejtőzködés módszerét, amit don Juan említett. Egy idő után az az érzésem támadt, hogy don Genaro 
mögöttem jön. Megfordultam, és mintha láttam volna is egy alakot hátul. Meglehetősen furcsának találtam ezt. Addig 
meresztgettem a szemem a sötétben, míg egy alak körvonalait véltem kivenni, úgy tizenöt méterre mögöttem. Az árny 
csaknem összeolvadt a bokrokkal, mintha el akart volna bújni. Ha merően néztem, sikerült rögzítenem látóteremben, 
noha igyekezett beleolvadni a bokrok sötétjébe. Ekkor valami ésszerű jutott eszembe: az alak nyilvánvalóan don Juan, 
aki egész idő alatt kissé lemaradva követett bennünket Abban a pillanatban azonban, hogy beláttam ezt, eltűnt szemem 
elől a jelenés – csak a sivatagi bozótos fekete tömbjét láttam.
Odasétáltam, ahol az alakot látni véltem, de senkit sem találtam ott. Don Genaro is eltűnt, és mivel nem tudtam, merre 
menjek tovább,  leültem,  és  várni  kezdtem. Fél  óra  múlva hallottam, ahogy don Juan és  don Genaro  közeledik.  A 
nevemet kiabálták. Felálltam, és csatlakoztam hozzájuk.
Némán sétáltunk hazafelé. Örültem a csendnek, mert teljesen zavaros volt a fejem. Idegennek éreztem önmagam. Don 
Genaro hatása alatt álltam, valamit művelt velem, ami megakadályozott abban, hogy gondolataim a szokott módon 
formát öltsenek. Ezt még akkor konstatáltam, amikor ott ültem magamban az ösvényen. Ahogy leültem, akaratlanul az 
órámra pillantottam, aztán mintha kikapcsolták volna az agyamat. Ennek ellenére olyan ébernek érezlem magam, mint 
még sohasem. Fejem kiürült,  végtelen  egykedvűség  telepedett  rám.  A világban  különös egyensúly uralkodott:  egy 
szemernyit sem tudtam volna sem hozzáadni, sem elvenni belőle.
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Mikor hazaérzünk, don Genaro azonnal kigöngyölte gyékényszőnyegét, és aludni tért. Én még el akartam mondani don 
Juannak, mi történt, de nem engedte, hogy beszéljek.

1970. október 18.
– Azt hiszem, értem már, mit művelt velem don Genaro tegnapelőtt – fordultam don Juanhoz, csakhogy kiugrassam a 
nyulat a bokorból; bosszantott, hogy nem ad magyarázatot a történtekre.
Don  Juan elmosolyodott,  és  egyetértően  ingatni  kezdte  a  fejét,  noha  a  hamiskás  csillogás  a  szemében  ennek 
ellenkezőjéről árulkodott.
– Nem hiszed, hogy értem... – mondtam.
–  Jaj, dehogynem! Tudom, hogy megértetted, hogy don Genaro egész idő alatt mögötted gyalogolt. Csak épp nem a 
megértés a lényeg.
Közlése, hogy don Genaro mögöttem jött, teljesen váratlanul ért. Könyörögtem, magyarázza el, mi történt.
– Egyoldalúak a kérdéseid – mondta.
Felemelt egy száraz gallyat, és mozgatni kezdte a levegőben. Nem ábrát vagy alakot rajzolt, hanem olyan volt, mintha 
magokat válogatna; óvatosan döfködött, kapargatott valamit a levegőben.
Felém fordult, de én csak a vállamat ráztam tanácstalanul. Közelebb húzódott, és megismételte a mozdulatokat: nyolc 
pontot rajzolt a földre, és az egyiket bekarikázta.
– Te itt vagy – mondta. – Mind itt vagyunk. Ez itt az érzés; innen-oda, innen-oda, látod...?
Bekarikázta a második pontot, amelyet az első fölé rajzolt, és az ággal vonalakat húzott a kettő közölt, mintha sűrű 
közlekedést jelezne.
– Hat másik pont is van azonban, amit az ember kezelhet. A legtöbb embernek sejtelme sincs ezekről.
A két bekarikázott pont közé bökött.
– A két pont közti mozgás a megértés. Te mást sem
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teszel egész életedben. Ha azt mondod, megértetted a tudásom, azzal semmi újat nem tettél.
Ezután  a  fennmaradó  pontok  között  is  vonalakat  húzott;  az  eredmény  egy  elnyújtott,  trapezoid  figura  lett  nyolc 
központtal, melyekből sugárszerűen indultak ki egyenesek.
– E hat pont mindegyike egy világ, ugyanúgy, ahogy az érzés és a megértés az a két világ, melyben mozogsz.
– Miért nyolc pont van? Miért nem végtelen számú, mint egy körvonalon? – kérdeztem, és egy kört rajzoltam a porba. 
Don Juan mosolygott.
– Amennyire tudom, csak nyolc olyan pont van, amit az ember kezelni képes. Talán ennyi adatott... És azt mondtam, 
kezelni, nem megérteni, világos?
Ezt  olyan  mulatságos  hangsúllyal  jelentette  ki,  hogy  elnevettem  magam; azon  gúnyolódott,  hogy  csökönyösen 
ragaszkodom a szavak pontos használatához.
–  Az a bajod, hogy mindent meg akarsz  érteni,  de ez lehetetlen.  Ha a megértéshez  kötöd magad,  csak egy részét 
használod annak, ami mint emberi lényé, a tiéd. Ebben semmit se változtál; ezért az elmúlt években szinte csak az 
idődet vesztegetted. Az igaz, hogy felocsúdtál mély álmodból, de ez egyébként is megtörténhetett volna.
Kis szünet után don Juan azt mondta, szedelődzködjem, mert indulunk a vízmosáshoz. Amikor beültünk a kocsiba, a 
ház mögül don Genaro csatlakozott hozzánk. Az út első részén vezettem, azután gyalog mentünk tovább. Egy mély 
szurdokba értünk; don Juan egy magas fa árnyékában választott pihenőhelyet.
– Egyszer elmesélted – szólalt meg –, hogy amikor annak idején egy barátoddal egy lehulló falevelet figyeltelek, ez a 
barátod azt  mondta,  hogy ugyanez  a levél  soha, de soha nem fog ugyanerről  a fáról  lehullani,  amíg világ a világ. 
Emlékszel?
Bólintottam, mire így folytatta:
– Itt ez a hatalmas fa fölöttünk. És ha jól megnézed
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ott szemben azt a másikat, láthatod, hogy a tetejéről lehullik egy levél.
A szurdok másik oldalán valóban magas fa állt, sárguló, száraz levelekkel. Fejével intett, figyeljek. Néhány percnyi 
várakozás után láttam, amint az egyik legfelső ágról leválik egy levél, és hullani kezd. Háromszor is más levelekbe, 
ágakba ütközött, mielőtt elnyelte volna a dús aljnövényzet.
– Láttad?
– Igen.
– Azt hinnéd, ugyanez a levél soha többé nem esik le erről a fáról, igaz?
– Igen.
– Amennyire tudod, ez így igaz. De csak amennyire tudod. Most nézz oda!
Felnéztem, és újra egy levelet láttam leesni. Ugyanazokba a levelekbe és ágakba ütközött, mint az előző. Olyan volt, 
mintha az  előző eset  visszajátszását  figyelném a tévében.  Követtem a  levelet,  amíg el  nem tűnt  a  bokrok között. 
Felálltam, hogy megnézzem, látom-e a másik levelet, de a magasra nőtt bozótosban nem tudtam megállapítani, hol ért 
földet pontosan a levél.
Don Juan nevetett, és mondta, üljek le.
– Nézd csak! – bökött fejével a fa felé. – Megint jön... Újra láttam, ahogy egy falevél, az előzőekkel tökéletesen azonos 
útvonalon, a földre hullik.
Mikor földet ért, sejtettem, hogy don Juan megint azt fogja mondani, nézzek fel a fa tetejére, de megelőztem. A levél 
már úton is volt. Az villant át rajtam, hogy csak az első levelet – jobban mondva, mikor a levél először hullott le – 
láttam ténylegesen leválni a fáról, a többi három esetben már csak azt láttam, ahogy esik.
Ezt  elmondtam don Juannak,  és  kérleltem,  árulja  el  mit  csinál.  Ő csak nevetett.  Lehetetlenségnek  tartottam.  hogy 
ugyanaz a levél többször is lehulljon; egyszerűen nem tudtam felfogni ésszel a dolgot.
Don Juan azt felelte, az esze neki is ugyanezt súgja, de hát mégiscsak tanúja vagyok a dolognak. Aztán Genaro felé 
fordult:
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– Nem így van?
Genaro meredten bámult rám.
– De hisz ez lehetetlen! – tiltakoztam.
– Meg vagy láncolva! – kiáltott don Juan. – Az eszedhez vagy láncolva!
Elmondta, a levél azért hullott le újra meg újra, hogy segítsen megállítani az eszemet. Minden a lehető legjobban volt 
időzítve, a végén mégis elvakított a rögeszmém.
– Nincs itt semmi megérteni való. A megértés csak nagyon kis szelete a dolgoknak, nagyon kicsi.
Most felállt  don Genaro. Egy pillanatra összenéztek don Juannal. Don Genaro megállt  előttem, és karjait egyszerre 
kezdte lóbálni előre-hátra, az oldala mellett.
– Nézz, kicsi Carlos! – mondta. – Nézz! Nézz! 
Rendkívül éles, ostorcsapásszerű hangot hallatott;  olyan volt, mintha kettérepedt volna valami. A hang pillanatában 



hirtelen űrt éreztem a hasamban. Átható és kellemetlen, félelmetes érzés volt, olyan, mintha zuhanni kezdtem volna. 
Néhány  másodpercig  tartott,  aztán  már  csak  a  térdem  bizsergett.  A  néhány  másodpercben  azonban  még  valami 
hihetetlen történt. Don Genarót távoli, úgy tíz kilométernyire lévő hegyek tetején láttam. Mindez olyan váratlan volt, 
hogy nem tudtam igazán felfogni, mit látok. Nem emlékszem, embernagyságú alakot láttam-e a távoli hegyeken, vagy 
don Genaro kicsinyített képét, és abban sem vagyok biztos, hogy don Genaro volt az. Abban a pillanatban azonban 
gondolkodás nélkül elfogadtam, hogy ő áll a távoli hegyek tetején. Amikor azonban belém villant a gondolat, lehetetlen, 
hogy tíz kilométerről meglássak egy embert, a látomás azonnal eltűnt.
Megfordultam, de don Genarót sehol sem láttam.
Teljesen megrökönyödtem; már fogalmam sem volt, mit higgyek, mit ne – elmém elérte tűrőképessége halárát. Minden 
összezavarodott.
Don Juan felállt, és intett, hogy guggoljak le, és szorítsam kezem a hasamra. Egy ideig csendben várakoz-
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tunk,  majd azt  mondta,  tényleg  nem fog semmit  elmagyarázni,  mert  csak  a tettek  révén  válhat  valaki  varázslóvá. 
Javasolta, menjünk, különben Genaro még meg talál ölni nagy segítőkészségében.
– Irányt fogsz váltani – mondta –, és széttöröd a láncaidat!
Megismételte, hogy nincs semmi megérteni való abban, amit ő meg Genaro lesznek; a varázslók természetszerűleg 
képesek rendkívüli dolgokra.
– Genaro meg én innen cselekszünk – mondta, és a levegőben ábrája egyik központjára bökött. – Ez nem a megértés 
pontja, de te tudod, hogy melyik.
Közbe akartam szólni, hogy nem értem, miről beszél, de nem hagyva erre időt felemelkedett, és intett, menjünk. Úgy 
szedte a lábát, hogy percek múlva ziháltam, és folyt rólam a víz.
A kocsihoz érve megkérdeztem, hol van don Genaro.
– Magad is tudod, hol van – felelte kurtán.

Mielőtt elutaztam volna, leültem vele beszélgetni, ahogy mindig tettem. Roppant kíváncsiság gyötört. Igaza van don 
Juannak: a magyarázatok a rögeszmém.
– Hol van don Genaro? – tudakoltam félénken.
–  Te is  tudod – válaszolta.  – Mégis  folyton kudarcot  vallasz,  mert  csökönyösen  meg akarod érteni  a dolgokat.  A 
múltkor például tudtad, hogy Genaro mögötted jön: még láttad is, amikor megfordultál.
– Nem igaz – tiltakoztam. – Sejtelmem sem volt erről. 
Őszintén így gondoltam. Eszemmel képtelen voltam „valódiként” elfogadni ezeket a megérzéseimet, de immár tízévnyi 
inaskodás után azzal  is  tisztában voltam.  hogy szokásos valóságkritériumaim ugyanúgy tarthatatlanok.  Mindazok a 
spekulációk,  melyeket  a  valóság  természetével  kapcsolatban  eddig  végeztem,  nem  voltak  mások  szellemi 
tornamutatványoknál – most, don Juan és don Genaro cselekedelei hatására, mindez zsákutcának tűnt.
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Don Juan olyan  mérhetetlen  szomorúsággal  nézett  rám,  hogy sírva  fakadtam.  Záporoztak  a  könnyeim.  Életemben 
először éreztem át szellemem nyomasztó súlyát. Leírhatatlan szorongás gyötört. Kétségbeesetten nyüszíteni kezdtem, és 
megöleltem don Juant. Gyorsan kokit nyomott a fejemre. Gerincemen végigfutott a hideg: kijózanodtam.
– Már megint elkapott az érzelgés – mondta szelíden.
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Epilógus

Don Juan fel-alá sétált. Szemlátomást mondani akart valamit, de habozott. Kétszer is megállt, hogy hozzáfogjon, aztán 
mintha meggondolta volna magát.
– Lényegtelen, hogy visszatérsz-e vagy sem – szólalt meg végül. – Érzed már, hogy harcosként kell élned. Mindig is 
tudtad ezt, csupán annyi  történt, hogy most valami olyat  kell igénybe venned, amit eddig figyelmen kívül hagytál. 
Mindenesetre megharcoltál ezért a tudásért; nem hullott csak úgy az öledbe – erőszakkal kellett kiszakítanod magadból. 
Látod, azért fénylő lény maradtál. Úgy fogsz meghalni, mint bárki más. Egyszer már mondtam, hogy nincs semmi 
megváltoztatni való egy fénylő tojáson.
Elhallgatott. Tudtam, hogy néz, de nem emeltem föl a fejem.
– Igazából semmi sem változott benned – mondta.




