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„degenerált” akkoriban nem jelentett semmit, azt akarta mondani: „ke-
gyetlen”, azt akarta mondani: „rossz”, „aljas”, azt akarta mondani „mikor 
lesz már ennek vége?”. 

– Amikor betöltöd a tizenegyet, elviszlek magammal – mondta az apja. 
Szilvia mosolygott még néhány másodpercig. Biztos vagyok benne, hogy 
közben arra gondolt, milyen ostoba az apja, milyen reménytelenül ostoba, 
hogy lehet ilyen végtelenül, menthetetlenül ostoba. Sziámi gyűlölettel gyű-
löltük az apját. Szilvia mégis azt mondta:  

– Az még soká lesz, és akkor már nem lesz kedvem. 
– Ó, dehogyisnem, persze, hogy lesz kedved – Mr. Orange szeretett 

ellentmondani neki, felügyelni, kijavítani a válaszait. Vártam a pillanatot, 
amikor kijön a sodrából, ugyanis Szilvia apja végül mindig kijött a sodrából. 
Nagyon nehéz volt bányamérnökként az élete, így mesélte, folyton a robba-
nó dinamitrudak hangjától, megmagyarázhatatlan lázaktól szenvedett. – 
Nézd csak, van még pár fényképem. Ez egy zulu kisfiú.  

– Olyan, mintha szénből lenne – mondta Szilvia. A gyerek ruhátlan volt, 
de a kamera nézőpontja miatt nem látszottak azok a testrészei, melyektől 
igazán meztelen lett volna: felülről lefelé fotózták a képet. A fiú csak nézett 
minket felemelt fejjel, világított a szemfehérje, ennivaló volt a fekete szem-
bogara. Mosolygott, és neki is hiányoztak az elülső fogai, de velünk ellen-
tétben nem szégyenlősködött, nem látszott rajta, hogy gyámoltalan gyerek 
lenne, vagy hogy hiányozna neki az apja. Annak ellenére, hogy pontosan 
ránk szögezte a tekintetét, mégis a fotón túlra nézett, legalábbis nekem 
úgy tűnt. 

– Ezek a niggergyerekek – fújtatott Mr. Orange, nem volt sok kedve 
magyarázni – szénből vannak – Mr. Orange fölült, a készüléket összegu-
bancolódott pántjánál fogva húzta maga után, ezen is címke volt, szintén 
O. M. British Company felirattal. Minden bizonnyal Mr. Orange lelkén is 
lógott egy hímzett embléma, rajta: O. M. British Company. Mr. Orange 
tényleg elég ostoba lehetett. – Gyere! – mondta hirtelen, mint valami szi-
tokszót – Csinálok még pár képet rólad, most rólad egyedül. 

Szilvia lógó karral megállt, a frufruja izzadtságtól nedvesen tapadt a 


