
Budapest, 2019

aki utoljára nevet
a m y  g e n t r y



AJZ-nek, egy nagyon bölcs nőnek



nancy: Tőled kellene beszereznem a történeteket. 
sylvia: Valakitől be kellene.

The Women [A nők], 1939.



9

1

– Következik, Daaaaana Diaz!
Szórványos taps hallatszott, ahogy a hangosítórend-

szert megkerülve felléptem a faemelvényre. A lámpák alatt 
még utoljára megigazgattam a blúzom alsó szegélyét, fél-
resöpörtem egy sötétbarna hajtincset szájfényes mosolyom 
elől, majd a mikrofont marokra fogva, óvatosan letekertem 
a vezetékét az állványról. Nincs értelme arra vesztegetni két 
percet, hogy kínkeservesen leeresszem az én szintemre – 
százhatvankét centiméterre a tízcentis magas sarkúmban, 
ami nélkül ritkán lépek színpadra.

– Üdvözlök mindenkit – kezdtem. – Dana vagyok, és ma 
este én vagyok itt a barna bőrű.

Vártam a kínos nevetgélést, de csak komor, sértett csend 
hallatszott, mint amikor a bárban lekapcsolják a zenét, 
majd száraz, fájdalmas köhögés követte. Folytattam.

– És nehogy azt mondják nekem, hogy menjek vissza 
oda, ahonnan jöttem, mert Amarillo a világ legszarabb 
helye. – Megint csend. A mikrofonállvánnyal játszottam. 
– Van itt valaki ma este Amarillóból? Senki? – Semmi hu-
hogás. – Nem baj, én se vallanám be, ha nem ez lenne  
a melóm. Na jó, a hobbim. 

Kicsivel több mint egy éve jöttem vissza Austinba, any-
nyi szabadmikrofon-estet, vendégszereplést és bemutatót 
nyomtam le, amennyit csak bírtam, amivel bőven kiérde-
meltem a helyet a Nomad nevű hely Harmadik Csütörtök 
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című műsorában. De újabban nem vette a poénjaimat a kö - 
zönség, és nem értettem, miért.

– Amarillóban nem sokat tud kezdeni magával az em-
ber. Egy héliumüzem a második legnagyobb munkáltató  
a városban. Amikor gimibe jártam, a 7-Eleven mögött lóg-
tunk, és – úgy csináltam, mintha beleszívnék egy léggömbbe, 
aztán magas, nyüszítő hangon azt mondtam: – „Hé, haver, 
ne stoppold a Spongya Bobot!”

Üres tekintetek. Ha a narkós hangom nem hangzott túl 
meggyőzően, annak csakis az lehetett az oka, hogy a gi-
mis hétvégéim igazából mintaszerűen teltek. Jasonnel lát-
tuk, mit tesznek a drogok a bátyjával, ezért nem is kértünk 
belőlük. Megjegyeztem magamnak, hogy ezen a hangon 
még dolgoznom kell, és nyomtam tovább a műsort. – Gye-
rekkoromban anyám a héliumüzemben melózott. Egészen 
sokáig abban a hitben voltam, hogy ő a szülinapi bohóc. –  
Szünet. – Óriásit csalódtam, amikor a nyílt napon bevitt 
magával.

Nézem a színpadhoz legközelebb eső sorokat, hátha lá-
tok egy barátságos arcot, de csak homályos tekintetű része-
geket és egymáshoz nem illő tinderes randevúzókat láttam. 
Hagytam a gondolataimat elkalandozni a vakító fények 
mélységeibe. Jason, aki az írótársam volt, és tizennégy éves 
korunk óta a legjobb barátom, azt tanácsolta nekem még 
nagyon régen, hogy keressem meg a legbarátságosabb arcot, 
amikor nem vevő rám a közönség, és ennek az egyetlen 
személynek mondjam az összes viccemet. Ritkán nyertem 
meg magamnak a közönséget Jasonnek ezzel a trükkjével, 
de buktam már annyit az életemben, hogy megtanuljam, 
ennél sokkal többet számít, ha azt látják rajtad, hogy elég 
jól elvagy a színpadon, köszönöd szépen. Nincs annál kíno-
sabb, mint nézni, ahogy valaki oltárian lebőg. Magamban 
el is neveztem ezt a szabály: Sose légy sebezhető.
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Feszengtem, erőltettem a hangomat, hogy nagyobbnak 
hassak. A Los Angelesben töltött négy év után nehéz volt 
ellazulni ebben a súlytalan városban. Hiányzott a nyomás. 
L. A.-ben kemény volt a közönség, de engem is megkemé-
nyítettek; itt, Austinban a közönyükkel gyilkoltak. Mire 
eljöttem L. A.-ből, Jason alig állt már szóba velem, ezért 
aztán nem is vettem a fáradságot, hogy elmondjam neki, 
amit mindenki másnak elmondtam: szünetet akarok tar- 
tani, csak egy rövidet, aztán visszajövök. Csakhogy köny-
nyebb volt mondani, mint megcsinálni. Amikor először 
mentem L. A.-be, öt évvel fiatalabb voltam, és nem voltam 
egyedül. Minden sokkal könnyebben ment Jasonnel, aki 
tudta, honnan jöttünk, és mennyire fontos, hogy folya-
matosan nyomuljunk, nehogy véletlenül visszacsússzunk.

Erről ennyit. Négy év távollét után úgy éreztem, mint-
ha megint mindent a nulláról kezdenék Austinban, azzal 
a különbséggel, hogy zsúfoltabb lett a standupos szakma 
és drágább a sör. A lepukkant lakásom bérleti díja néhány 
hónap múlva az egekbe fog szökni, amikor lejár a szerző-
dés, és meg kell újítani, a borravalóból rám eső részből alig 
futotta az előadás után egy korsó sörre, és még mindig le-
izzadtam a lámpaláztól a romkocsmákban és kávéházakban. 
Huszonnyolc évesen talán még nem öreg az ember, de eh-
hez a munkához már az.

– Szeretnék köszönetet mondani anyámnak, amiért két 
DD-s monogrammal ajándékozott meg. – Célzatosan me- 
redek le a mellemre, és megint csak szórványos röhögés  
a jutalmam. Á, a cicis viccek. A humor aranybányája. – Po-
kollá tette az életemet felsőben. 

– Jó dudák! – kiáltotta be valaki a hátulsó széksorok 
valamelyikéből.

– Bobby Mickelthwaite, te vagy az? – Már emeltem is 
kezem, és a szememet ernyőzve nyújtogattam a nyakam, 
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mintha a reflektorfény mögé szeretnék látni. – Semmit sem  
változtál hetedik óta. – Hunyorogtam. – Leszámítva, hogy… 
mit is? Á, igen, most sokkal rondább vagy. 

Mintha a falnak beszéltem volna, a hang ezt kiabálta: 
– Vedd le a blúzodat!
– Micsoda mélyenszántó gondolat – motyogtam, és el-

döntöttem, hogy továbblépek. 
– Mutasd meg a cicidet!
Néhányan lehurrogták. Valaki rákiáltott: 
– Pofa be! – Éreztem a közönség dühének izgalmas vib-

rálását, de tudtam, hogy ha elszabadul, a bekiabálónak vég-
leg sikerül elvonnia a figyelmet a színpadról. Elnyomtam  
a feltörő pánikot. Sose légy sebezhető, gondoltam. Mutasd 
meg nekik, hogy meg tudod védeni magad.

Megédesítettem a hangomat, hogy szacharin csöpögjön 
belőle. 

– Ki bántott? – kérdeztem. Aztán a normális hangomon: 
– Vezeték- és keresztnevet kérek. Tudni szeretném, kit fizes-
sek le, hogy megtegye még egyszer. – A közönség bizony-
talanul nevetett az erőszak felvetésén. – Meg még egyszer. 
Meg még egyszer.

A bekiabáló ittasan motyogott magának valamit, de csak 
néhányan nevettek. 

– Csak viccelek, emberek! – kiáltottam, és szélesre tár-
tam a karomat. – Nem keresek én annyit. De esetleg létre-
hozhatnánk egy alapítványt, ami engem támogat.

Nevetés és hurrogás vegyesen, bár azt nem tudtam meg-
állapítani, hogy a hurrogás nekem szólt-e, vagy a bekiabáló- 
nak. Végül elindult felé a kidobóember, úgyhogy én ott 
folytattam, ahol abbahagytam, áttérve a nappali állásom 
témájára. Felszaladt bennem az adrenalin szintje, meg a kö- 
zönségben is, de nem volt jó érzés. Mivel nem voltak rám 
hangolódva, a bekiabáló csak összesűrítette a teremben meg-
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lévő mérgező energiát. Ne csukd be a szemed, figyelmeztet-
tem magam. Ne pislogj, amíg meg nem nyered őket. De már 
fekete pöttyök ugráltak a látómezőm peremén. 

Először a vad, ugató nevetését hallottam, aztán kiszúr-
tam őt magát is: a barátságos arcot. Nő volt, a fal közelében 
ült egy asztalnál, egy zöld neon sörreklám világította meg 
bongyor szőke haját. Egymástól távol ülő, sötét, karikás, 
nagy szempárt láttam, erős arccsontot, mosoly mögül kivil-
lanó fehér fogakat. Nem értettem, korábban miért nem vet-
tem észre – vagy akkor nem ült még a sörreklám alatt, vagy 
nem nevetett. Most úgy bólogatott, mint pitypang az enyhe 
szélben, elragadtatva hallgatta a mondókámat. Kiengedett 
bennem a feszültség. Megjegyeztem az arcát, és a hátralévő 
időben a közönséget néztem, ahogy addig, de a vicceimet 
kizárólag a pitypangnőnek mondtam, aki időnként haho-
tázott egyet. Könyörületesen gyorsan eltelt a tíz perc, és már 
téptem is kifelé a szőnyeggel borított emelvényről, ki a ri-
valdafényből, vissza a koszos klub hétköznapi sötétségébe.

– Nagy tapsot még egyszer Dana Diaznak! – kiáltotta  
a nem túl lelkes közönségnek Fash, a műsorvezető, miköz-
ben én átléptem az erősítő vezetékeit, és a terem szélén a bár 
felé vettem az irányt. – Következik…

Toby, a minneapolisi hipszter, aki azt tervezte, hogy 
nemsokára L. A.-be költözik.

– Búcsúztassuk hát nagy szeretettel! (Szórványos taps.) 
Utána jön majd Kim, alias A Másik Lány, a súlyos szőke 

fürtjeivel és Courtney Love-os, hálóingre hajazó ruhájában, 
majd James, aki nadrágtartót hord és ukulelén játszik. Leg-
végül maga Fash Banner, a műsorvezető és szervező, aki 
harmadik lett az előző évi „A legviccesebb személy Austin-
ban” versenyen. Nem volt kedvem végignézni őket, ahogy 
egyik a másik után sikert arat vagy leszerepel. A másik he-
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lyiségben akartam inni egy pohárral, és aznap este valami 
erősre vágytam. 

– Egy whisky-szódát kérek – mondtam Nickynek, a csü-
törtöki csaposnak, miközben a háttérben Toby belekezdett 
a műsorába. 

– Hadd hívjalak meg rá – szólalt meg egy hang a hátam 
mögött, miközben valaki letett egy hitelkártyát a pultra, 
majd odatolta Nickynek. Megfordultam, és a barátságos 
arcú nőt láttam. 

– Kösz – mondtam. Nem voltam abban a helyzetben, 
hogy visszautasítsam az ingyenpiát, és még mindig me-
legség töltött el ez iránt az idegen iránt, aki átsegített egy 
gyenge fellépésen. Szemrevételeztem a szőke nőt, aki mel-
lettem állt, vagyis inkább fölém tornyosult – bár az nem 
nagy kunszt –, és most közelről láttam, hogy kócos, gön-
dör hajában vastag, platinaszőke melírcsíkok húzódnak, és 
a töveknél már megmutatkozik az eredeti sötétszőke szín. 
Kopott motorosdzsekijének kis álló nyaka miatt enyhén 
papos volt a megjelenése.

– Én is kérek egyet – mondta a nő Nickynek, és ek-
kor megértettem, hogy le akar ülni, és velem együtt inni. 
Most már késő volt tenni ellene, ezért fölemeltem a whis-
ky-szódámat a nedves kartonalátéttel együtt, a színpadon 
lévő Toby felé intettem, jelezve, hogy maradjunk csend-
ben, aztán elindultam a másik helyiség felé, hogy kiderül-
jön, utánam jön-e. Egy perc sem telt bele, megjelent az 
oldalterem ajtajában az italával, és az asztalom felé indult.  
Az erősítés itt nem szólt olyan hangosan, és a vendégek 
moraja is halkabb volt. 

– Amanda vagyok – mondta kezet nyújtva. – Szerin-
tem fantasztikus volt, ahogy elbántál azzal a részeg pasassal,  
és gondoltam, meghívlak egy italra.
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Úgy történt, ahogy gyanítottam; látta az egész műsort, 
de csak a bekiabálás után kezdtem érdekelni. Így már nem 
is esett annyira jól az ingyenpia. 

– Dana – mondtam, megrázva a kezét. – És köszönöm. 
Bár nem loptam be vele magam a közönség szívébe. 

– Nem mindenki szereti hallani az igazságot – mondta 
Amanda. – De az ilyen pasasokat helyre kell tenni. 

Az ilyen pasasokat. Ez már szinte aranyos volt. 
– Nem sokat jársz standupra, ugye?
Amanda elmosolyodott. 
– Nem – ismerte el. – Néhány hete költöztem ide. – 

Hogy ezt arra mondta, miért nem jár standupra, vagy hogy 
miért jött el aznap este, az nem volt egyértelmű.

– Nos, Amanda – mondtam –, a „Mutasd meg a ci- 
cidet”-szintű bekiabálás lényegében olyan a női standupo-
soknak, mint az óvoda. Ha valaki nem tudja kezelni… – 
Vállat vontam. 

– Szóval rendszeres az efféle zaklatás? – Amanda tágra 
nyílt szemmel, hitetlenkedve nézett rám. – És el kell tűr-
nöd?

– Az ilyenek mindenkivel így viselkednek – mondtam 
feszélyezetten. – Ez a szakma ezzel jár. De azért nem olyan 
rossz. Komolyan… – Fölnevettem. – Végül is jobb egy be-
kiabáló, mint egy perverz megjegyzés a műsorvezetőtől.

– Olyan is van?
– Vagy egy sor erőszakolós vicc az előttem fellépőtől. 

Vagy, ami a kedvencem, hogy valaki a közönségből utána 
odajön hozzád, és megdicsér, hogy „Milyen jó a humorod 
– ahhoz képest, hogy nő vagy.” – Annyira torkig voltam 
már ezekkel a régi rossz „standupos csaj”-sztorikkal, hogy 
be is csuktam a fülemet, amikor a standupos csajok felpa-
naszolták. Nem azért, mert nem volt igazuk, hanem mert 
nem láttam értelmét a témán rugózni. Most viszont perverz 
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módon szórakoztatott Amanda döbbent ábrázata, úgyhogy 
élvezettel meséltem.

– Akkor nem árt, ha vastag bőrt növesztesz – állapította 
meg a fejét rázva. 

– Ja. Valamikor harminckettes méret voltam – poénkod-
tam. Nem értette, amit én valamiért jópofának találtam. 
Anyám se értette a vicceimet, de sosem tudtam eldönteni, 
hogy a nyelvi nehézségei miatt-e, vagy mert így védekezett 
jó humorú apám emléke ellen, aki réges-rég kilépett az éle-
téből. Néha anyám döntötte el, hogy mit ért meg, és mit 
nem.

Amanda várakozón nézett rám, kíváncsi volt a kulisz-
szatitkokra. Ittam egy nagy kortyot a whisky-szódámból,  
és beletörődően magyaráztam tovább. 

– Szóval csak azt akartam mondani, hogy elég korán rá-
jön az ember, hogyan kezelje az ilyen bekiabálásokat. Kü-
lönben kiesik a ritmusból. 

– El nem tudom képzelni, hogy ilyen hamar eszembe 
jusson egy sértés.

– Igazából nem is az a lényeg, hogy mit mondasz. Ha-
nem hogy túl tudj lépni a pillanaton, és menj tovább a szö- 
vegeddel. Hogy megmutasd neki – aztán kijavítottam ma-
gam –, nem, hogy megmutasd a közönségnek, hogy téged 
ez a legkevésbé sem zavar.

– Tényleg? Még egy kicsit sem élvezted? – Amanda ösz-
szehúzta a szemét, és cinkosan mosolygott. – Na, őszintén. 

A whisky melegítette a hasamat; elnevettem magam. 
– Talán egy kicsit – ismertem be. Amikor leugattam  

a „mutasd meg a cicidet” pasast, egy pillanatra jóleső érzés 
töltött el, mert elképzeltem, hogy valami baja esik. Ettől 
meg szégyelltem magam. Volt benne valami illetlen, bár sok 
humorista enged az ösztönkésztetésnek. Ideje volt témát 
váltani. – Szóval nemrég költöztél ide? Honnan?
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– Los Angelesből – felelte. – Színésznő akartam lenni. 
Nem lepődtem meg, inkább a ráismerés a jó szó arra, 

amit éreztem. A naivitásának és pózolásának a keveréke 
azokat a nőket juttatta eszembe, akikkel színészmesterség-
órákon találkoztam. Törékenyek voltak, lenyűgöző kül-
sővel, akiket önkiszolgáló mosodákban fedeztek fel, vagy 
a szülővárosukban emeltek ki a dohánypult előtti sorból, 
amikor cigarettát akartak venni. Lányzenekarokba vagy 
szappanoperák kisebb szerepeire készítették fel őket, és csak 
ritkán jutottak ennél tovább. A színészi pályához túl kicsi 
volt a fantáziájuk, túl sok a realitásérzékük, és végül vagy 
belevesztek L. A. gyönyörű panorámájába, vagy tovább-
álltak.

– Én is éltem ott egy ideig – mondtam. – Lehet, hogy 
vannak közös barátaink. 

– Én csak egy évig voltam ott – mondta az italát kavar-
gatva. – Utáltam.

– Aha, én is – hazudtam, és hirtelen eszembe jutott egy 
filmötlet: Megbukott színésznő közösségi színházat nyit a szülő- 
városában. A Guffmanre várva összegyúrva A bolond ex-
csajommal. A szalvétámmal játszottam, sajnáltam, hogy 
nincs nálam toll. – Te valószínűleg közvetlenül azelőtt köl- 
töztél oda, hogy én eljöttem. Nézzük csak… – Sorolni 
kezdtem azokat a helyeket, ahol összefuthattunk egymással, 
az improvizációs színházaktól kezdve a színészképző műhe-
lyeken át a hálózatépítő rendezvényekig, sőt azt a Culver 
City-i éttermet is megemlítettem, ahol pincérnőként dol-
goztam. Csak a fejét rázta mindegyik névre. Elkerültük egy-
mást, bár ahogy a lehetséges kapcsolódási pontokat sorol-
tam, az ismerősség érzése csak nőtt ahelyett, hogy csökkent  
volna. 

– Kikkel jártál el? – kérdeztem. 
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– Tulajdonképpen senkivel. Amikor az állásomat elvesz-
tettem, a barátaim is vele vesztek. – Kérdő tekintetemet 
látva folytatta: – Programozó voltam a FutÁrnál.

Még én is, aki be vagyok oltva a műszaki dolgok ellen, 
hallottam a telefonos futárszolgálati alkalmazásról, amely 
mindenki mást kiszorított a piacról, bár az előadóművész 
szakmában tevékenykedő barátaim inkább alkalmazottai 
voltak a futárszolgálatoknak, mint az alkalmazás felhaszná-
lói. Arcomra kiülhetett a meglepetés, amit éreztem, meg 
egy kicsit a szégyen, ami belevegyült a sablonos következ-
tetéseim miatt – lányzenakarok és szappanoperák! –, mert 
Amanda kesernyésen elmosolyodott. – Ja, tudom. Nem úgy  
nézek ki, mint egy szoftvermérnök. Különben te sem úgy, 
mint egy standupos.

Elvörösödtem. Tény, hogy a külsőm alapján – alacsony 
voltam és barna bőrű, formára mint az anyám, csak az alak-
formáló harisnyanadrág nélkül – kevesen találták volna ki, 
hogy milyen tanórán kívüli elfoglaltságot űzök. 

– Bocsi.
– Semmi gond – mondta. – Maradjunk annyiban, hogy 

a pasik, akikkel együtt dolgoztam, szintén nem nézték ki 
belőlem, hogy programozó volnék. Ezt egyértelműen a tu-
domásomra hozták. – Ivott egy kortyot megint. – És ez 
még azelőtt volt, hogy a főnököm fotókat kezdett küldöz-
getni a farkáról. 

– Fúj – mondtam. Az ilyen pasasok. – Így vesztetted el 
az állásodat?

– Igen. – Szívószálát a pohár oldalához szorította, és ki- 
itta az italát. – Amilyen hülye vagyok, képes voltam elmenni 
a hr-esekhez. A szexuális zaklatási per lövészárkában töltött 
két év után kaptam egy kisebb kazal kártérítést, ez tény.  
De kaptam mást is, megvető elutasítást a Szilícium-völgy 
összes startupjától. Aztán ott voltak a trollok – a Redditen 
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valaki rájött, hogy az a csaj vagyok, aki a hírekben szerepelt. 
Nem kellett hozzá nagy agymunka. Nem dolgoztak százá-
val női programozók a FutÁrnál.

– És hogy kötöttél ki L. A.-ben?
– Azt gondoltam, hogy ott lesz a legegyszerűbb eltűnni. –  

Lenézett az üres poharára. – Egyszer valaki rám küldte  
a kommandósokat. Arra ébredtem az éjszaka közepén, hogy 
állig felfegyverzett pasik verik az ajtómat. Utána összeom-
lottam idegileg. Mindenhonnan leradíroztam a profilomat, 
hogy ne találjanak meg újra, és átköltöztem a net sötét ol-
dalára. És fejvesztve menekültem a városból. 

– Miért, színésznő akartál lenni? – kérdeztem. 
Megvonta a vállát. 
– Olyasmit kerestem, ami a lehető legmesszebb esik az 

informatikától. Gondoltam, Hát jó. Akkor lássuk, mire me-
gyek a szép pofimmal. – Csak csodálni tudtam, amiért ilyen 
őszintén felvállalta, a szokásos álszerénység nélkül. – Hogy 
őszinte legyek, csapnivaló voltam, de a kinézetem miatt fo-
lyamatosan hívtak meghallgatásokra. 

Ezen a ponton, nem tehettem róla, belém nyilallt a ke-
serűség. A magasba emeltem a poharamat. 

– Nem lehetett rossz.
– Nem bántam – ismerte el. – Amíg meg nem ismerked-

tem az exemmel. Ő aztán végleg betett minden esélynek, 
hogy színésznőként vigyem valamire. Őrülten féltékeny 
volt. Teljesen kiakadt, ha sokáig ott maradtam egy buliban, 
vagy, isten őrizzen, szóba álltam egy férfival. Ami… min-
denki férfi, akit ismerned kell, hát nem? De ez egy egészen 
más sztori. – Felsóhajtott, és megzörgette a jégkockákat a po- 
harában. – Miután összeköltöztünk, állandóan eldugta a te- 
lefonomat, hogy ne járhassak meghallgatásokra. Kémkedett 
utánam. Megfenyegetett. – Erősen figyelt engem, mintha 
kíváncsi volna, hogy miképpen reagálok. Egymástól távol 
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ülő szemei, most már láttam, zöldesszürkék voltak, és az, 
amit eddig sebezhetőségnek hittem bennük, immár valami  
másnak tűnt, valamilyen mohó vágynak, aminek nem tud-
tam nevet adni. 

– Nem vert – folytatta –, ha erre gondolsz. 
Mivel nem tudtam, mit mondjak, az iróniához folya-

modtam. 
– Úriember lehetett.
– Másképpen bántott. Bezárt egy hangszigetelt szo- 

bába. – Megborzongott. – Ha vele maradok, egyszer na-
gyon megvert volna. 

– Örülök, hogy nem maradtál vele. 
A másik helyiségben felhangzó tapsvihar jelezte, hogy 

Toby befejezte a műsorát, mégpedig sikeresebben, mint én. 
Bemutatták A Másik Lányt, és egyből az jutott eszembe, 
vajon neki is bekiabál-e a „mutasd-meg-a-cicidet” pasas. 
Elképzeltem, ahogy kint ólálkodik, és várja, hogy női hang 
szólaljon meg a hangszórókban. 

Fölemeltem az üres poharamat. 
– A következő kört én állom, oké?

A következő kör összemosódott az utána következővel, és 
későn ébredtem rá, hogy lassan kiütöm magam. Akkor fog-
tam gyanút, amikor „A legviccesebb személy Austinban” 
versenyről kezdtem beszélni. 

– Hülyeség az egész – mondtam. – Arról nem is szólva, 
hogy hangyányi esélyem sincs. 

– Ez nem igaz – mondta Amanda, miközben könyöke 
részegen le-lecsúszott az asztalról. 

Pedig az volt. A standupos barátaim előtt ezt így – érzel-
gősen, reménykedve – soha nem hoztam volna szóba, mert 
persze mind vágytunk rá, és hülyén éreztük magunkat, 
amiért vágyunk rá. Csakhogy Amanda számára ismeretlen 
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világot jelentett a standup, és én voltam benne az egyedüli 
vezetője. Megkönnyebbülés volt olyasvalakivel megosztani 
a szánalmas álmaimat, akinek sejtelme sem lehetett róla, 
milyen elérhetetlenek.

– Ez egy nagy verseny a Bat City-i Dumaklubban, min-
den évben megrendezik. A város összes standuposa indul 
rajta. Pénzdíjat adnak. – A győztes ötezer dollárt kap, ami 
elég lenne ahhoz, hogy visszaköltözzem L. A.-be, talán ma-
radna is egy kicsi, amiből forgathatnék egy olcsóbb saját 
tévéműsort. Vagy egy filmes próbaepizódot, ha megszáll az 
ihlet. Ha győznék, mondogatja halkan, de kitartóan egy 
hang a fejemben, lehet, hogy Jason visszafogadna írótár-
sának, és együtt írhatnánk meg a próbaepizódot. – Tavaly 
lekéstem a jelentkezést – folytattam. – Idén viszont… – 
Amandának felderült az arca, de sietve hozzátettem: – Le-
hetetlenség. Nevezett a város összes humoristája, mindenki, 
akit csak ismerek. – A másik helyiség felé intettem, ahol 
James nyekeregtette az ukuleléjét, és jajveszékelt hozzá.  
– De a bírák mind szakmabeliek L. A.-ből, New Yorkból 
meg Torontóból, szóval ha eljut is az ember a döntőig… – 
Nem fejeztem be. Ismertem olyanokat, akik helyezést sze-
reztek a versenyen, és aztán lett menedzserük és ügynökük,  
fesztiválokra kaptak meghívást, sőt felkéréseket szappan-
operák kisebb szerepeire. Babonából nem akartam megne-
vezni a lehetőségeket. 

Amanda látta, milyen savanyú képet vágok. 
– Egyáltalán miért jöttél vissza?
Számos oka volt annak, hogy otthagytam L. A.-t – egyre  

nőtt a lakbér, és belefáradtam a pincérnői munkába –, de 
az utolsó lökést az Aaron Neelyvel történt katasztrofális 
négyszemközti találkozó adta meg. Neely valamikor a ko-
mikusok komikusa volt, némi önpusztító hajlammal, aki  
a szokásos rehabon töltött időszak után gondolt egyet,  
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és a csúcsra érve szokatlan módon félretette a karrierjét, 
hogy producerként feltörekvő komikusok útját egyengesse. 
A négy év folyamán Jasonnel párszor közel jártunk ahhoz, 
hogy beüssön a nagy áttörés, és amikor Jason valami kisebb 
csoda folytán egy ismerős ismerőse révén kieszközölt egy 
találkozót Neelyvel, tuti biztosra vettük, hogy ez az, most 
megfogtuk az isten lábát. Mind a ketten megfogadtuk, 
hogy a másik nélkül soha nem találkozunk senki szakmabeli- 
vel – mi nem olyan Los Angeles-iek vagyunk –, de amikor 
Jason nem jött el a smoothie-bárba, ahová Neelyvel meg 
volt beszélve a találkozó, nem vitt rá a lélek, hogy elszalasz-
szam az alkalmat. Még egyszer megnéztem a telefonomat, 
nem jött-e SMS Jasontől, aztán rettenthetetlenül nekivág-
tam a hamis Prada magas sarkúmban, a hamis Diane von 
Furstenberg átkötős ruhámban és a hamis Marc Jacobs tás-
kámmal, hogy egyedül prezentáljam a próbaepizódunkat.

Ami ezután következett, az szinte komikusan szürreális 
volt. A smoothie, ami már várt rám Aaron privát aszta-
lánál, fodros kel és céklavelő krétás utóízű, vörösesbarna 
kotyvaléka volt, amit lelkesen dicsértem, miközben hősi e- 
sen legyűrtem. A találkozó félidejénél mintha megbillent 
volna alattam a szék és mozogni kezdtek volna a környező 
falak. A hangos suttogás mintha a páfrányokból jött volna, 
amelyek elválasztottak minket a smoothie-bár többi részé-
től, fokozatosan elnyomott minden hangot, és csak Neelyt 
hallottam: 

– Szörnyen néz ki, engedje meg, hogy hazavigyem. 
És aztán persze ott volt maga Neely, az én humorista 

bálványom a vörös, tág pórusú orrával és egy óriáshoz illő 
kezével. Életnagyságúnál is nagyobbnak látszott. Később, 
városi terepjárójának fekete kárpitozású hátsó ülésén a fe-
ketére színezett ablaküvegek mellett alig volt nagyobb ná- 
lam. 
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Amikor végül kitett otthon, bizonytalanul billegtem, de 
örültem, hogy egyáltalán lábra bírok állni. Jasont is betegen 
találtam, a vécékagylót ölelte szánalmas ábrázattal. Rettene-
tes volt a tekintete, undorral nézett rám, amiért elárultam  
a bizalmát, és tudtam, hogy erről az estéről soha nem fo-
gunk beszélni. De a lelkem mélyén nem is akartam, féltem 
visszatérni az emlékek futóhomokjára, felidézni azt, ami 
Neely kocsijának hátsó ülésén történt. Tudtuk, amit tud-
nunk kellett, hogy senki sem hívott vissza minket a műsor-
ral kapcsolatban. A jelek szerint elszúrtam a prezentációt. 

Amanda még a válaszra várt.
– Nem mindig teljesülnek az álmok – mondtam rövid 

hallgatás után. – De nem szabad rágódni rajta. Vissza kell 
menni a startvonalhoz. Újra meg kell próbálni. 

Amanda megint hosszan nézett, tekintete hol naiv, hol 
mindentudó volt, és könnyedén tudott váltani közöttük, 
mintha ugyanannak a dolognak két oldala lett volna. 

– Csodálatra méltó – jegyezte meg végül. 
Sosem voltak nagyon barátnőim. Nem éreztem rá a nők 

közötti barátság tranzakcionális jellegére – te elmondasz ne-
kem egy titkot, én cserébe megvallom, mitől félek a lelkem 
mélyén. És aztán fordítva. Ez már gyerekkoromban sem 
érdekelt. Ötödikben egyértelművé vált, hogy egyes lányok 
magasak és csinosak lesznek, mások tiszta kitűnők, megint 
másoknak csak a fiúkon fog járni az eszük, és olyanok is 
lesznek, akik mindezeket a dolgokat spanyolul fogják csi-
nálni, amely nyelvet én nem beszélem, még ha úgy nézek is 
ki, mint akinek kéne, és csak akkor értem, ha anyám beszél 
hozzám. Az a lány, akinek volt humorérzéke, az egyik klikk-
hez sem tartozott. Amikor néhány év múlva megjelent Ja-
son a fingós vicceivel, és fejből felmondta a Saturday Night 
Live-ot, hálás voltam, hogy egyszer s mindenkorra meg-
szabadított a csajos fecsegések bonyolult pas de deux-jétől.
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Most viszont, amikor éreztem, hogy Amanda kicsit visz-
szahúzódik, jobbnak láttam, ha felkínálok valamiféle vallo-
mást. Nekiveselkedtem. 

– Az a helyzet, hogy mostanában nem nagyon van ih-
letem – mondtam, mert olyasvalamivel akartam előállni, 
ami nem igaz, de még be sem fejeztem, amikor ráébredtem, 
hogy de, igaz. – Az az érzésem, hogy halott az egész mű-
sorom. Néha magammal kapcsolatban is úgy érzem, hogy 
halott vagyok. – Kellett annyi whisky-szódát innom. 

Amanda előrehajolt, és hirtelen támadt indulattal a csuk- 
lómra kulcsolta sovány ujjait.

– Figyelj, Dana – mondta. – Tudom, milyen, amikor 
kiutálnak a városból, elveszted a megélhetésedet, az önbe-
csülésedet, mindent. Tűrtem, hogy az exem bezárjon, és azt 
vágja a képembe, hogy nem érek semmit. Még csak nem 
is volt jóképű. – Elnevette magát, de nevetése komoran, 
kellemetlenül hangzott. – Szóba se álltam volna vele, ha 
belül nem érzem magam halottnak. De nem vagyok halott. 
Még itt vagyok. És te is. – Ittasan izzott a szeme, csontja 
nyomta a csontomat. – Akármi történt veled L. A.-ben, 
nem haltál meg. Annak kellene így éreznie, aki ezt csinálta 
veled, nem neked. 

– Semmi sem történt velem L. A.-ben – mondtam, és fi- 
noman lefejtettem magamról az ujjait. 

Eleresztett, egy kicsit hátrébb húzódott, és mintha ma-
gához tért volna. Aztán lenézett a csuklómra, amit a másik 
kezemmel dörzsöltem, és fölnevetett, azzal a rövid, ugató 
nevetéssel, mint egy róka, amit az előadásom alatt hallot-
tam. Hátradőlt a székén. 

– Jól van – mondta vigyorogva. – Csak arra volnék kí-
váncsi, hogy hívják a Semmit, hogy megkeressem, és eltör-
jem a térdét a nevedben. 

Egy null azoknak, akik mindent szó szerint vesznek. 
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– Elárulhatnám, de akkor meg kellene öljelek.
– Vállalom a kockázatot.
Hirtelen elszállt belőlem a feszültség, és nem volt ked-

vem tovább színlelni. 
– Jobbat mondok. Ahhoz mit szólnál, hogy amíg te meg-

keresed Semmit, hogy eltörd a térdét, én elmegyek a te ex-
pasidhoz, és szétrúgom a seggét?

– Kezdetnek nem rossz – állapította meg. – De előre 
szólok, hogy ha seggeket akarsz szétrúgni, nálam elég hosz-
szú a lista.

– Megmutatom az enyémet, ha te is megmutatod a tié- 
det.

– Túl van tárgyalva. 
Fölemeltem a poharamat. Koccintottunk, és egyszerre 

nyeltünk. A másik helyiségből áthallatszott, ahogy Fash be- 
fejezi a műsorát, és azok a standuposok, aki végig ott ma- 
radtak, most szedelőzködni kezdtek, hogy együtt elmen- 
jenek valahová – valószínűleg Bat Citybe az éjszakai sza-
badmikrofon-estre. Bármelyik pillanatban benézhetett az 
ajtón valamelyikük, hogy megkérdezze, nem akarok-e ve-
lük menni. Ha nem akartam bemutatni Amandát, most 
kellett lelépnem. 

– Hát, nagyon örülök, hogy megismerhettelek – mond-
tam. – Rohadt egy estém volt. De most már úgy érzem… –  
kezemet a szívemre tettem –, hogy egészen leittasodtam. –  
Nevetett. – Köszönöm, komolyan. – Eszembe jutott va- 
lami, amiről soha nem volna szabad megfeledkeznem, ha 
elő akarom mozdítani a standupos karrieremet, és így foly-
tattam: – Ha kíváncsi vagy, mikor lépek föl megint a város-
ban, kövess a Facebookon. 

– Kerülöm a közösségi médiát – mondta Amanda. – Le-
het, hogy most paranoiásnak fogsz tartani, de azóta, hogy  
a FutÁrnál dolgoztam, tudom, mire használják ezeket az in-
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fókat. Nem adnád meg inkább a telefonszámodat? – Elém 
tolt egy szalvétát, és odanyújtott egy tollat. 

Csak egy pillanatig haboztam. 
– Persze. – Leírtam a számomat, és felálltam. Miközben 

visszaadtam a tollat, újabb filmötlet jutott eszembe: Bukott 
humorista áléletmódgurunak hoz létre Instagram-fiókot. Hí-
ressé válik. A humorista élete végéig kénytelen becsületes életet 
élni. Elindultam az ajtóhoz.

– Sok szerencsét a versenyhez a jövő héten – szólt utá-
nam Amanda. 

– Inkább kéz- és lábtörést kívánj! – javítottam ki gon-
dolkodás nélkül. 

– De csak ha valaki másnak a keze-lába törik.
Felfogtam, hogy másodszor próbál vicceset mondani,  

és nevetéssel jutalmaztam. Abban a pillanatban lehetséges-
nek tartottam, hogy ha rajongó nem is lesz belőle, lehet más-
valami, amire még nagyobb szükségem volt: barátnő.




