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Amikor Pierre kiült a Hemingway térre egy gondolko-
dófotelbe megírni a következő kritikáját Bruno Bourel 
képeiről, rajta kívül csak néhányan lézengtek a kávézó-
ban. Mindenekelőtt három barátnő, akik ha sokáig ma-
radnak, képesek lettek volna tömegeket maguk köré 
vonzani, ám mire a srác megérkezett, már a zsebükben 
turkáltak apróért; egy meghatározhatatlan korú férfi 
egy Paris Par Nuit-el a kezében, aki bizonyára csak a 
lányok miatt telepedett le; kutyások, akik kávét szür-
csöltek, miközben élénken gesztikuláltak, noha az ebek 
nem sok érdeklődést mutattak e látványosság iránt, va-
lamint egy garcon, egy srác, aki egy közeli étteremben 
dolgozott, és még nem kezdődött a műszakja. Ahhoz 
még korán volt, hogy vacsorára áhítozók lepjék el az 
utcákat, az örökké kattogtató turisták pedig máshol 
keresték az Eiffel tornyot, ezért Pierre viszonylagos 
nyugalomban töltötte azt az órát, melyben a papírján 
átszáguldó jelzőkkel hadakozott. Mindössze Bertold, egy 
tintafekete macska feküdt rá idő előtt a jegyzeteire, ez-
zel kényszerítve ki némi figyelmet. Amikor Chris ráta-
lált, már elégedetten dorombolt a Pierre melletti szék-
ben. Chris kérdés nélkül huppant le a székbe, és kezdett 
bele egy történetbe, teljesen függetlenül attól, hogy Pi-
erre esetleg mással foglalkozik, ám a megzavart srác 
semmivel sem jelezte, hogy bántaná a dolog. A forgató-
könyv szerint Pierre-nek folytatni kellett a történetet, 
mielőtt még más témára térhetett volna át. Ezt a játékot 
évek óta játszották. 

Hamarosan egy Girole nevű festő érkezett, akit min-
dig lányok vettek körül, s mintha csak véletlenül látta 
volna meg a barátait, heves gesztikulációval jelezte örö-
mét. Pierre, aki azért ült be eredetileg, hogy egyedül 
legyen, máris egy ötfős társaságban találta magát. A két 
lány, akik csak ismerősei voltak Girole-nak, Patricia és 
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Jasmin, véletlenül futottak össze a festővel, miközben a 
kedvenc helyükre, a Lumasba tartottak, de elfogadták a 
meghívást, és most Pierre-nek mesélték a legutóbbi ka-
landjukat. Girole eközben Chris-el beszélte ki a leg-
utóbbi találkozójukat Frank-el, aki egy kis kiadót igazga-
tott. Az igazi nyüzsgés viszont csak akkor indult be, 
amikor Emily is befutott egy másik társasággal, és azt 
javasolta, hogy menjenek át egy másik helyre. A kávézó, 
ahol voltak, valóban elkezdett összemenni, mivel az asz-
talok nagy részét elfoglalták az újonnan érkezett párok 
és művészek, akik az egyedüllétnek ezen társas formáját 
választották, és közéjük néha be tudtak furakodni azok 
az ügyesek is, akik csupán vacsorázni szerettek volna. 

Ahogy a tér helyrajzi számmá zsugorodott, Pierre egy 
Lorena nevű lánnyal vitatkozott. A lány következetesen 
feminista expresszionizmusnak nevezte a festészetét, a 
srác viszont nem értette, miért kell a feminizmust bele-
keverni a művészetbe. Akaratlanul is udvarolni kezdett a 
lánynak, ami annak ellenére tetszett Lorenának, hogy 
elutasítóan viselkedett, és csak a szája szélén előtűnő 
mosoly leplezhette volna le. Körülöttük ugyan minden-
felé ismerősök csiviteltek, mégsem jutott volna eszükbe 
másfelé kacsintgatni. Pierre érezte, hogy szimpatikus a 
lánynak, és tudni szerette volna, meddig mehet el, míg 
Lorena egyszerűen örült a beszélgetésnek, ahol művé-
szeti kérdésekről cserélhettek eszmét. 

Egy barátnő úszott be a képbe egy üdvözlő pusziért, 
de látva Pierre-t, gyorsan másfelé sodródott. A fiú mint-
ha csak erre a jelre várt volna, megkérdezte a lányt: 

− Van barátod? 
Lorena elmosolyodott. − Az attól függ − somolyogta, 

aztán megigazította a haját. A következő pillanatban 
viszont egy negyvenes férfi szólította meg, és Lorena a 
következő pillanatban megfeledkezett Pierre-ről. 
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− Frank, te itt? Egész nap kerestelek a képek miatt! 
A faképnél hagyott srác új trófea után nézett, de csa-

lódottan kellett megállapítania, hogy már kialakultak a 
beszélgetőpartnerek, és harmadikként vagy negyedik-
ként nem akart beszállni. Girole egyszerre több lánynak 
is magyarázott, Chris pedig valahol a tömegben, Pierre 
számára láthatatlanul kavargott. A srác, mielőtt beleve-
tette volna magát a sokaságba, ahol minden második-
harmadik arcot ismerősnek talált, még egyszer megnéz-
te magának ezt a Frank-et, aki elorozta előle a lányt, akit 
ugyan nem is akart feltétlenül felszedni, de annál többre 
tartotta, hogy az első szóra otthagyja. Lorena ekkor for-
dult vissza Pierre-hez, és mintha mi sem történt volna, 
folytatta a gondolatmenetet. 

− Szóval hol is tartottunk? Ja igen, a tasizmus… 
− Lorena, ki volt ez a tag, csak nem a barátod? 
Lorena éktelen röhögésben tört ki. 
− Frank? Ő Frank, csak így. Nem, a barátomat Sebas-

tian-nak hívják, de már nem lesz sokáig a barátom, csak 
nem tudom még otthagyni. 

Pierre fejében megszólalt egy vészcsengő, nem elő-
ször hallotta már ezt a mondatot. 

− És Frank − terelte el a témát. 
− Frank az Frank. Ha gondolod bemutatlak neki. 
− Kösz nem érdekes. Mesélj még inkább arról a festő-

ről, akiről az előbb volt szó. 
Mindenesetre Pierre aznap már nem próbált többet 

összejönni Lorenával. Az este átcsúszott az éjszakába, 
majd tovább, de az idő annyi szerepet sem játszott, mint 
Lorena barátjának neve, akiről többé nem esett szó. 

 
A nap első étkezése a Quartier Latin-ban találja a tár-

saságot. Estefelé már elviselhetetlen a tömeg, és a Dame 
felől hömpölygő turistahad idegen érzésekkel tömíti el 
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szűk utcákat. Délben, amikor a pincér még felismeri az 
ismerős arcokat, gyakran meghívják egy italra, mielőtt 
elfoglalnák a szokásos helyüket. Asterix, a csapos kutyá-
ja könnyedén bezsebeli a neki járó simogatásadagot, 
miközben a többség már a fejekben keringő napsütésre 
koncentrál. Bármennyire egyszerűnek tűnik beszélgetni 
a szomszéddal, valójában ilyenkor dől el a nap ritmusa. 
Legtöbbször a narancslé mellé gondolatfutam is érkezik, 
aminek ritmusát verve a járdán magától rendeződik a 
mondandó, legalábbis így könnyebb magyarázni. Előbb 
azonban kétfelvonásos színdarab érkezik, az első felvo-
násban, miközben Pierre és Chris a mindenben egyetér-
tő barátot játssza, Girole érkezik félkész vásznával, és 
komplementerekről kezd el beszélni. A háttért eddig 
színes tömegként kitöltő szereplők lassan átfolynak az 
előtérbe mondataikkal, melyek a kék szín ellen szólnak, 
ám Pierre-nek a szerepe szerint ellen kell állnia. Végül a 
pincérnek kell döntő szavával átvágnia a csomót, mely a 
pop art és a neoromantika között feszül. A második fel-
vonásban szerepet kap az újonnan felbukkanó Emily, 
aki hangulatverseivel támadja a közízlést, miközben Eric 
is feltűnik, és Asterix segitéségével férkőzik közelebb a 
csoporthoz. A darab csúcspontján a pincér egyformán 
egyensúlyoz a poharakkal és versfoszlányokkal, miköz-
ben minden szereplő ugyanazt élteti, csak máshogy feje-
zi ki magát, s noha érzik, hogy a statiszták visszavedle-
nek kávészürcsölgetőkké, még az utolsó pillanatig fenn-
tartják a ragyogást, amíg a taps nélküli függönyengedés 
újra megkocogtatja fénnyel teli szemeiket. Csak az iga-
zán gyors szeműek vehetik észre a gyors díszletcserét. A 
kávézó átadja a helyét a kacérkodás székcsoportjának, 
ahol Emily titkon Girole felé kacsintgat, aki viszont a 
Pierre mellette ülő nyaklánc felé pislog. Ekkor már ő is 
tudja, hogy séta közben majd óvatosan Girole érdemeit 
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kell ecsetelnie, és Emily ebben a játszmában a végzet 
asszonya helyett közönséges matróna álruhájába bújik. 
Ám ez csak a felszín, hiszen valójában a szembejövő nők 
arcán keresi a választ a döntésére, mely épp ezt a nőt 
tette társává. Eközben a lány szintén az elhaladó hódí-
tókat lesi, melyben a saját királynői mivoltát tükrözteti 
vissza, s kérlelhetetlen szigorúsággal utasítja el a meg 
nem hódítottak igazát. Máskülönben a szembejövő Pá-
rizs szokásos arcát mutatja, miközben érezteti, hogy a 
szembejövők történetei az utcakép része. Akaratlanul, 
egy-egy félmosollyal is beírhatnak a járókelők emlék-
könyveibe, melyet majd a munkahelyen fognak kiolvas-
ni a kollégáik kedvére, s ha ők is továbbadják az üzene-
tet, nevetéssel zárul a kör a mosdó felé menet egy ide-
gentől, melyben a saját elindított kedvessége egy szín 
csupán, hisz egész nap gazdagította az a rengeteg szem-
pár, mely továbbgörgette az eredeti gondolatot. 

Addig is, míg másokban őrződik az üzenet, Pierre 
Christ figyeli, milyen hévvel magyaráz. Ez a legponto-
sabb módja megismerni a témához fűződő kapcsolatát. 
Amióta együtt dolgoznak, szinte sosem az elhangzott 
tények a döntőek egy vitában, kizárólag a szenvedély. 
Ezúttal érzi, hagynia kell kibontakozni, s mivel nem 
tudja magában tartani érzéseit, így hamarosan úgyis 
megtudja a hevessége valódi okát. 

− Te tényleg eljöttél úgy a szerkesztőségbe, hogy nem 
vetted meg az Art magazint − támad rá rögtön, amiből 
már tudja, konfliktusba került. − És még te nevezed ma-
gad kulturális újságírónak. Hát tudd meg, most jövök 
Bregam-tól, és nem volt elragadtatva a múltkori Jazz'Em 
kritikádtól. 

− De mi volt vele a baja? Mindenki tudja, hogy csak a 
menedzserüknek köszönhetik a sikereiket, valójában 


