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Az őrült erőszakosan betört a házunkba,  

Megbecstelenítve megszentelt földünket,  

Az univerzum egyetlen igazságát zengve,  

Vassal a földre görnyesztve főpapunkat. 

Sújtsa őrület a gyermekeket,  

Akik Ősapáink sírjaira tapostak!  

Szájukban gyíkfogak nőnek majd,  

És a szemünk láttára fogják felfalni egymást. 

Ősi törvény tiltja,  

Hogy közbeavatkozzunk! 
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1 

A halászok 

Halászok voltunk: 

Akkor lettünk halászok a fivéreimmel, amikor édesapánk 1996-ban elköltözött 

Akuréból, ebből a Nigéria nyugati részén található városból, ahol az életünket 

éltük. Munkáltatói a Nigériai Központi Banknál már előző év novemberében 

úgy döntöttek, hogy áthelyezik a Yolában üzemelő fiókba, amely több mint 

ezer kilométeres távolságra volt tőlünk. Emlékszem az estére, amikor Apa 

hazatért az áthelyezését tudató levéllel; egy pénteki napon történt a dolog. 

Szüleink aznap este és a következő nap folyton suttogó oltárpapok módjára 

tanácskoztak egymással, vasárnap reggel pedig Anya megváltozott emberként 

került elő a szobájukból. Összehúzta magát, akár egy elázott egér, és nem 

nézett a szemünkbe, miközben tett-vett a házban. Aznap nem ment 

templomba, inkább otthon maradt, és kifürkészhetetlen, borús arckifejezessel 

kivasalt Apának egy halom ruhát. Egyetlen szót sem szóltak hozzánk, mi 

pedig nem kérdezősködtünk: bátyáimmal – Ikennával, Bojával és Obembével 

– jól tudtuk, hogy amikor otthonunk két szívkamrája, Apa és Anya úgy őrzi 

magában a csöndet, ahogy a valódi szívkamrák őrzik magukban a vért, 

egyetlen pillanat alatt eláraszthatják vele a házat, ha piszkálni kezdjük őket. 

Úgyhogy ilyenkor nem mentünk a nappalinkban álló tévé közelébe, inkább a 

szobáinkban üldögéltünk és tanultunk, vagy legalábbis úgy tettünk, mintha 

tanulnánk. Bármilyen feszültek voltunk, nem kérdezősködtünk, csak az 

antennáinkat nyújtogattuk, hogy minél többet megtudhassunk. 

Vasárnap estére aztán elkezdtek potyogni az információmorzsák Anya 

monológjaiból, ahogy az apró tollak hullanak ki a díszes madarak tollazatából: 

„Mégis miféle munka az, ami elszólít egy férfit a fiai nevelése mellől? Még ha 

hét kezem lenne, akkor sem tudnám egyedül gondját viselni ezeknek a 

gyerekeknek!” 

Bár csak maga elé motyogta zaklatott kérdéseit, egyértelmű volt, hogy 

édesapánk fülének szánja őket. Apa egyedül üldögélt a nappali egyik öblös 

klubfoteljében, arcát kedvenc lapja, a Guardian mögé rejtve, félig olvasva, félig 

anyánkra figyelve, bár minden egyes szavát hallotta, szokásához híven most is 

süketnek tettette magát a nem egyenesen neki címzett mondatokra, amelyeket 

gyakran csak „gyáva beszédnek” nevezett. Egyszerűen tovább olvasott, 

időnként felnézve az újságból, hogy kifejezve nemtetszését vagy elismerését 



egy-egy hírrel kapcsolatosan („Ha van igazság a világon, Abachát hamarosan 

gyászolni fogja az a boszorka felesége", „Fela valóságos isten!”, „Reuben 

Abatit ki kellene rúgni!”), azt a benyomást keltse, Anya hiába panaszkodik, 

hiszen senki nem figyel a nyafogására. 

Aznap este, lefekvés előtt Ikenna, aki már majdnem tizenöt éves volt, és akire 

a legtöbb dolog értelmezésében hagyatkoztunk, felvetette, hogy Apát biztosan 

áthelyezték valahova. Az egy évvel fiatalabb Boja (aki ostobának érezte volna 

magát, ha úgy tűnik, hogy nincs véleménye a helyzetről) megjegyezte, hogy 

Apa minden bizonnyal külföldre utazik, „a nyugati világba” – gyakran 

aggódtunk amiatt, hogy egy nap így tesz majd. A nálam két évvel idősebb, 

tizenegy éves Obembének nem volt hozzáfűznivalója, és nekem sem; de nem 

kellett sokáig várnunk, hogy kiderüljön, miről is van szó. 

Másnap reggel kaptuk meg a választ, amikor Apa váratlanul megjelent az 

Obembével közös szobánkban. Barna pólót viselt. Levette, és az asztalra tette a 

szemüvegét, ezzel a gesztussal jelezve, hogy igényt tart a figyelmünkre. 

„Mától Yolában fogok lakni, de nem szeretném, ha bármi gondot okoznátok 

édesanyátoknak” – jelentette ki, miközben eltorzult az arca, ahogy mindig 

történt, amikor félelmet akart plántálni a szívünkbe. Ilyenkor lassan, de 

hangosan, mély hangon beszélt, minden egyes szava vagy húsz centi mélyre 

fúródott az elménkbe: így ha később mégsem fogadtunk szót neki, csupán 

annyit kellett megjegyeznie, hogy „én megmondtam”, és máris pontosan 

felidézte bennünk a pillanatot, amikor kiadta az utasításait. 

„Rendszeresen beszélni fogok vele telefonon, és ha bármi rosszat hallok 

felőletek... – itt felemelte a mutatóujját, ezzel nyomatékosítva szavait – ...úgy 

értem, ha bármi rosszban sántikáltok, megkapjátok érte a Jutalmatokat.” 

Olyan nyomatékosan ejtette ki a „Jutalom” szót, amellyel a figyelmeztetéseit 

szokta kihangsúlyozni, illetve a rossz cselekedeteinkért várható büntetésére 

szokta felhívni a figyelmünket, hogy kidagadtak az erek az arca oldalán – és 

ez a szó gyakran önmagában is elegendő volt ahhoz, hogy komolyan vegyük, 

amit mondott. Aztán elővett két húsznairást a zakója szivarzsebéből, és az 

íróasztalunkra ejtette a bankjegyeket. 

„Ez a kettőtöké” – közölte, majd kiment a szobából. 

Még akkor is az ágyunk szélén ülve próbáltuk felfogni a szavait, amikor 

meghallottuk, hogy Anya odakint beszélget vele, olyan hangosan, mintha 

édesapánk máris messze járna: 



„Ne feledd, Eme, hogy növekedőfélben lévő gyerekek várnak rád itt... Bizony, 

ne feledd!” 

Anya még mondott valamit, ám Apa beindította Peugeot 504-ese motorját. A 

zajra kirohantunk Obembével a szobánkból, de édesapánk már kihajtott a 

kapun. Elment. 

Ha felidézem a történetünket, és a reggelt, amely azon korszak végét jelezte, 

amikor mindannyian együtt éltünk, még most, két évtized elteltével is azt 

kívánom, bár ne hagyott volna ott bennünket, bár soha ne kapta volna meg az 

áthelyezéséről szóló utasítást. A levél érkezése előtt minden rendben volt: Apa 

reggelenként munkába ment, Anya pedig, aki egy friss élelmiszereket áruló 

boltot üzemeltetett a piacon, gondoskodott öt testvéremről és rólam, mielőtt a 

legtöbb akurei gyerekhez hasonlóan iskolába indultunk volna. Minden a maga 

természetes medrében folyt. Nemigen törődtünk a múlttal; az időnek 

akkoriban még semmi jelentősége nem volt számunkra. A száraz évszakban a 

napok az égről lelógó, porral teli felhőkkel köszöntöttek be, és egészen késő 

estig sütött a nap. Az esős évszakban pedig, amikor hat hónapon át 

egyfolytában ömlött ránk a görcsös mennydörgésektől lüktető özönvízszerű 

áradat, mintha egy óriási kéz festett volna elmosódó képeket az égre. A dolgok 

ezt a megszokott, rendezett mintát követték, így hát egyetlen napra sem volt 

érdemes emlékezni. Csakis a jelen és a közvetlen jövő számított, amelynek 

töredékes képeit leginkább úgy pillantottuk meg, akár valami, szívében 

feketeszenet égető, a remény sínpárján hangos elefánttülköléssel felénk tartó 

mozdonyt. E képek néha álmunkban vagy a fejünkben suttogó, csapongó 

gondolatok formájában nyilvánultak meg (pilóta leszek, vagy épp Nigéria elnöke, 

meggazdagodom, saját helikoptereim lesznek), mert csak tőlünk függött, hogyan 

alakul majd a jövő: üres vászon volt, amelyre bármit elképzelhettünk. Ám Apa 

elköltözése felborította az egyensúlyt: számítani kezdett az évszakok 

váltakozása, és jelentőségteljessé vált a múlt – lassanként jobban vágyódtunk 

utána, mint akár a jelen, akár a jövő után. 

Attól a reggeltől kezdve Apa Yolában lakott. Kizárólag a zöld, vonalas 

telefonkészülék segítségével érhettük el őt, amely korábban leginkább csak 

arra szolgált, hogy fogadjuk Apa gyerekkori barátja, a Kanadában elő Mr. 

Bayo hívásait. Anya mindig izgatottan várta édesapánk telefonhívását, és 

bejelölte a naptárban azokat a napokat, amikor beszélniük kellett egymással. 

Ha Apa valamiért mégsem telefonált a megbeszélt időpontban, Anya 

rendszerint késő éjszakáig várt, majd amikor már végképp elfogyott a türelme, 

kioldotta wrappája szegélyének csomóját, előkereste a gyűrött cetlit, amelyre 

lefirkantotta Apa számát, és addig hívta őt, amíg édesapánk végül fel nem 



vette a telefont. Ha még ébren voltunk ekkor, mind odasereglettünk Anya 

köré, hogy halljuk édesapánk hangját, és tovább nógassuk, hogy vigyen el 

bennünket is az új városba. Apa azonban következetesen megtagadta ezt a 

kérésünket, azt hajtogatva, hogy Yola ingatag város, ahol rendszeresen 

elharapóznak a – különösen a törzsünk tagjai, az igbók ellen elkövetett – 

erőszakos cselekmények. Egészen addig próbáltuk meggyőzni, amíg 

márciusban ki nem törtek a véres vallási zavargások. Amikor Apa végre 

telefonközelbe jutott, a háttérből behallatszó, elszórt lövöldözés hangjai mellett 

beszámolt arról, hogy alig tudta megmenteni az életét, amikor a lázadók 

megtámadták a kerületet, illetve arról, hogyan mészároltak le egy teljes 

családot az utcája túloldalán álló egyik házban. 

„Úgy gyilkolták le a kisgyerekeket, mintha baromfik lettek volna!” – mondta, 

olyan nyomatékosan hangsúlyozva a „kisgyerekek” szót, hogy ezek után 

egyetlen épeszű ember sem merte volna ismét felvetni neki a költözés ötletét, 

úgyhogy ezzel le is zárult a kérdés. 

Apa rendszerint minden második hétvégén hazalátogatott Peugeot 504-esével, 

porosan és kimerülten a tizenöt órás autóútnak köszönhetően. Alig vártuk 

ezeket a szombatokat: amikor felhangzott az autó dudájának hangja, 

rohantunk, hogy kinyissuk a kaput, izgatottan ácsingózva, milyen finomságot 

vagy ajándékot hozott nekünk. Ahogy lassan megszoktuk, hogy csak 

kéthetente látjuk őt, megváltoztak a dolgok. Illedelmes viselkedést és 

önfegyelmet parancsoló, óriási alakja fokozatosan borsónyi méretűre 

zsugorodott. Fokozatosan erejét vesztette az önuralom, az engedelmesség, a 

tanulás és a kötelező délutáni pihenés általa bevezetett rutinja, amely régóta 

mindennapi életünk mintáját alkotta. Fátyol ereszkedett mindent látó, hitünk 

szerint a legkisebb, titokban elkövetett rosszaságot is észlelő szeme elé. A 

harmadik hónap elején száraz faágként elroppant hosszú karja, amely oly 

gyakran forgatta a fegyelmezés eszközét, a korbácsot. Aztán felszabadultunk. 

Polcra tettük a könyveinket, és elindultunk felfedezni a megszokott 

környezetünkön túli, szentséges világot. Kimerészkedtünk a városi 

focipályára, ahol az utcánkban lakó legtöbb fiú játszott délutánonként; de ezek 

a gyerekek inkább egy farkasfalkára hasonlítottak, és nem láttak szívesen 

bennünket. Bár mi csak egyiküket, a tőlünk pár háztömbnyire lakó Kayodét 

ismertük közülük, ők jól ismerték a családunkat: még a szüleink nevét is 

tudták, és folyamatosan gúnyolódtak velünk, naponta végigvertek rajtunk 

szavaik korbácsával. Ikenna elképesztő cselei és Obembe csodálatos 

kapustehetsége dacára is amatőröknek bélyegeztek bennünket, illetve gyakran 

kötekedtek velünk azért, mert kivételezett helyzetet élveztünk, hiszen 



édesapánk, „Mr. Agwu” a Nigériai Központi Banknál dolgozó, gazdag ember 

volt. Különös gúnynevet adtak Apának: egy népszerű joruba szappanopera 

egyik, hat feleséggel és huszonegy gyerekkel bíró szereplője után Baba 

Onilének hívták – a kerületünkben valóságos legendának számított édesapánk 

azon vágya, hogy számos gyereke legyen. Joruba nyelven ráadásul így 

nevezték az imádkozó sáskát, ezt a ronda, zöld, csontvázszerű rovart is. 

Képtelenek voltunk elviselni ezeket a sértéseket, de – látva, hogy jóval többen 

vannak nálunk, és nem nyerhetnénk meg ellenük a harcot – Ikenna jó 

keresztény gyermekként újra és újra könyörgött a fiúknak, hogy ne 

sértegessék a szüleinket, akik semmit nem ártottak nekik. Ők azonban nem 

hagytak fel a gúnyolódással, és az egyik este aztán Ikenna, akit egészen 

megvadított Apánk gúnyneve, végül lefejelte a hangadójukat. A fiú válaszul 

villámgyorsan hasba rúgta Ikennát, majd rávetette magát. Lábaik tökéletlen 

kört rajzoltak a homokos talajba, ahogy egy ideig összekapaszkodva forogtak, 

végül azonban a fiú a földre teremtette Ikennát, és port szórt az arcába. A 

többiek hangosan örvendeztek, és a vállukra emelték a győztest, hangjuk 

huhogó győzelmi kórussá mosódott össze. Legyőzetve mentünk haza, és soha 

többé nem tértünk vissza a focipályára. 

A verekedés után elegünk lett abból, hogy kijárjunk a házból. Javaslatomra 

könyörögni kezdtünk Anyának, hogy győzze meg Apát, adja vissza nekünk a 

konzolt, amelyen Mortal Kombatot játszottunk, és amelyet édesapánk azután 

kobozott el és rejtett el valahova, miután egy évvel korábban a rendszerint 

osztályelsőnek számító Boja a félévi bizonyítványa tanúsága alapján a 

huszonnegyedik helyen végzett az osztályában – a tanító még a Valószínűleg 

osztályt kell ismételnie figyelmeztetést is hozzáfűzte az értesítéshez. Ikenna sem 

teljesített jobban: tizenhatodik lett a negyvenfős osztályban, és a tanára, Mrs. 

Bukky külön levelet is írt Apának, akit olyan dühroham fogott el, miközben 

felolvasta a tanárnő üzenetét, hogy az egészből csupán a refrénként 

ismételgetett „Jóságos ég! Jóságos ég!” szavakat tudtam kivenni. Ezután 

elvette tőlünk a konzolt, örökre véget vetve azoknak a pillanatoknak, amelyek 

során izgatottan sikoltozva és bömbölve kavarogtunk a képernyő előtt, amikor 

a játék láthatatlan kommentátora kiadta a „Végezz vele!” utasítást, a győztes 

kobold pedig bevitte a halálos csapást a vesztesnek, felrúgva az égbe, vagy 

épp groteszk csont- és vérfelhővé szeletelve fel a karaktert, miközben a 

képernyőt betöltötte a villódzó lángbetűkkel kiírt „Végzetes csapás” kifejezés. 

Obembe egyszer még a vécéből is kirohant, miközben épp könnyített magán, 

hogy a bíró hangját utánozva, amerikai akcentussal, velünk együtt 

kiáltozhassa: „Ez végzetes!” Anya később aztán szigorú büntetésben 



részesítette Obembét, amikor észrevette, hogy véletlenül egy darabka ürüléket 

pottyantott a szőnyegre. 

Apa szigorú szabályai alól felszabadulva, csalódottságunkban megpróbáltunk 

újabb fizikai elfoglaltságot találni magunknak a tanítás utáni órákra. 

Összegyűjtöttük hát a környéken lakó barátainkat, hogy együtt focizzunk a 

telkünk mögötti üres területen. Elhívtuk Kayodét, az egyetlen fiút, akit 

ismertünk a városi focipályán tanyázó farkasfalka tagjai közül, akinek 

androgün arcán folyton szelíd mosoly ült, és csatlakozott hozzánk a 

szomszédunk, Igbafe, valamint az unokatestvére, a félig süket Tobi is, aki csak 

azért erőltette meg néha a hangszálait, hogy megkérdezze, Jo, kini o nso?, azaz 

„Ne haragudj, mit is mondtál?”. Óriási füle volt, amely valahogy mintha nem 

is tartozott volna a testéhez, és csak ritkán vette zokon, ha Eleti Ehorónak, azaz 

Nyúlfülűnék neveztük – talán azért, mert sokszor nem is hallotta a suttogva 

kimondott gúnynevét. Fel-alá rohangáltunk ezen a pályán, olcsó focimezeket 

viselve, amelyekre felírtuk a focistabeceneveinket. Úgy játszottunk, mintha 

megháborodtunk volna, rendszeresen átrúgtuk a labdát a szomszédos házak 

udvarába, hogy aztán elvetélt kísérleteket tegyünk a visszaszerzésére. Sokszor 

épp időben érkeztünk ahhoz, hogy lássuk, amint a lakók kilyukasztják a 

labdánkat: ügyet sem vetettek a könyörgésünkre, mivel rendszerint eltaláltunk 

vele valakit, vagy összetörtünk valamit. Az egyik környékbeli lakó kerítése 

fölött átrepülve egyszer fejbe találtunk egy rokkant férfit, kipenderítve őt a 

székéből, egy másik alkalommal pedig betörtünk egy ablakot. 

Akárhányszor tönkretették egy labdánkat, összedobtuk a pénzt, és újat 

vettünk; Kayode volt az egyetlen, aki nem szállt be a labdák árába, mert ő a 

városban egyre nagyobb számban és egyre nagyobb területen megtalálható 

szegények közé tartozott, és egyetlen kobót sem engedhetett meg magának. 

Mindig kopott, szakadt rövidnadrágot viselt, és az iskolánkhoz vezető út 

kanyarulatánál egy befejezetlen kétszintes házban lakott idős szüleivel, a 

Krisztus Apostoli Egyházának spirituális vezetőivel. Mivel pénzt nem tudott 

adni, ő imát mondott a labdákért, arra kérve Istent, segítsen, hogy új 

játékszerünket sokkal tovább megtarthassuk, mint az előzőt, és akadályozza 

meg, hogy kirepüljön a pályánkról. 

Az egyik nap egy szép, fehér labdát vettünk, amelyet az 1996-os atlantai 

olimpia lógója díszített. Miután Kayode elmondta az imát, játszani kezdtünk, 

de alig telt el egy óra, amikor Boja átrúgta a labdát egy orvos házának 

kerítéssel körülvett udvarába. A labda csörömpölve betörte a díszes épület 

egyik ablakát, a tetőn alvó két galamb rémülten felrebbent a zajra. Biztos 

távolban vártunk, hogy legyen elég helyünk elmenekülni, ha bárki feltűnne, 



hogy üldözőbe vegyen bennünket, majd jó néhány perc elteltével Ikenna és 

Boja elindult a ház felé, miközben Kayode térden állva könyörgött az Úr 

közbenjárásáért. Megbízottaink elérték a kerítést, ám ekkor – mintha csak erre 

várt volna – felbukkant az orvos, és kergetni kezdett bennünket, mi pedig 

hanyatt-homlok elmenekültünk. Izzadtan, lihegve értünk haza, és tudtuk, 

hogy örökre végeztünk a futballal. 

A következő héten váltunk halászokká: Ikenna egy nap ezzel az új ötlettel 

érkezett haza az iskolából, és majd’ szétvetette az izgatottság. Január vége felé 

jártunk – emlékszem, hogy előző hétvégén, 1996. január 18-án ünnepeltünk 

Boja tizennegyedik születésnapját, mert aznap házi készítésű tortát és 

üdítőitalokat kaptunk ebédre. Ez a születésnap jelezte a „életkor-társ hónap” 

kezdetét, azt az időszakot, amikor Boja átmenetileg egyidős volt Ikennával, aki 

nála egy évvel korábban, február 10-án született. Ikenna az egyik 

osztálytársától, Solomontól hallott a horgászás örömeiről, aki nem csupán 

izgalmas élménynek, de egyben jövedelmező elfoglaltságnak is nevezte a 

dolgot, azt állítva, hogy a zsákmány egy részét el szokta adni, így téve szert 

némi pénzre. Bátyám érdeklődését annál is inkább felkeltette az ötlet, mivel 

így lehetségesnek látta, hogy mintegy felélesszük Yoyodont, a halat. A tévé 

mellett egykor állt egy akvárium, amely egy, a színek csodás kavalkadjában – 

barnában, lilában, bíborban, sőt halványzöldben – pompázó, 

természetfölöttien gyönyörű diszkoszhalnak adott otthont. Apa akkor nevezte 

el a halat Yoyodonnak, amikor Obembe valami hasonló névvel rukkolt ki a 

diszkoszhal latin neve, a Symphysodon helyett. Szintén Apa volt az, aki elvette 

tőlünk az akváriumot, miután Ikenna és Boja együttérző módon úgy döntött, 

hogy megszabadítják a halat a „koszos víztől”, és tiszta ivóvízzel töltik fel a 

lakhelyét – csakhogy kisvártatva azt tapasztalták, hogy Yoyodon nem 

emelkedik fel többé az akvárium fenekén csillogó kavicsok és korallok közül. 

A Solomonnal való beszélgetés után bátyánk megesküdött, hogy fog egy új 

Yoyodont. Másnap átment Bojával Solomonékhoz, és amikor hazaértek, 

izgatott eszmecserébe kezdtek az ilyen-olyan halakról. Két horgászbotot is 

vettek valamilyen boltban, ahova Solomon vitte el őket: Ikenna kitette a 

botokat a Bojával közös szobája asztalára, és elmagyarázta, hogyan működnek. 

Hosszú farudak voltak, a végükön valami fonott zsinórral, azon pedig néhány 

vashoroggal; Ikenna elmagyarázta, hogy ezekre a horgokra kerül a csali – azaz 

a kukac, svábbogár, egy falat étel, bármi ilyesmi –, amely majd magához 

csalogatja a halakat, azok meg ráharapnak. A következő naptól kezdve egy 

teljes héten át mindennap elrohantak iskola után, hogy a telkünk mögött lévő, 

egy disznókondának otthont adó (és az esős évszakban mindig szörnyen 

bűzölgő) területen keresztülvágva végigjárják a kerületünk végében 



hömpölygő Omi-Ala folyóhoz vezető, hosszú és tekergős ösvényt, és 

horgásszanak. Mindig Solomon és pár másik, a környékünkön lakó fiú 

társaságában keltek útra, és mindig halakkal teli üdítősdobozokkal tértek 

vissza. Eleinte nem engedték, hogy csatlakozzunk hozzájuk Obembével, bár az 

általuk fogott apró, színes halak a mi érdeklődésünket is felkeltették, de egy 

nap aztán Ikenna így szólt hozzánk: „Gyertek velünk, és halászokat faragunk 

belőletek!”, mi pedig követtük őket. 

Rászoktunk, hogy iskolaidő után Solomon, Ikenna és Boja vezetésével, az 

utcánkban lakó néhány gyerek társaságában mindennap lejárjunk a folyóhoz. 

Ikennáék gyakran rongyokba vagy régi wrappákba bugyolálták a 

horgászbotokat, mi, többiek – Kayode. Igbafe, Tobi, Obembe és én – pedig a 

többi holmit cipeltük: a horgászruháinkat tartalmazó hátizsákokat, a csalinak 

használt földigilisztákat és döglött csótányokat rejtő nejlonzacskókat és az üres 

üdítősdobozokat, amelyekbe a kifogott halakat és ebihalakat tettük. A folyó 

felé tartva végigvertek lábunkon a szúrós, száraz csalántelepek, fehér hurkákat 

marva a bőrünkbe – nyomaik jól illettek a környéken leginkább elterjedt, 

joruba nyelven esannak, azaz megtorlásnak, bosszúnak nevezett fűfajta 

nevéhez. Libasorban haladtunk az ösvényen, aztán amikor végre magunk 

mögött hagytuk ezeket a növényeket, őrült módjára rohanni kezdtünk az 

Omi-Ala felé. Odaérve az idősebbek – Solomon, Ikenna és Boja – átvették 

koszos halászruháikat, majd megálltak a parton és belelógatták a vízbe a 

horgászbotjuk végén lógó, felcsalizott horgokat. De hiába horgásztak úgy, 

akár a régi idők férfijai, akik úgy ismerték a folyót, akár a tenyerüket, 

rendszerint csak tenyérnyi bűzöslazacokat és sügéreket fogtak (ez utóbbiakat 

jóval nehezebb volt elkapni), illetve nagy ritkán egy-egy tilápia akadt 

horgukra. Mi, többiek csak ebihalakra vadásztunk az üdítősdobozok 

segítségével. Imádtam az ebihalakat: szerettem sikamlósan nyálkás testüket, 

aránytalanul nagy fejüket, és azt, hogy olyan ormótlannak tűntek, mintha csak 

miniatűr bálnák lennének. Lenyűgözve figyeltem, ahogy mozdulatlanul 

lebegtek a vízben, az ujjaim pedig rendszeresen feketék lettek attól, hogy 

megpróbáltam ledörzsölni róluk a testüket borító nyálkát. Néha kagylót is 

gyűjtöttünk, vagy rég elpusztult ízeltlábúak páncéljaira vadásztunk. Találtunk 

alakjukban ősi csigákat idéző csigaházakat és állatfogakat (az egyikről úgy 

véltük, valami letűnt korból származik, mivel Boja határozottan állította, hogy 

egy dinoszauruszé volt, és haza is vitte magával a fogat), de rábukkantunk a 

folyóparton heverő, levedlett kobrabőrre és sok már érdekes dologra is. 

Csupán egyszer sikerült olyan halat fognunk, amelyik elég nagy volt ahhoz, 

hogy eladjuk, és máig gyakran eszembe jut az a nap. Solomon rángatta partra 

az óriási halat, amely nagyobb volt bárminél, amit addig az Omi-Alában 



láttunk, aztán Ikennával elmentek a közeli piacra, hogy mintegy félóra múlva 

tizenöt nairával térjenek vissza. Határtalan öröm töltött el bennünket, ahogy 

hazafelé tartottunk, zsebünkben a haszon ránk eső részével, hat nairával, és 

attól kezdve még komolyabban vettük a horgászást, és gyakran késő éjszakáig 

ébren maradtunk, hogy megvitassuk aznapi tapasztalatainkat. 

Olyan buzgón horgásztunk, mintha nap mint nap hűséges közönség gyűlt 

volna össze a folyóparton, hogy nézzen és biztasson bennünket. Nem zavart 

minket a víz kellemetlen, állott szaga, nem törődtünk a szárnyas rovarokkal, 

amelyek minden este felhőkben gyülekeztek a part mentén, és az sem érdekelt 

bennünket, hogy a partnak azon a részén, ahol visszeres fák lógatták a vízbe 

águkat, émelyítő halmokban álltak a bajoktól sújtott nemzetek térképét 

formázó alga- és levélkupacok. Minden egyes nap lementünk a folyóhoz, 

rozsdás üdítősdobozainkkal, döglött rovarjainkkal és a melegben valósággal 

szétolvadó gilisztáinkkal, rongyos, régi ruhákba öltözve, mert a nehézségek és 

csekély eredményeink ellenére is hatalmas örömünket leltük ebben. 

Manapság, ha visszatekintek az életemre – és a fiaim születése óta egyre 

gyakrabban kapom magam azon, hogy így teszek – látom, hogy az Omi-

Alához tett kirándulásaink egyike során változott meg teljesen az életünk és a 

világunk. Ott nyert jelentőséget számunkra az idő; ott, a folyónál, ahol 

halászokká lettünk. 


