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Első fejezet


	„Most is borzadok, elmondva…”
	Vergilius, Aeneis, II. 204
	
	Ott voltam a végénél? Magától értetődően! Szemtanúja voltam a meggyilkolásának? Természetesen! Életben maradtam? Nos, itt vagyok,
	hogy elmondjam a történetet. Hallom azonban a rejtett értelmet a kérdések mögött. Igen, vele együtt belőlem is meghalt valami. Csak
	annak örülök, hogy mielőtt elváltunk egymástól, elmagyarázta, ki is volt ő valójában. Parmenón vagyok, Domina Agrippina, az istennő
	szolgája. Mikor egy csillag lehullik az égről, sosem egyedül hullik; én is lehullottam vele együtt.
	Megpróbálták balesetnek feltüntetni, de természetesen gyilkosság volt. Az a szörnyeteg Lucius Domitius Ahenobarbus, akit Néróként ismernek, anyagyilkos, az volt és az lesz, míg fennáll ez a világ. Kiderül majd az igazság, akár úgy, mint a tűzvész, akár úgy, ahogy a víz csorog át a hasadékokon és repedéseken. Az úrnő alig hűlt még ki a sírjában, amikor Néró szobrára bőrzsákokat akasztottak. Értitek ennek a jelentését? Azt jelenti, hogy Nérót egy ilyen zsákba varrva kellene a Tiberisbe dobni, ahogy az orgyilkosoknak jár. A fórumon valaki otthagyott egy kisdedet, kosarán egy felirattal: „Nem öllek meg, de itt hagylak, hogy amikor felnősz, te se ölj majd meg engem.”
	Az úrnő szobrait ledöntötték, de az egyik oszlopfőre valaki egy elmés idézetet írt a klasszikus irodalomból: „Én kegyvesztetté váltam, de rád szégyen nehezül.” Különösen megtetszett egy falfirka ötletességéért: „Új számítás: Néró = megölte a saját anyját.” Ezt egy görög írhatta. (Hála az isteneknek a klasszikus műveltségért!) A görög számokat írásjelek jelölik, a Neron görögül 1005-öt jelent, a „megölte a saját anyját” szintén 1005-öt ad ki. Nérónak időbe fog telni, hogy rájöjjön erre, ha sikerül neki egyáltalán.
	Mások nyíltabban mutatták ki véleményüket. Dartius, a tréfamester egyik bohózata végén azt kiáltotta: „Isten veled, apám! Isten veled, anyám!” Ahelyett azonban, hogy búcsút intett volna, részegen dülöngélt, majd úszó mozdulatokat tett. A közönség dőlt a kacagástól, bár Dartiusnak az éj közepén kellett elmenekülnie Rómából. A képmutató Néró ünnepi játékokat rendeztetett anyja, a Pia Mater tiszteletére; Agrippinát meg kellett gyászolni. Néró az egyik kegyence, Anicetus tanácsát követve ragyogó ünnepséget rendeztetett, fénypontként egy kötéltáncos elefánttal. Ó, istenek, el tudjátok ezt képzelni? Kötélen táncoló elefánt! Ezzel akarta a császár kinyilvánítani tiszteletét Germanicus lánya, a saját anyja felé?
	Hadd kezdjem történetemet a végén, nem az elején. Mint mindig, most is egy asszonyra volt szükség, hogy elpusztítson egy asszonyt. Az úrnő esetében Poppeára, erre az ízletes falatra, aki Otho tábornok felesége volt, míg meg nem akadt rajta Néró szeme; érett szőlőfürt volt ő készen arra, hogy leszedjék, arca oly gyönyörű, teste oly nagyszerű, hogy a puszta látványára is felnyögnétek. Poppea, a szépség, Poppea, az ingerlékeny, Poppea napfényre hasonlító arany hajkoronájával. Poppea, a hálóját szövő pók, Poppea, az orgyilkos! Eltökélte magát, hogy Néró ágyába fekszik. Rengeteg akadályt kellett leküzdenie, hogy ezt elérje, és nem mindegyik ment könnyen. A férjét éppolyan könnyen el tudta távolítani, mint Néró feleségét; elvégre Rómában ugyanolyan gyakran fordult elő válás, mint gyilkosság. Otho nagyon is könnyedén mondott le feleségéről, Néró és Octavia pedig egymás látását sem állhatták. Octavia és Otho mindketten készen álltak elhagyni a színpadot a szépséges, dacos Poppea kedvéért, Agrippina azonban nem. Hogy is tett volna ilyet egy olyan asszony, aki túlélte Caligula cselszövéseit, Claudius fondorlatait és Messalina gyilkos rosszindulatát? Agrippinát keményebb fából faragták. Az istennők nem vonulnak nyugalomba. Ők vagy örökké élnek, vagy meghalnak.
	Hogy ölnétek meg tehát a méregkirálynőt? Hogy tüntetnétek el a színről valakit, aki Líviának, Augustus nagyszerű feleségének a házában nevelkedett? Agrippina minden létező mérget ismert. Szekrényeiben halomban álltak az ellenszerek, melyeket rendszeresen bevett. Néró Rómájában a mérgezés gyakorlatilag lehetetlenné vált. Ételkóstolók légiója szolgált a palotában, a konyhákat ellepték a kémek. A császári ünnepségek alapszabálya lett, hogy csak olyan tál ételből ettek, melyet előzőleg megkóstoltak. Rengeteg fényes lakomát láttam hirtelen véget érni valamelyik vendég gyomorrontásának legkisebb jelére is. Megérthetitek tehát Néró és Poppea gondját. Már az elején kitervelték a Domina meggyilkolását. A medve bőrét eladni könnyű – a medve csapdába ejtése és megölése azonban, hogy azt a bajkeverő Petroniust idézzem, „már más tészta”.
	A kard mindig megoldást nyújt, és itt is ez hozott végső megoldást, de hogy tudnál felbérelni valakit, hogy gyilkolja meg az anyádat, Róma császárnéját? A cselszövők egyre csak tervezgettek és tervezgettek. Az anyja – nehéz lehetett Nérónak, mondhatjátok. Néró azonban senkit sem szeretett. Apja egyszer megjegyezte, hogy aki az ő és Agrippina vérét örökölte, abból semmi jó nem lehet. Nem jóslatnak szánta, csak egy tényt jegyzett meg. Ó, igen, hallottam a suttogásokat a vérfertőzésről: a mozgolódásról a hordszékben, a foltokról Néró öltözékén. Hallgassatok csak végig, és mindent elmondok a maga idején. A gyilkossággal kezdem.
	Agrippina, az istenek áldják, előre sejtette, hogy közeledik a vég. Kedvenc villájának kertjében ültünk Antiumban. Úgy ültünk ott, ahogy gyakran szoktunk, egy szökőkútban áztatva lábunkat, köztünk egy tál szőlő és egy korsó bor állt. Agrippina feszült volt. Úgy ült ott, enyhén megereszkedett vállal, ahogy hálójának szövése közben. Telt arcán vékony izzadságréteg csillogott, fekete haját szorosan összefogta hátul, csak két göndör fürt hullt előre a fülénél. Magában beszélt, ajka hangtalanul mozgott. Időnként abbahagyta, bekapott egy szőlőszemet és felhunyorított a napra. Még mindig gyönyörű az a hely – zöldellő gyep és virágágyak veszik körül a megemelt ösvényeket, szökőkutak vize csobog, árnyas, fedett sétányok és lugasok mindenhol. Ideális hely arra, hogy életed végéről elmélkedj.
	– Mind gyilkosok vagyunk, Parmenón! – jelentette ki elmélyülten, szinte mintha nem is lett volna tudatában, hogy hallja valaki.
	Ellenkezhettem volna, megkérhettem volna, magyarázza el, mire gondol, de nem találtam megfelelőnek az időt. Agrippina megfordult és ásított, kivillantak éles fogai. Ajkát bíborszínűre festette a szőlő leve. Eszembe jutott a vád, mely szerint vérszomjas, született gyilkos, vérengzőbb, mint az amfiteátrum bármelyik vadállata. Az a két hegyes szemfog csak hangsúlyozta a hírnév hatását, ajka enyhe vicsorra húzódott tőlük. Mindezt ellensúlyozta azonban gyönyörű sötét szeme, mely hol mosolyogva hunyorított, hol felháborító kacérsággal csillogott, hol gyilkos szenvedélyben lángolt.
	A szeme nagy büszkeséggel töltötte el Agrippinát. Fiatal korában gyakran megjegyezte: „Ha elég sokáig nézek egy férfira, az enyém lesz.” Nem annyira dicsekvésnek szánta ezt, mint az igazság kimondásának. Hallgassátok csak a drámaírókat, akik a jellemekről és a különböző személyiségek kialakításáról beszélnek. Ostobaság! A legtöbb ember egyszerű és unalmas. Életüket mindössze pár kérdés uralja: Hogy néznek ki? Egészségesek? Sok pénzt keresnek? A császár kegyeiben vannak, vagy kiestek belőle? Agrippina különbözött tőlük, és mindezt látni lehetett a tekintetéből: lágy és gyöngéd, hűvös és szenvtelen, vidám, csábító. Oly gyorsan változott a hangulata! Azt elismerem, hogy veszélyes volt – mint családjának minden tagja.
	Alaposan szemügyre vett ott, a villa gyönyörű kertjében. Tekintete szórakozottnak tűnt.
	– Elismered ezt, Parmenón? Hogy mindannyian gyilkosok vagyunk? Milyen hosszú az áldozataim listája?
	Legyintettem, ő pedig felém pöckölt egy szőlőszemet.
	– Gyerünk, Parmenón, mondd el. Tudom, hogy számon tartod.
	– Domina, olyan hosszú az a lista, hogy egyszerűbb lenne azokat felsorolni, akik nincsenek rajta.
	Agrippina nevetett, én pedig gondolatban végigfutottam a listán. Drusus, aki éhen halt börtönében a Palatinus alatt, s a végén már szalmazsákja tömését kényszerült enni. A megfojtott Seianus, akinek összekarmolt testét zsákba kötözve dobták le a Gyász Lépcsőin. Caligula, akire karddal rontottak cselszövő szenátorai, mikor rájöttek, hogy minden felhajtás ellenére mégsem isten.
	– Kezdd már! – sürgetett Agrippina.
	Elkezdtem sorolni a neveket. A hetediknél jártam, amikor Agrippina összecsapta a kezét.
	– Elég! Elég! – Mosolygott, szemeiben lágy tekintet ült, macskára emlékeztetett. – Nem hagytál ki valakit?
	– Ott van a drága Passienus…
	– Igen, a második férjem.
	– És természetesen ott van…
	– Tudom. – Elfintorodott. – A kedves Clau… Clau… a kedves Claudius – jegyezte meg gúnyosan. – Nagyon szerette a gombát.
	Lábát lógázva ült, engedte, hogy lábujjai közt folyjon a víz, és egy dalt dúdolt, amit egykor egy gladiátortól tanult. Gyönyörűnek láttam a napfényben. A levegőben rózsák és szőlő illata lebegett.
	– Miért? – kérdezte.
	– Mit miért, Domina?
	– Miért öltem? Miért gyilkoltam? – Úgy mosolygott rám pillangóként ide-oda röpdöső tekintetével, mint egy tanárát ugrató fiatal lány. – Elmondjam neked, miért?
	Elfordítottam a tekintetem. Szavaiból született ez a történet. Elmondjam neked, miért? Itt kezdődik és itt ér véget történetem. Agrippina, Domina Mea most, az első és utolsó alkalommal vallomásra szánta el magát. Egyenesen rám nézett, és már nem a kacér lányt láttam benne, sem a császári feleséget és anyát. Szívet tépő, űzött tekintet volt. Soha azelőtt nem beszélt még erről. Eltávolította ellenségeit az útból, ügyes terveket szőtt, de…
	– Miért? – suttogtam.
	Nem mertem körülnézni. Körénk tömörültek volna a kísértetek? Tiberius a rothadó testével? Caligula, aki magával játszik, miközben azt képzeli, a Holddal szerelmeskedik?
	Claudius féloldalas arcával és reszkető állkapcsával, ahogy keresztülbotorkál a palotán, vagy ellilult arccal, ahogy levegőért kapkod? Britannicus is itt lesz, de vajon kísértetén is látszik-e majd a gipsz, amivel bekenték testét, hogy elfedje a méreg hatásának nyomait?
	– Miért? – szakította félbe Domina hangja a gondolataimat.
	– Mert nem tehettél mást. Elhúzta a száját.
	– Seneca addig tudna vitatkozni erről, amíg a nap be nem fagy. – Megrázta a fejét. – Mert élveztem? Nem igazán. Az ellenségek olyanok, akár a régi barátok: ha meghalnak, hiányoznak. Azért gyilkoltam, mert gyilkosnak születtem. – Rám meredt, aztán kitört belőle a nevetés. – Ne ülj itt azt a fekete hajcsomót vakargatva, látom, hogy a ravasz szemeid megteltek könnyekkel. – Gyengéden megbökte orrom hegyét. – Érted, miről beszélek, Parmenón?
	– Gyilkosnak születtél. A véredben van?
	– A császári vér sem különbözik a többiekétől. Nem hiszem, hogy különböznék másoktól. Sem jobb nem vagyok, sem előkelőbb. – A szökőkútba mártotta lábait. – Nem érted, Parmenón.
	– Próbálom érteni.
	– Ne játszd a sértődöttet! – Elfintorodott. – Gondolj az amfiteátrumra. A függönyöket széthúzták, a homokot elegyengették, a tömeg visszafojtott lélegzettel vár, és a gladiátorok becsörtetnek az arénába. Mindig figyelmesen hallgatom, ahogy mögöttük bezárják és elreteszelik a vaskaput. Nincs visszatérés. Harcolniuk kell, életre-halálra. Felemelik a kardjukat – itt egy gladiátor mozdulatát utánozta –, „Köszöntenek a halálba indulók!” A consul vagy a császár viszonozza a köszöntést. Tudod, mit szoktam ilyenkor tenni, Parmenón? – Nem várt válaszra. – Visszasuttogom a szavakat: „Köszöntünk mi is, akik szintén a halálba tartunk”. Ezek vagyunk, Parmenón, gladiátorok. Mikor a császári házba születsz, arénába lépsz. Harcolsz vagy meghalsz. Ilyen egyszerű. Megpróbálhatsz elosonni, ahogy Claudius bácsi tette, megpróbálhatsz az árnyékban maradni, végül azonban a tömeg bömbölése és a lanisták ostora kihajt az aréna közepére. Vagy ölsz, vagy ők ölnek meg.
	A szökőkúton túlra meredtem.
	– Mire gondolsz, Parmenón?
	– Azt hittem, a hatalomért harcolsz. – Agrippina mintha nem is hallotta volna.
	– Domina!
	– Ha a császári házba születsz, az élet és a hatalom ugyanazt jelentik – nem tarthatod meg egyiket a másik nélkül.
	– Azért öltél tehát, mert meg kellett tenned?
	– Nem, Parmenón, teljesen máshogy áll a dolog. Amit te mondasz, azt sugallja, hogy volt választásom. Harcolunk, gyilkolunk, mert ez az életünk. Tudod, milyen, amikor a gladiátorok különválnak, hogy kiválasszák ellenfelüket, a hálós a kardvívó ellen, a trák a szamniai ellen? Ugyanilyenek vagyunk. Megküzdöttem Caligulával, és mikor ő eltűnt a színről, a következő ellenfelem, Messalina felé fordultam, aki szintén győztesként került ki előző küzdelméből. Most Poppea jön. Ha győzöm, lesz majd újabb ellenfél. Ha veszítek, Poppea fogja letörölni homlokáról az izzadságot, miközben már megpillantja következő ellenfele árnyékát. Nincsenek kivételek.
	– Még…?
	– Nem! Caligula velem hált, a saját testvérével. Claudius engem, az unokahúgát vett feleségül. A drágalátos fiamra gondolsz, nem? Nem látod, Parmenón, hogy az arénában csak egy győztes lehet?
	– Hallottam a jóslatot – jegyeztem meg.
	– Jóslatot? – ismételte. – Arra a vén csaló Thraszülloszra gondolsz? Ó nem jóslatnak szánta, amit mondott, csak ismeri a játékszabályokat. Elmondjam, hogy maradhatok életben? – Szemébe kiült az a kemény, veszedelmes tekintet. – Elmagyarázzam, Parmenón? Ha életben akarok maradni, csak egy esélyem van.
	– Poppea megölése?
	– Nem, Parmenón! A fiam megölése!
	Egy méh szállt fürgén virágról virágra. A pillanat elmúlt, a béke darabokra hullott. Már hallottam azoknak a munkásoknak a kiáltásait, akik visszatérőben voltak déli pihenőjükről, hogy folytassák a munkát a villán. Új tetőt húztak fel és betapasztották a falak repedéseit. Agrippina egészen a legutóbbi időkig felügyelte a munkát, de a növekvő veszély miatt csökkent az érdeklődése.
	Eltűnődtem az eddig történteken, Néró és Poppea Rómában foglalták el magukat, keveset beszéltek Agrippinával. A Domina Antiumban húzta meg magát, és várta a híreket. Végül megtört a csend: Néró dél felé tartott. Misenumi vagy baiae-i villájában szándékozott megszállni, és elkísérték cimborái: Otho, Anicetus és természetesen a bájos Poppea. Lehetséges, hogy anya és fia békét köt? Agrippina és régi barátja, Acerronia izgatottan tárgyalta meg a híreket. Talán visszatérnek a régi idők, és Nérónak hiányzik az anyja. Talán gyengül Poppea befolyása! A felhők szétoszlóban voltak. Részt vettem találkozóikon, díványomon hevertem a tricliniumban, Acerronia fecsegett, Kalliénosz, a színész pedig duzzogott, mikor Agrippina nem halmozta el figyelmével és mosolyával.
	Az igazat megvallva én is reménykedtem. Jól éreztem magam Antiumban, de Antium mégsem volt Róma, hiányzott a zsúfolt utcák forgataga, a kifőzdék ételszaga, a pletykálás a gladiátorokkal, a séta a fórumon, ahol hallgathattam, miről beszélnek az emberek. Nérót lefoglalta a Palatinus, egy egyedi szerkezettel felszerelt kocsipálya készítése. Szívesen megnéztem volna. A dolgok azonban nem fordultak jobbra. Agrippina tisztán, bár kimondatlanul látta a helyzet brutális valóságát. Bár megcsókoljuk egymást, kezet fogunk, örök barátságot esküszünk, mindez csak színjáték. Agrippina az arénában állt, legyőzött ellenfelei holttestei körülötte hevertek, és új ellenfele, Poppea épp felé tartott. És Néró? Agrippina egyetlen fia, aki lábbal előre született, aki oly sok testi és lelki fájdalmat okozott? A göndör vörös-arany hajú aranygyermek, ki bajszát és szakállát görög divat szerint viselte, kék szemei kidülledtek gyermeki arcában?
	– Megtennéd? – kérdeztem. – Meg tudnád ölni?
	Agrippina csettintett ujjával.
	– Ilyen könnyedén, Parmenón. – Felkapott egy szőlőszemet és összenyomta ujjai közt. – Megfeledkeztél Róma ősi törvényeiről. A szülő dönthet gyermeke élete felett.
	– De képes lennél rá? – tartottam ki eredeti kérdésem mellett.
	Agrippina tekintete elködösült.
	– Nem – suttogta. – Nem tudnám. Őt nem.
	– De az arénában állsz. Ellenfeleid sisakot viselnek, nem látod az arcukat. Kard és pajzs van náluk. Néha a vér mégis vízzé válik.
	– Nincs igazad! – felelte hevesen. – Sok évvel ezelőtt összebarátkoztam Volususszal, egy trák gladiátorral, az egyik legjobbal. Úgy harcolt, akár egy táncos, hol erre ugrott, hol arra, úgy repdesett ellenfelei körül, mint egy árnyék. Egy nap elmentem megnézni a küzdelmét. Négy párral kezdődött a harc, végül csak egy maradt. Érezni lehetett a közönség feszültségét. A harc négy órán át tartott, késő délután felé járt az idő. A levegőt súlyos vérszag ülte meg. Az embereken úgy eluralkodott az izgalom, hogy többen is napszúrást kaptak és összeestek, mert nem voltak hajlandóak otthagyni helyüket, hogy az árnyékba húzódjanak. Volusus úgy harcolt, mint akit démon szállt meg. Tudod, hogy zajlanak az ilyen rendezvények: a gladiátor, miután megölte ellenfelét, új után néz. Észrevettem – ahogy mások is –, hogy egy bizonyos harcost Volusus szándékosan elkerül. Kíváncsi lettem, miért. Az a másik gladiátor csak nemrég kezdte, két vagy három győzelem állt még mögötte; dák volt, ahogy Volusus is. – Csipegetni kezdett a szőlőből. – Retiarius volt, hálós, akit inkább a szerencse, mint ügyessége segített a győzelmekhez. Botladozva közelebb lépett Volusushoz, aki félretáncolt. A dák időnként kivetette hálóját, de mindig elvétette. A tömeg egyre dühösebbé vált. Látták, hogy Volusus könnyedén legyőzhetné, és kezdtek türelmetlenkedni. Azt akarták, hogy vége legyen a küzdelemnek, hogy indulhassanak a tavernákba megbeszélni a nap eseményeit. – Egy időre elhallgatott, és figyelte, ahogy egy pillangó elszáll előtte a lágy délutáni szellőben. – Ez volt Volusus – jelentette ki –, az aréna pillangója. Úgy mozgott, mint egy alvajáró. A retiarius kimerült. Még egyszer kivetette a hálóját, ami kirepült a kezéből. Előrevetette magát, de Volusus elhárította a csapást, és kiütötte a kezéből a szigonyt. – Agrippina kinyújtotta a kezét, lefelé tartva hüvelykujját. – „Hoc habet! Hoc habet!” üvöltötte a tömeg. „Végezd ki, végezd ki!” – Agrippina elhallgatott. – Mi történt?
	– Volusus nem ölte meg. Ledobta a kardját és pajzsát, és elsétált. A tömeg imádta, de tudod, milyenek, amikor eluralkodik rajtuk a vérszomj. „Hoc habet! Hoc habet!” ordították, de most már nem a dák halálát kívánták: a kis fattyú összeszedte magát, felkapta a szigonyát és Volusus felé rohant. Volusus védtelenül megfordult. Nem próbálta megállítani ellenfelét, amikor az a torkába döfte a szigonyt. Pár percen belül holtan feküdt a homokon, sebéből ömlött a vér. A tömegnek nem tetszett a végkimenetel, de a dák győzött. Megkapta a babérkoszorút. Utánaérdeklődtem, és kiderült, hogy Volusus és a dák egykor szeretők voltak. – Agrippina felállt. – Gondolom, nem szükséges elmondanom a történet tanulságát, Parmenón. Meg tudom érteni Volusust. – Szandáljába csúsztatta lábát és felvette az üres boroskelyhet. – Múlik az idő – jegyezte meg – meg kell néznem, hol tartanak azok a lusta munkások.
	Agrippina története Volususról egész héten nem ment ki a fejemből. Lehet, hogy Néró Róma császára, de Agrippina a hatalmában tartja. Lecsaphatna rá, ha akarna, de nem akar. Talán kiismerhetetlen agyában valami azt kiáltotta: elég!
	Az egész háztartás arról beszélt, lehetséges, hogy Néró békülni próbál az anyjával. Agrippina, amilyen jó színésznő volt, játszotta a szerepét. Néró kísérete meglátogatta a villát, ajándékokat hoztak, amiket Agrippina mohón elfogadott, és meghallgatta a híreket fiáról. A kertben lezajlott beszélgetés után azonban már más szemmel néztem rá.
	Hallottam, amint egy nagy lakomáról beszélnek, és azon tűnődtem, vajon mire készülhet a szörnyeteg, hisz oly ötletes tudott lenni, amikor lakomák szervezéséről volt szó. Egy alkalommal teljesen feketére festett falú tricliniumba hívta vendégeit – a falak, a padló, a mennyezet, az asztalok, még a poharak és evőeszközök is feketéllettek, akár az éj. A székeket és heverőket koporsó formájúra faragták, a fényt olyan kis lámpások adták, amilyenek a sírkamrák mennyezetéről szoktak lógni. Valamiféleképpen minden étket feketére festettek, és néger fiúk szolgálták fel őket anyaszült meztelenül. Képzelhetitek, hogy megrémültek a vacsoravendégek, akiknek Néró olyan lakomát ígért, amit sosem felejtenek el! Néró azonban sértetlenül engedte haza mindüket. Abból, amit hallottam, legtöbben az ájulás szélén álltak, de a császár megtartotta ígéretét: azt a lakomát sosem fogják elfeledni, míg élnek.
	Ezek a rémtörténetek és Agrippina félelmei megrémítettek. Egy reggel, mikor úrnőm a villához tartozó medencében úszott, ott álltam a medence szélén és néztem, ahogy gyönyörűséges teste olyan ügyesen szeli a vizet, akár egy delfin. Szokásom szerint megpróbáltam felhívni figyelmét az óvatosságra.
	– Inkább gyere be te is! – kiáltott ki, tudomást sem véve kérésemről, hogy legyen óvatos a fiával. Megállt mezítelenül a medence túlsó végén, testéről csorgott a víz.
	– Szívesebben nézlek! – kiáltottam vissza.
	– Caligula öröksége! – válaszolta. – Ha egy szigetre száműznek, csak úgy menekülhetsz meg, ha elúszol onnan.
	Megjelent a láz gyötörte Kalliénosz, kezében egy kupával. Leült egy kőpadra, és gyászosan nézett úrnőjére.
	– Ne igyál túl sokat! – szólt rá Agrippina. – Még dolgod van ma éjjel. – Rám kacsintott, és újfent eltűnt a vízben.
	– Annyit iszok, amennyit akarok! – mordult rá Kalliénosz. Ügyet sem vetettem rá. Hiába volt olyan jóképű ez a görög színész, arcát mindig haragos ráncok torzították el.
	Agrippina kiszállt a vízből, megtörölközött és gyorsan felöltözött. Ekkor Acerronia lépett ki a házból, és panaszkodni kezdett a munkásokra. Agrippina csak fél füllel hallgatta, miközben a haját szárította; jobban foglalkoztatta az, mi lesz a vacsora aznap éjjel.
	– Mézben párolt süldő malac – felelte Acerronia. – Találtam a pincéidben némi jó régi falernóit. – Eltipegett.
	– Hát nem különös? – tűnődött fennhangon Agrippina.
	– Mire gondolsz, úrnőm?
	Megkerültem a medencét. Kalliénosz eloldalgott, nem szerette, hogy Agrippina mindig szidja, amiért sokat iszik.
	– Meg is feledkeztem arról a borról. Egy közelben élő szőlősgazdától vásároltam. Különös ember volt, a birkáit a házban tartotta.
	– Mikor vetted azt a bort? – kérdeztem.
	– Ó, még amikor Claudiusnak udvaroltam. Idejöttünk az egyik kellemes hétvégénk eltöltésére. Szerette a bort. – Agrippina felderült. – Majdnem annyira, mint a gombát.
	Nem igazán hiszek az előjelekben, de ebben a pillanatban valami különös történt. Egy bagoly szállt el a kert fölött, több más madár pedig üldözte. Megremegtem, és megérintettem péniszem végét, hogy elűzzem a balszerencsét. Agrippina nézte, ahogy az üldözött madár menedéket keres a fák lombja közt.
	– Közelítő halál – jegyezte meg. – Nem a fenyegető végzet előhírnöke-e baglyot látni nappal?
	Úgy tűnt, mintha felhők mögé bújt volna a nap. Visszagondolva úgy látom, nem lehetett véletlen, hogy feltűnt az a bagoly: Néró egyik kéme rejtőzhetett a bokrok közt egy kalitkával, és abban a pillanatban engedhette szabadon a madarat. Megpróbáltam tréfálkozással elütni a dolgot, de Agrippina feszült és óvatos maradt.
	Az esemény megmérgezte a vacsora légkörét. Agrippina túl sokat ivott és heves vitába keveredett Kalliénosszal. Az a haszontalan semmit nem szeretett jobban, mint sértődötten elvonulni; stílusosan most is ezt tette.
	– Hadd menjen – intett Agrippina. – Elegem van már a mogorva képéből. Most hadd meséljek neked Tiberiusról. Tudtad, hogy szeretett úszkálni Capri mellett a tengerben kisfiúkkal, akiket arra tanítottak be, hogy csiklandozzák alulról?
	Acerronia nevetésben tört ki. Agrippina megparancsolta, hogy oltsam ki a fényeket, és elbocsátotta a szolgákat. Épp a lámpásokat oltottam ki, amikor hatalmas zörejt hallottunk.
	Agrippina hálószobája a villa túlsó végében volt, egy kisebb szárnyban, amit a villa sarkához építettek, és mindkét oldalról kétemeletes épület határolta. Soha nem mondta el, miért ezt a helyiséget választotta. A legtöbben szeretnek a tetőn aludni, Agrippina azonban mindig a villa földszinti hátsó helyiségeit kedvelte. Ezt a helyiséget különlegesen alakították ki: mennyezete deszkákból készült, Libanon legjobb cédrusából, de nem úgy, mint egy kerítés, hanem úgy, hogy kis réseken látni lehessen a holdat és a csillagokat. Agrippina imádta a holdat; szerette fényét, és a negyedik negyedben, teliholdkor gyakran nézegette.
	Mire beértem a hálószobába, a mennyezetnek vége volt, és vele Kalliénosznak is. A tető beomlott, gerendák és törmelékhalom alá temetve az ágyat és a görögöt. Agrippina és Acerronia is odaértek. A zaj felriasztotta a többieket is a villában, lámpákat és fáklyákat hoztak. A rabszolgák némelyike hisztériás rohamot kapott, Agrippina azonban nyugodt maradt. Köpönyegbe burkolózott, és megállt az ajtóban, a kőtörmeléket nézte, amely maga alá temette szeretőjét.
	Másnap reggel kivizsgáltam a „balesetet”. Úgy látszott, a hálóhelyiség két oldalán álló épületeken dolgozó munkások a lapos tetőre halmozták a köveket; ezek valamilyen okból a fatetőre borultak, ami ettől beszakadt és szétzúzta Kalliénosz testét. A görög holtában minden szépségét elvesztette: az egyik gerenda oly könnyedén törte szét fejét, mint egy diót, egy másik a lábait zúzta össze. Agrippina parancsot adott, hogy burkolják lepedőbe a véres maradványokat, és a holttestet levitték a tengerpartra. Gyorsan halotti máglyát építettek, leöntötték olajjal, és maga Agrippina gyújtotta meg egy fáklyával. A boráldozat után elmormolta az imát, a tengeri szellő pedig felszította a lángokat, és rövid időn belül hamuvá lett minden. Agrippina nem volt hajlandó azonnal távozni, a rabszolgákat elbocsátotta, engem azonban maradásra kért.
	– Baleset volt, Parmenón?
	– Nem, Domina. Pár munkásnak nyoma veszett. Maradt némi törmelék a tetőn, de semmi nem okozhatott ekkora omlást. Ellenőriztem a mennyezet tartógerendáit.
	– És?
	– A gerendákat valaki meggyengítette, a tartóvasakat eltörték. Azt gondolom, öt vagy hat férfi kapaszkodott fel a tetőre éjjel, valószínűleg több zsák törmelékkel, bár végül a lezuhanó gerendák ölték meg szegény Kalliénoszt.
	– A törmeléket tehát rádobták a tetőre?
	– Igen, Domina, a gerendák pedig egyszerűen nem bírták és leszakadtak, három méter magasból. Kalliénosznak esélye sem volt a túlélésre.
	– Ki adhatott erre parancsot?
	– Tudod, ki – suttogtam. – Domina, beléptél az arénába, de az ellenfeled sújtott le először. A jelenetet jól megrendezték: délután a bagoly, este a baleset. A gyilkosok látták Kalliénosz lámpását, és kétségkívül azt hitték, hogy mindketten visszavonultatok éjszakára…
	Agrippina felemelte a kezét.
	– Nem akarok többet hallani erről.
	Visszament a halotti máglyához. Azt hittem, akar még mondani valamit, de csak megkerülte a máglyát, és megállt a tengernél, hagyva, hogy a víz nyaldossa szandálba bújtatott lábát. A feje fölött rikoltoztak a tengeri madarak. Utánamentem, de megálltam mögötte. Rázkódtak a vállai. Egyike volt ez annak a pár alkalomnak életemben, amikor Domina Agrippinát, Germanicus lányát sírni láttam.
	– Nem hallod őket, Parmenón?
	– Domina, csak a tengeri madarakat hallom.
	– Nem, Parmenón. – Megfordult, és letörölte arcáról a könnyeket. – A szellemek a nevemen szólítanak!
Második fejezet


	„Élen egy asszony!”
	(Vergilius, Aeneis, I. 364.)
	
	Várakoztunk, mint a gladiátorok az arénában. A villát Néró kémei vették körül, a házi szolgák megbízhatóságáért pedig egy fabatkát sem adtam volna. Ahogy követték egymást a napok, baljóslatú jelek egész sorát figyelhettük meg. Agrippina idegei pattanásig feszültek. Gyakran csattant fel ingerülten, és többször is a tengerre néző hegyfokon találtam, töprengő arccal, mintha arra várna, hogy Neptunus mondja meg neki a jövőt. A császári politika félhomályában egyre nehezebben lehetett megkülönböztetni barátot és ellenséget. Egy reggel egy szolga szaladt a házba, rémülten kiáltozva, hogy a csirkék nem hajlandóak enni – rossz előjel! Agrippina talpra ugrott, arcát harag torzította el. Kirohant az udvarra, felkapott kettőt a bűnös madarak közül, és a kútba dobta őket.
	– Ha nem esznek, hát igyanak a kis dögök! – kiáltotta. Azok a szolgák, akik Nérónak kémkedtek, jól mulattak ezen a kitörésén. Újabb nyugtalanító történeteket hallottunk: különös fekete kutyát láttak átszaladni a villa kertjein, egy kígyó esett le az egyik tetőgerendáról, egy kakas az éj közepén kukorékolt.
	Megpróbáltam elterelni Agrippina figyelmét. Egy este felbéreltem egy vándorkuruzslót, aki viccesebb volt minden bohócnál. Azt állította, görög, és Cato tanításait követi. Bevittem a tricliniumba, ahol Agrippina és Acerronia sültet csipegettek és jókora kupa bort ittak hozzá.
	– Beszélj az úrnőnek az elméletedről! – utasítottam a görögöt.
	A sarlatán jobbnak bizonyult bármilyen erősítő gyógyszernél. Aiszkipólusznak hívatta magát, és azt állította, Athénben tanulmányozta annak a vén ünneprontó Catónak az írásait. Tudtam, mi következik. A szélhámos színpadiasan az asztalt elborító tálakra és tányérokra mutatott.
	– Ne egyétek ezt a szemetet! – jelentette ki. – Igyatok borókafőzetet és mindig tartsatok magatoknál gránátalmát a hasgörcsök és férgek ellen.
	Agrippina arcára kiült az elképedés. Eltátotta a száját.
	– A lényeg a káposzta! – harsogta a kuruzsló. – Egyél káposztát, Domina! Könnyít a beleken és elősegíti a vizeletürítést. Az alaposan megmosott és felaprított káposzta meggyógyítja a fekélyeket, a nyílt sebeket, és segít, hogy felszívódjanak a daganatok. Ha forró zsírban kisütöd és üres gyomorra eszed, elmulasztja az álmatlanságot. A káposztalé ezenfelül gyógyítja a nagyothallást, és ha a megfelelő testrészekre dörzsölöd, erősíti az érzéki élvezeteket.
	Agrippina hátravetette a fejét és hangosan felkacagott. Nagy öröm töltött el ennek az igazán vidám nevetésnek a hallatán, mely mélyen a gyomrában kezdődött, visszhangzón tört fel melléből és torkából, és visszahozta az életet a tekintetébe és az arcára. Acerronia csatlakozott hozzá. Engem is megfertőzött vidámságuk, leültem egy padra, vállaim rázkódtak a nevetéstől. Egy teli erszényt dobtam Aiszkipólusz felé, és megmondtam az ostobának, hogy alhat kinn az istállóban.
	– Látod, megmondtam – jelentette ki komoran a görög, miközben az ajtó felé tessékeltem. – A káposztának már az említése is elmulasztja a búskomorságot.
	Ez már túl soknak bizonyult Agrippina számára. Úgy nevetett, hogy lecsúszott a padlóra. Megszabadultam Aiszkipólusztól, és visszatértem a tricliniumba. Öröm volt látni Agrippina arcát, a nevetéstől kicsordultak a könnyei, fekete csíkokban elmázolva szemfestékét. Felkelt, megmosta az arcát lótusszal illatosított vízben, és óvatosan megtörölte. Megpróbált köszönetet mondani nekem, de az arcomra pillantva újra kitört belőle a kacagás. Jó óra telt el, mire össze tudta szedni magát. Vándorkuruzslónknak sikerült megszüntetnie a feszültséget, amely marta a lelkét. Végre teljesen magához tért, és egy asztalkendővel megtörölte a szemét.
	– Ennyit az előjelekről!
	Hirtelen elakadt a lélegzete, arcára komolyság ült ki. Megkérdeztem, visszahívjam-e a káposztás kuruzslót.
	– Nem, nem. – Agrippina felemelte a kezét. – Elég volt, Parmenón. Sokat segített a nevetés. Köszönöm.
	Megkérte Acerroniát, hogy töltsön meg három kupát falernói borral, és keverje mindegyikbe egy galambtojás sárgáját, tisztító hatása végett. Köszöntésként felém emelte ékköves kupáját, belekortyolt, majd a padlóra meredt. Az olajlámpások pislákolni kezdtek, aztán kialudtak. Hívni akartam egy szolgát, de Agrippina ráütött a cédrusfa asztalra.
	– Szeretem a sötétet – suttogta. Felemelte fejét és rám nézett. – „Aki az én gyermekem és Agrippináé, az csak gyűlöletes és borzalmakat okozó lehet” – idézte.
	– Ez nem igaz – vágtam rá –, gonosz dolog volt a férjedtől, hogy ezt mondta.
	– Az első férjem, Domitius Ahenobarbus – biggyesztette el a száját Agrippina. – Részegen született és részegen halt meg. Micsoda nemtelen vég egy nemes családnak! De akkor is ezt mondta Néró születésekor.
	– Talán hallott a rossz előjelekről – jelentette ki Acerronia.
	– Nehéz szülés volt – forgatta Agrippina a kezében a kupát. – Napokig vajúdtam, a gyerek fordítva feküdt, és végül a Saturnalia estéjén született meg, lábbal előre. A bábák egész nap fecsegtek és szörnyülködtek. – Felsóhajtott. – Egy egyiptomi jövendőmondó azt mondta, Néró császár lesz, és megöli az anyját. – Könnyein keresztül elmosolyodott. – Tudod, mit feleltem erre, Parmenón? Hadd öljön meg, csak kerüljön trónra! – Halkan felnevetett. – Igen, igaz, a fiam rossz vérből származik. Az Ahenobarbus bronzszakállat jelent, illik Néróra. Hogy is van a mondás? „Bronzszakáll, vasarc, ólomszív.” – Újra kortyolt a borból.
	– A jövendőmondók nem érnek semmit – jegyeztem meg.
	– Mintha nem tudnám! – felelte Agrippina. – Jeleket bármiből ki lehet olvasni. Hallottad, ugye, a történetet, hogy amikor Néró még kisfiú volt, Messalina, az a szuka orgyilkosokat küldött, hogy megöljék?
	– Igen, hallottam – mondtam gúnyosan –, állítólag megjelent egy kígyó, és elijesztette őket. Azt hitték, Apolló isten küldte. – Agrippina mély torokhangon kuncogott.
	– Igaz a történet? – kérdeztem, bár tudtam a választ. Ezt az esetet csak hallomásból ismertem, azon az éjjelen azonban jelen voltam, amikor Messalina az anyjával együtt próbálta megölni Nérót.
	– Igaz is és nem is – nevetett Agrippina. – Messalina gyáva orgyilkosokat küldött. Beosontak a fiam szobájába és meglátták a kígyót. – Felrázta az egyik párnát. – Az a kígyó olyan ártalmatlan volt, akár egy bolha, egyike azoknak az egyiptomi kígyóknak, amelyeket a patkányok és egerek kiirtására tartanak. – Arckifejezésem láttán kitört belőle a nevetés. – A pletyka többi részét én terjesztettem el, és azok a gyávák nem siettek megcáfolni: így terjedt el egyetlen kígyó híre helyett az, hogy fél tucat hosszú, tekergőző, sziszegő pitonnal találták szembe magukat, amelyeket Apolló küldött. – Megvető hangot adott ki, és egyik gyöngy fülbevalójával kezdett játszadozni. – Hiszel az istenekben, Parmenón? – kérdezte. – Nos? Hiszel bennük, vagy annak a Krisztusnak a követője vagy, mint az a zsidókból és rabszolgákból álló szedett-vedett tömeg, akik azt hiszik, hogy a keresztre feszített istenük három nappal később feltámadt? Hiszel ebben a képtelenségben?
	– Nem. Nem hiszek sem az istenekben, sem az elíziumi mezőkben, vagy Hadészban, vagy az alvilágban. Hogy hihetünk olyan vallásban, amely az istenek közé emel egy olyan embert, mint Claudius? Még hugyozni sem bírt egyenesen.
	Agrippina nevetett, aztán felemelte a fejét, mintha hallgatózna.
	– Miért van ekkora csend? – suttogta Acerronia.
	– Mint a sírban, ugye? Ez jön a halál után, Parmenón: csak a sötétség, a teljes elmúlás.
	– Megbántál bármit is? – kérdezte Acerronia, aztán az ajkába harapott, mintha szégyellné a kérdést.
	– Megbánni? – fújta fel orcáit Agrippina. – Bár látnám apámat, a nagy Germanicust! Bár itt lenne most! Ő alaposan megleckéztetné a fiamat. Vagy akár az anyám itt lenne! Amikor apám átvette a germániai légiók parancsnokságát, a katonák fellázadtak. Rettegtek, hogy a germánok megsemmisítik apám seregét és átkelnek a Rajnán. Anyám odament a fenyegetett hídra a karjában velem vagy egy másik gyerekével, és odakiáltott a katonáknak, hogy tegyék meg a legrosszabbat, amit csak tudnak. „Gyújtsátok fel!”, kiáltotta. „Öljetek meg! Mészároljátok le Germanicus gyermekét!” – Agrippina kortyolt a kupájából. – A katonák meghallgatták. Egyszer megkérdeztem anyámat, mit tett volna, ha tényleg felgyújtják a hidat. „Ó, hát leugrottam volna”, felelte. – Agrippina közelebb hajolt az asztalhoz és csipegetni kezdett egy szőlőfürtből. – Egy dolog jellemző a családunkra: mind jól úszunk.
	Az úszás, a káposzták, Agrippina története ott a félhomályos tricliniumban – mindez friss emlék még. Domina megitta a borát, és aludni tért új hálószobájába. Én ottmaradtam Acerroniával, azt gondolván, hogy talán benne van egypár csókban és egy kis összebújásban, ő azonban sokat ivott, és zilált külsővel álomba zuhant a heverőn. Otthagytam, visszatértem szobámba és kinéztem az éjszakába.
	Agrippina története, amit az anyjáról mesélt, mindannyiunk félelmeiről szólt. Keresztúton állunk élet és halál közt, és mind tudni akarjuk, mit hoz a sors. Azon tűnődtem, vajon meddig kell várakoznunk. Másnap reggel azonban megérkezett Creperius, a csónakos, Agrippina legfőbb kéme Rómában. Piszkos, zilált külsővel, borotválatlanul toppant be, és bűzlött, akár a tímárműhely. Az udvaron majdnem leesett a lováról. Agrippina személyesen segítette be a fürdőbe, miközben kiáltott a szolgáknak, hogy hozzanak ételt és bort, de előbb kóstolják meg. Creperius nyakig elmerülve ült az illatos vízben, és mohón itta a bort.
	– Azt hittem, meghaltál! – jelentette ki Agrippina. A kád szélén ült, lábait a piszkos vízbe lógatva, és haragosan meredt leghűségesebb ügynökére.
	– Hol van Sicculus?
	Creperius kinyitotta a szemét. Lóarcát durva vörös haj keretezte, a vízbe merülve még inkább hasonlított arra a gebére, amin érkezett. Hosszúkás, ráncos arcára mosoly ült ki. Újra kortyolt a borból.
	– Sicculus halott – mondta, és körülnézett a gőzfelhőbe burkolózó helyiségben.
	– Csak Agrippina és én vagyunk jelen – nyugtattam meg. – Az ajtót bezártuk és belülről bereteszeltük.
	– Legalább tucatnyi kémem volt a fiam háztartásában? – kiáltott fel Agrippina.
	– Mind meghaltak – felelte Creperius anélkül, hogy kinyitotta volna a szemét. – Emlékszel Rosciusra, a színészre? Nem lép többé a színpadra: a belei elfekélyesedtek és az egész teste a férgeké lett. Rabszolgákat vett, hogy fürdessék, de minden ruháját, minden kézmosó tálját, fürdőjét és ételét megfertőzte a rothadás nyálkája. – Creperius a vízbe csapott. – Roscius a nap nagy részét a fürdőjében töltötte, de semmit nem használt: teste minden nyílásából férgek jöttek elő.
	– Méreg okozta? – kérdezte Agrippina.
	– Természetesen! – nevetett fel Creperius. – Valószínűleg Poppea egyik szolgája adta be neki. Nagyon odafigyeltem arra, mit eszem és iszom.
	– Mi lett Sicculussal? – kérdeztem, emlékezetembe idézve a kis szicíliait fekete hajpamacsával és nevető arcával.
	– Egész Rómát átkutattam érte – felelte Creperius –, de sehol nem találtam nyomát. Azt pletykálják, Néró emberei elkapták, lemetszették a szemhéját, és szögekkel kivert ládába zárták. Ezt is csak onnan tudom, hogy egyesek vigyorogva azt mesélik, Sicculus halálát nem a fájdalom okozta, hanem az álmatlanság. Ezután úgy döntöttem, elhagyom Rómát. Legalább egy hétig rejtőzködtem a városon kívül. Mikor úgy gondoltam, eljött a megfelelő idő, a nálam lévő ezüstön megvettem ezt a lovat, és megszöktem.
	– Tehát elkezdődött – suttogta Agrippina.
	– Ó, igen, elkezdődött. Néró nyilvánosan a legjobb anyaként emleget téged, de titokban vadul tervezget. Egyetlen barátod sem maradt Rómában, akik a kegyeidben álltak, azokat vagy megvesztegették vagy megölték. Ha visszatérnél a városba, sosem távoznál élve.
	– Ki áll mindezek mögött? – kérdezte Agrippina. – Az biztos, hogy nem a fiam. Valaki megragadta a szívét, és most a fülébe sugdos.
	Creperius kinyitotta a szemét és lustán elmosolyodott.
	– Megragadta, Domina, de nem a szívét, hanem egy másik testrészét. Poppea mostanra a nap és az éjszaka királynője. Császárnő mindenben, csak névleg nem.
	– És mi a helyzet a fiammal? – kérdezte Agrippina, aki mohón próbált témát változtatni.
	– Ő átadta magát a szokásos dorbézolásnak. Rabszolgának öltözve vezeti azt a csapat gazfickót, akik éjszakánként rettegésben tartják Róma utcáit.
	– Tigellinus! – kiáltott fel Agrippina.
	– Tigellinus is egy közülük. Ő a mulatságok mestere. Útját állják a járókelőknek, kirabolják és levetkőztetik, aztán a csatornákba dobják őket. Megszállják a boltokat, kocsmákat, vendéglőket és a rossz hírű házakat. Egy asszony sincs biztonságban tőlük. Emlékszel még Julius Montanus szenátorra? – Creperius letörölte arcáról a vizet. – Néró egy éjjel álruhába öltözve megtámadta a feleségét. Montanus megvédte, és alaposan eltángálta a fiadat. A császár elfutott. Montanus később rájött, kit támadott meg, és elment a palotába bocsánatot kérni. Az ostoba! Jobban tette volna, ha zárva tartja a száját. A fiad mindössze ennyit mondott: „Megütötted Nérót, és még élni mersz?” Montanus felismerte a fenyegetést és öngyilkos lett. A fiad most egy csapat gladiátorral járja Rómát, ők megvédik
	– Miért követ el ilyen ostobaságokat? – kérdezte Agrippina. – Senecának semmilyen hatása nincs rá?
	Creperius arcizmai megfeszültek. Felkapta a kád szélére tett törülközőt, és megtörölte az arcát.
	– Domina – suttogta rekedten, senki nem tudja, mi következik most. Néró megváltozott. Egyre kezelhetetlenebb, és a Tigellinus-féle férgek csak biztatják erre.
	– Caligula! – Agrippina kimondta, ami az eszébe jutott, mielőtt meggondolhatta volna.
	– Pontosan – értett egyet vele Creperius. – Azt suttogják, Caligula tért vissza.
	Agrippina az arcához emelte a kezét. Rettegő tekintete elkalandozott, mintha Caligulát látná a helyiségben gomolygó gőzben; „Kiscsizmát”, az ő őrült, romlott fivérét, aki azt hitte, szerelmeskedhet a Holddal.
	– Lehetetlen! – Agrippina megrázta a fejét és felállt. – Ez lehetetlen! Még beszélünk ma éjjel, Creperius. Lakomát adok a tiszteletedre. – Ezzel kimenekült a helyiségből.
	Agrippina hamar összeszedte magát, összehívta a szakácsokat és szolgákat, és parancsokat adott, hogy rendezzenek lakomát aznap éjjel. Nem a tricliniumban ettünk, hanem egy márványfalú, a tengerre néző helyiségben a villa keleti oldalán. Gyönyörű kora tavaszi este volt, a levegő lágy és balzsamos. Agrippina úgy viselkedett, mintha még mindig Róma császárnéja volna. A márványfalakat gyertyák és olajlámpások miriádja keltette életre. A padlót feltörölték, felmosták és aranyszín fűrészporral hintették fel. A selyemmel bevont, arannyal díszített díványok és selyemmel leterített asztalok körül elefántcsontszín rojtos párnák hevertek, kis, csiszolt asztalkákon bor állt.
	– A bor mindig szem előtt legyen, ruhával letakarva – figyelmeztetett Agrippina. – Távol tartja a legyeket és a méreg-keverőket is.
	Csak négyen vettünk részt a lakomán: a Domina, jómagam, Acerronia és Creperius. Agrippina szakácsai kitettek magukért. Borok nagy választéka kísérte a bőséges étkezést, az asztalon garnélarák, afrikai csiga, borban elkészített kagyló és rák, hússal és különféle halakkal töltött disznósült állt, még egy angolnát is kisütöttek, és most kis rákokkal körítve illatozott az asztalon. Agrippina lenyűgözően festett gyöngy fülbevalójával és nyakékével. Hófehér, arany- és bíborszín rojtokkal díszített stólát viselt, hozzáillő szandállal. Úgy feküdt a díványon, mint egy fiatal nő, aki Vénusz szobrához ül modellt, és várja, hogy Róma egyik szobrászmestere az ő képére formálja a követ. Bort ittunk és pohárköszöntők hangzottak el, Creperius pedig beszámolt nekünk a Rómában keringő pletykákról. Elmesélte, ahogy egy fiatal színész, Appius ügyességét fitogtatva gyöngyöt dobott a levegőbe, hogy a szájával kapja el, de megfulladt; egy Macheon nevű őrült felkapaszkodott az oltárra Jupiter templomában, és vad próféciákat hangoztatott, mielőtt megölte magát és a karjában tartott kutyakölyköt; Róma utcáin a forgalom rosszabb volt, mint valaha.
	– Egy tengeri borjú is felébredne tőle – morgott Creperius. – Szekerek, hordszékek, a rendnek legkisebb látszata sincsen.
	Amit ezután mondott, arra jóval később is emlékeztem.
	– A fiad, Néró undorodik a várostól, de azt mondogatja, nincs Rómának semmi olyan baja, amit egy tűzvész ne tudna meggyógyítani.
	Hideg szellő fújt be, az izzadság meghűlt a bőrünkön, a beszélgetés elhalt. Csak a tenger távoli zaját hallottam, a sziklákat csapkodó hullámokat és a lenyugvó nap fényében fészkükbe térő sirályok rikoltásait.
	Agrippina figyelmesen hallgatta Creperius fecsegését, és hagyta, hogy a szolgák befejezzék teendőiket. Mikor elmentek, úrnőm levette a gyöngyöt, jobb füléről, egy kis korsó ecetbe dobta, és nézte, ahogy feloldódik.
	– Kleopátra is ezt tette – suttogta. – Vett egy egymillió szesztercius értékű gyöngyöt és nézte, ahogy szétomlik. – Elmosolyodott. – Áldozat az isteneknek.
	– Azt gondoltam, nem hiszel bennük – vetettem közbe. Agrippina megvonta a vállát.
	– Istenek – suttogta –, vagy csak a sötétség közelít? Nos, Creperius, mi híreket hoztál még Rómából?
	– A sirályok nagy ínyencségnek számítanak. Amerlius pedig gyászol, mert az egyik angolnája megdöglött.
	Agrippina türelmetlenül intett.
	– A fontos pletykát akarom hallani – jelentette ki. – Mit beszélnek a fiamról, a császárról?
	– Még mindig Seneca a tanácsadója.
	– A mi nagy filozófusunk – szólt csípősen Acerronia.
	– Burrus a praetoriánus gárda parancsnoka.
	– Én neveztettem ki azzá – intett Agrippina.
	– Otho visszatért utazásaiból.
	– Valóban? – Agrippina ajka halvány mosolyra húzódott. – Még mindig szüksége van minden szőrszálra a testén, hogy némi frizurát hozzon létre a kopasz fején? És még mindig nekidörgöli a heréit minden szent tárgynak, amit talál, hogy növelje ágybéli képességeit? – Felnevetett. – Ha ebben sikerrel járna, valóban elkezdenék hinni az istenekben!
	– Tigellinus csillaga emelkedik.
	– Az istenek segítsenek mindannyiunkat, ha Tigellinus hatalomra jut. – Elhallgatott, lehajtotta a fejét és pillái alól lesett fel. – Mi van Poppea Sabinával?
	Creperius kortyolt a borból. Alaposan szemügyre vettem, és egy vad gondolat ötlött eszembe. Mi van, ha valaki megvesztegette? Valóban a Domina hűséges kéme és szolgája, vagy Néró őt is átcsábította a maga oldalára, mint a többit? Creperius világos színű szemeinek tekintete felém fordult. Valószínűleg olvasott a gondolataimban, mert alig észrevehetően megrázta a fejét.
	– Poppea Sabina? – kérdezte újra Agrippina.
	– Ő uralja a császár szívét – felelte Creperius. – Néró felesége, Octavia az árnyékba szorult. Akté – Creperius szipákolt, mikor Néró volt szeretőjét említette – már nem jelent semmit. Poppea úgy jár-kel Rómában, mintha istennőnek tartaná magát. Arcát fátyol fedi: folyton azért imádkozik, hogy hamarabb haljon meg, mint hogy a kor tönkretenné arca tiszta fehér szépségét.
	– Erről örömmel gondoskodnék – mordult fel Agrippina.
	– Mindennap szamártejben fürdik. A császár elrendelte, hogy négyszáz szamarat tartsanak, az ő kedvéért. Bíborszín fürdőkádja egyfolytában tejjel teli áll. Poppea órákat tölt azzal, hogy csiszolt ezüsttükrökben vizsgálgassa a testét. A kezét krokodilzsírral keni, a testét hattyútollal szárítgatja fürdés után, a nyelvét borostyánlevelekkel dörzsöli, hogy lágy és selymes legyen. Afrikai szolgák masszírozzák, ciprusi illatszerkészítők és Alexandria legjobb szabói dolgoznak neki. A haját sáfrányporral ámbraszínűre festi, és saját parfümöt is tervezett, ámbraillatút. – Creperius az eceteskorsó felé intett. – Poppeának csak a Vörös-tenger legszebb gyöngyei felelnek meg. A cipőit hófehér kecskegidák bőréből készíti, a cipőtalpat aranyoztatja. Mikor sétál, lépteinek olyan hangja van, mint a táncosénak a színpadon. Azt beszélik, szeme minden rebbenését, szája, arca, keze minden mozdulatát begyakorolta. Mindent tud a szerelmeskedésről.
	– És Nérót mindez elbűvölte – szólalt meg Agrippina. – Teljesen megrészegült tőle. Poppea mostanra elvált Othótól, de még játssza a vonakodó menyasszonyt.
	Creperius felcsippentett egy darab kagylót. Agrippina úgy tett, mintha egy, a Creperius feje fölötti pont kötné le a figyelmét.
	– Értem jönnek, ugye? – suttogta Domina.
	Félig felemelkedtem ültömből. Agrippina tekintete űzött vadéra emlékeztetett. Pillantása egy árnyas sarok felé siklott, mintha olyan dolgokat látna, amiket mi nem.
	– Kik jönnek, Domina? – kérdeztem halkan.
	– Mind ott vannak – felelte. – A szemük karikás, a szájuk tátong…
	– Domina! – szóltam rá erélyesebben.
	Megrázta magát és újra Creperiusra nézett.
	– Nos, Creperius, mit mondogat a mi kis fejőslányunk a fiamnak?
	– Domina, mindez csak pletyka.
	– Mit mond neki? – Agrippina hangja kiáltássá erősödött.
	– Poppea azt szokta kérdezni Nérótól, valóban ő-e Róma császára. „Az igazi uralkodó az anyád”, hajtogatja. „Még mindig ő hoz minden fontos döntést.” – És Creperius elismételte Poppea legkeserűbb gúnyos megjegyzését: – „Téged Néró császárnénak csúfolnak, anyádat meg Agrippina, Róma császára néven emlegetik.”
	Úrnőmre nézegettem, aki alaposan ízlelgetve kortyolta a bort, ahogy akkor szokta, amikor nagyon leköti valami. Ez már élethalálharc volt: Poppea halálos ellenség.
	– Azt mondják, Poppea selyembe burkolt ajándékot adott fiadnak – folytatta Creperius –, és mikor Néró kibontotta, kiderült, hogy egy aranypénz az, amin a te képmásod áll. „Miért van ez?”, sziszegte Poppea.
	– És mit felelt Néró? – kérdezte Agrippina.
	– Meg kell valljam, Néró összezavarodott. „Én művész vagyok, csak ez érdekel”, felelte. Poppea ekkor a lába elé térdelt. „Anyád pedig megkímél attól a gondtól, hogy császárnak is lenned kelljen”, mondta az a kis ringyó. „Sosem arra emlékezteti a népet, hogy ő Néró anyja, hanem arra, hogy Germanicus lánya. Ez fontosabb, mint a te költészeted.”
	– Ki mondta ezt el neked? – kérdeztem, mert aggódtam, hogy a beszélgetés rossz hatással lesz Agrippina felajzott idegeire.
	– Mindez csak pletyka – védekezett Creperius. – Ha tévedek, akkor miért nem jön Néró ide? Miért nem hívja Dominát vissza Rómába?
	Agrippina lecsapta kupáját az asztalra.
	– Parmenón! – Feltápászkodott a díványról és rám meredt. – Mit gondolsz, milyen formában jön el?
	– Micsoda? – kérdeztem ártatlanul.
	– A halálom.
	Néma csend nehezedett a vacsorázóhelyiségre. Mintha a tenger is hallotta volna úrnőm szavait, a hullámok is elcsendesedtek.
	– Nem fog odáig merészkedni – vetette közbe Acerronia. – Akkor anyagyilkossággal vádolhatnák! Hogy ölhetné meg bárki is Germanicus lányát?
	– Nem, ő maga valóban nem tenné meg – feleltem –, de mások megtehetik helyette.
	– Hogyan? – Agrippina hangja metszően élessé vált. – Mit gondolsz, Parmenón, hogyan?
	– Nem méreggel; ahhoz túl közel kellene jutniuk, és tudják, hogy szedsz minden létező ellenszert. Ezen kívül akkor minden kétséget kizáróan őrá mutatna a gyanú ujja.
	– Tőrrel? – kérdezte Agrippina.
	– Az túl nyers és túl véres – feleltem. – Újra elvezetnének hozzá a nyomok. Nem, Domina, azt hiszem, a figyelmeztetést már megkaptuk. Balesetben. Valami olyasmiben, amit olyan könnyű megmagyarázni, mint egy tető leomlását.
	Agrippina hirtelen felnevetett.
	– Az is lehet – szólalt meg Creperius –, hogy a fenséges Néró megengedi, hogy édesanyja békésen nyugalomba vonuljon.
	– Ő megengedné – felelte Agrippina –, de Poppea nem. Apám mindig azt mondta: „Ismerd meg ellenségedet!” Ha én lennék Poppea, most épp a riválisom halálát tervezgetném. És ő sem tesz mást. – Agrippina ravasz pillantást vetett rám. – Ő a gladiátor, akit meg kell ölnöm.
	– Megtehetnénk, hogy mi sújtunk le elsőnek – folytattam a gondolatmenetét. – Öld meg Poppeát. Mérgezd meg a szamártejfürdőjét. Tégy valami alattomos szert a porokba, amelyekkel az arcát és kezét ápolja.
	Agrippina megrázta a fejét.
	– Nem, ezekre már számítani fog. A többiek pedig azonnal megragadnák a lehetőséget, hogy engem okoljanak. – Körmével dobolt az asztallapon. – Mi lesz most?
	– Talán a császár száműz valami távoli szigetre vagy Britannia vadonjába – szólalt meg Acerronia.
	– Elmenekülhetünk – ajánlottam fel. – Északra mehetünk, Germaniába, és menedéket kereshetnénk az egyik legátusnál!
	Agrippina nem figyelt rám.
	– Hozzátok ide Salvarát – suttogta, és csettintett ujjaival. – Siessetek! Szükségem van rá.
	Salvara, a boszorkány, egy afféle helyi javasasszony egy kunyhóban élt a villa mögött elterülő fenyvesekkel borított dombok egyikén. Elhagytam a helyiséget és szolgákat küldtem Salvaráért. Meglepetten láttam, hogy szinte azonnal visszatértek az idős asszonyt kísérve. Salvara csontos kis öregasszony volt, rongyai bűzlöttek a különféle szerektől, amelyeket kotyvasztott. Ráncos arcában dévajul csillogtak éber tekintetű, szürke szemei.
	– Már rég elindultam – jelentette ki finom, művelt hangján, melyről eszembe jutottak a pletykák, hogy évekkel korábban nagyasszonyt játszott Pompejiben.
	– Honnan tudtad, hogy szüksége lesz rád? – kérdeztem.
	– Szívesen mondanám, hogy megjósoltam, de az igazság az, hogy az egész környéken elterjedt, hogy a fenséges úrnőhöz küldönc érkezett Rómából és ő lakomát adott a tiszteletére – Salvara oldalt hajtotta a fejét –, mégse hallok zenét vagy éneklést.
	– Ez nem olyan lakoma – feleltem. – A fenséges úrnő már vár.
	Végigkísértem az oszlopos folyosón. Agrippina sokat ihatott, mert arca enyhén kipirult, pupillái kitágultak, szeme csillogott. Salvara meghajolt és lekuporodott az asztal elé.
	– Tudtam, hogy szükséged lesz rám.
	Kioldotta a kis bőrtáskáját összefogó zsinórt, kiszórta a csontokat a padlóra, felbontott egy kis, lepecsételt fiolát és vérrel fröcskölte le belőle a csontokat. Anélkül, hogy engedélyt kért volna, felemelte Agrippina kupáját és belekortyolt, majd összekeverte a bort a maradék vérrel. Ezután összekeverte a csontokat és csendes imát mormolt. Sosem hittem a fekete mágiában, bár jó pár trükköt láttam, amitől elállna a lélegzetetek is. A birodalom legjobb szélhámosai mutatták be előttem, mit tudnak. Agrippina hozzám hasonlóan szkeptikus volt, de Salvara más volt, akárcsak Joák, a zsidó: nem alkalmazta a szélhámos mesterek színpadias mozdulatait és drámai megnyilvánulásait. Csak egy idős nőt láttam, aki a Domina előtt kuporog, a csontokat nézi és halkan dudorászik. Dala az altatódalokra emlékeztetett, amit az anyák énekelnek rémült gyermekeiknek. Szemhéjam elnehezült. Megráztam magam és körülnéztem. Creperius és Acerronia díványaikon lustálkodtak, mint akik túl sokat ittak. Agrippina csak a boszorkányra figyelt. A szobában nagyon meleg lett, kintről éles, száraz szél fújt be, mely mintha a sivatagból jött volna.
	– Mit látsz, anyám? – kérdezte a Domina. – Felemelkedett a fátyol?
	– Mit szeretnél, mit lássak? – érkezett a ravasz válasz.
	– A sorsomat.
	– Halál! – jött a válasz.
	– Mind meghalunk egyszer, Salvara, de hogyan, miért, mikor?
	– Hogy mikor, azt nem tudom megmondani.
	Az olajlámpások némelyike kihunyt. Egyre nőtt a Salvarát körbeburkoló sötétség.
	– Kibékülök a fiammal?
	– Mielőtt meghalsz, békét köttök – felelte a boszorkány lassan, fáradt hangon.
	Salvara lehunyta a szemét, ujjait a padlóra szorította és előre-hátra ringatta magát.
	– Kitől kell félnem? – kérdezte Agrippina.
	– A tenger urától.
	– A tenger urától? Vízbe fogok fúlni?
	– Nem fúlsz vízbe, Domina, de óvakodj a tenger urától!
	– Neptunustól? – szólaltam meg.
	Salvara ügyet sem vetett rám.
	– Kibékültök, Domina, megkapod fiadtól az ölelést és kedves csókot, amire vágysz. De emlékezz szavaimra, óvakodj a tenger urától!
	Az öregasszony lehajtotta a fejét. A melegség szétoszlott. Agrippina szemében örömkönnyek csillogtak, miközben kupájával köszöntött.
Harmadik fejezet


	„Senki se lett egyszerre a legrosszabb.”
	(Juvenalis, Szatírák, II. 83.)
	
	Agrippina megváltozott. Salvara azt jósolta, kibékül Néróval, és ő úgy gondolta, csak várnia kell. A villa újra megtelt fénnyel, zenészeket és táncosokat béreltünk fel, hogy szórakoztassanak minket. Agrippina több időt töltött kinn a kertben, ápolta a virágágyakat, és pletykálkodott Acerroniával. Napfénnyel telt meg minden, az árnyak eltűntek. Megpróbáltam figyelmeztetni, hogy legyen óvatosabb – lehet, hogy hallotta szavaimat, de az biztos, hogy nem hallgatott rájuk. Több gondot fordított a külsejére, szolgákat vett fel, akik a hajával foglalkoztak, krémeket és illatszereket vásárolt. Még a csirkékhez is kiment bocsánatot kérni, és mindannyiunkat megnevettetett a kis színjátékkal, amit előadott. Nem volt szívem figyelmeztetni, hogy továbbra is az arénában áll, és a játék még nem kezdődött el. Feladná Poppea valaha is? Nérót ismertem: elkényeztetett, romlott színész volt, aki bármilyen szerepet eljátszott, amihez éppen kedve támadt. A „tenger ura” kifejezés nem hagyott nyugodni. Mit érthetett Salvara ezalatt?
	Sosem hittem a babonákban, és úgy gondoltam, logika kérdése az egész. Mivel senki nem merne tőrt emelni Germanicus lánya ellen (vagy legalábbis így gondoltam), a méreg pedig szóba sem jöhetett, Agrippina halálát balesetnek próbálják majd álcázni. Saját kezembe vettem a dolgokat: éjjelente őröket állítottam a kertbe, ellenőriztem az ajtókat, pénzt ajánlottam a koldusoknak és házalóknak, ha hasznosat tudtak mondani.
	Antium egyre zsúfoltabbá vált, ahogy jobb lett az időjárás és az emberek elhagyták a várost, hogy élvezzék a tengeri szellőt. Következő látogatónk az a vén bolond Quintus Veronius volt a kopaszodó fejével, folyton csöpögő orrával és folyton vöröslő szemével. Nagy vagyonra tett szert az egyiptomi gabonakereskedelemben, és ezt a vagyont nagyrészt pávák tartására fordította. Egyszer elkövette azt a hibát, hogy meghívta vacsorára Caligulát. Őrült császárunk megérkezett, és az este nagy részét azzal töltötte, hogy pávákra lövöldözött az erkélyről. A pávák mind elpusztultak, Veronius pedig csaknem beleőrült. Visszavonult Campaniába, és gyászban töltötte életét, míg meg nem hallotta Caligula meggyilkolásának hírét. A bolond Veroniust mindenki kihasználhatta. Úgy érkezett a villába ormótlan hordszékében, mintha éppen csak erre járt volna, de mind tudtuk, hogy küldte valaki. A hírek, amelyeket hozott, még jobban felvidították Agrippinát.
	– Ó, igen, igen! – erősítette meg Veronius, miközben bort szürcsölt. – A császár egyre a dicséretedet zengi, Agrippina!
	Száműzött Rómából két színészt, akik hazug szavaikkal támadták felségedet.
	– És Poppea? – kérdeztem meggyötörten.
	– Őt egyre kevesebbet látni. Azt beszélik – folytatta Veronius –, hogy Néró látogatást tesz Baiae-ban.
	Agrippina arcáról minden ránc eltűnt, bőre úgy kisimult, olyan hamvassá vált, akár egy fiatal lányé.
	– Meg fog látogatni – suttogta –, vagy meghív a villájába. Csak várjátok ki!
	Veronius továbbindult, Agrippina pedig egyre lázasabban készülődött. Végül megtörtént, amire várt. A parton megjelent egy gálya, a praetoriánus gárda tisztjei partra szálltak, felmasíroztak a villáig a fehérrel kövezett, poros úton és bebocsátást kértek a főbejáraton. Meghívást adtak át. Az isteni Augustus, Néró, Róma császára baiae-i császári villájában szándékozta megülni Minerva ünnepét, és azt kívánta, hogy Agrippina, „az anyák legjobbja” is tisztelje meg a lakomát. Ha nem állítom meg Agrippinát, elborította volna csókjaival a tiszteket, akik mindketten nálunk maradtak éjszakára, és azt mondták, a gálya másnap átviszi Agrippinát és háza népét az öblön.
	A villa felbolydult: szolgák hada sietett ide-oda, ládákat pakoltak tele és vittek le a partra. Agrippina kiürítette ruhásládáit, és heves vitába szállt Acerroniával azon, melyik ruhája illene leginkább az alkalomhoz.
	Nem sokat csomagoltam, csak a tunikámat, szandálomat, kardomat, írófelszerelésemet és a legismertebb mérgek ellenszereit tartalmazó ládikámat vittem magammal. Kerestem a két praetoriánus társaságát. Mindketten a germániai légiók centuriói voltak korábban, és örültek, hogy távol lehetnek az udvartól, megkóstolhatják Agrippina legjobb borát és sütkérezhetnek a kertben a napon. Bemutatkoztam és tudattam velük, hogy apám a második császári légió tisztjeként szolgált. Egy ideig elbeszélgettünk. Őszinték voltak, jobban érdekelte őket a harc, a nők és a bor, mint az udvar botrányai. Valamire azonban felfigyeltem: nem szívesen néztek a szemembe, és amikor Poppeát említettem, szűkszavúvá váltak. Mikor emlékeztettem őket, hogy Agrippina a nagy Germanicus lánya, nem néztek rám, úgy tettek, mintha a kert virágai és gyógynövényei jobban lekötnék őket. Eleget megtudtam. Ezek a katonák nem vettek részt semmiféle összeesküvésben, de a fülüket nyitva tartották, agyuk gyorsan járt és érezték a mélyben kavargó áramlatokat. Visszatértem a villába és figyelmeztettem a Dominát, legyen óvatos. Agrippina fensőbbségesen nézett rám.
	– Parmenón, olyan vagy, akár egy öreg halaskofa! – csattant fel. – A császár eljött Baiae-ba. A fiam visszatért.
	– Lehet, hogy ez a halálodat jelenti! – szisszentem fel.
	Agrippina az ajtóhoz sietett, bezárta és visszajött, szemében égett a düh. Alig pár ujjnyira állt tőlem, éreztem a gyógyfüvek illatát, amivel leheletét édesítette. Feltűnt, hogy bor festette vörösre szája szélét.
	– Az sem érdekel, Parmenón. Elég, ha a karjaiban halok meg. Érted?
	Erre gyanakodtam. Agrippina imádta Rómát és a hatalmat, azt, ahogy a légiók éltették, a jogot arra, hogy magas pozícióba helyezzen ki embereket, vagy elbocsássa őket, imádott élet és halál ura lenni. Nérót azonban mindennél jobban szerette.
	Késő délután indultunk. Rabszolgáink levitték csomagjainkat a partra, ahol a tengerészek táboroztak. Hajóra szálltunk, vitorlát bontottunk, a gálya pedig megfordult, csattogott a vitorla, evezők csobbantak a vízbe – úton voltunk a Baiae-ban ránk váró dicsőség felé.
	Agrippina egy díványon hevert a hajófarban, mellette Acerronia és Creperius. A tenger nyugodt, lágy hullámokban fodrozódott, épp csak annyira hullámzott, hogy felkavarodjon tőle a gyomrom. Nem vettem tudomást tengeribetegségemről, és a víz felett lebegő párát figyeltem. Hallottam a vitorla csapkodását, az evezők nyikorgását, láttam a keményen dolgozó evezősöket, hallottam a kormányos kiáltásait és a kapitány parancsait. Lehetséges, hogy lépre csalnak? – kérdeztem magamtól. Csapda lenne? A praetorianusok azonban nyugodtnak tűntek. Páncélt viseltek, egy tengeri baleset bizonyára nem lenne ínyükre. A pára eloszlott, a nap erősebben sütött. Megjelent előttünk Baiae, az a bűntanya, a gazdagok és hatalmasok játszótere. Zöldellő dombok magasodtak a fehér kavicsos tengerpart és sötétzöld fenyők fölé, a nap vakítóan ragyogott a márványépületeken. Parancsok hangzottak el. Agrippina készülődni kezdett, és megpróbált nyugodt maradni, miközben kezével árnyékolva szemeit a nap elől a partot fürkészte.
	– Egy menet jön! – kiáltott fel. – Nézd, a fiam elém vonul! Arrafelé néztem, és megláttam a zászlók színeit, az arany csillogását. Katonákat láttam, rabszolgákat fehér tunikában, selyemfüggönyös hordszékeket, és mindezek egy csapat férfit követtek, akik a part felé tartottak. Agrippina olyan izgatottan viselkedett, mint egy kislány, aki a szüleit várja. Ahogy a kormányos mesterien a parthoz irányította a gályát, egy csapat praetoriánus sietett a fedélzetre, hogy partra segítse Agrippinát.
	– Anyám! – Néró kinyújtott karral sietett felé a parton.
	Agrippina rohant a fia felé. A lehető leggyöngédebb ölelésben simultak egymáshoz, Néró megcsókolta úrnőm arcát, nyakát és mellét, majd letérdelt, és az arcához szorította Agrippina kezét. Alaposan szemügyre vettem a császárt. Meghízott. Vöröses haja megnőtt és most gondosan göndörített fürtökben omlott nyakára. A borbély aranyporral is meghintette. Láttam, hogy arca petyhüdtebbé vált, nyaka megvastagodott.
	Néró Agrippina mögé pillantott. Homloka, melyre rövidlátása örökké ráncokat rajzolt, most kisimult, dülledt, kék szemei körül a mosoly ráncai jelentek meg. Láttam vöröses szakállát és bajszát, és hogy a költők halványzöld tunikáját viselte. Felállt, dagadt hasától lábai még vékonyabbnak hatottak. Szorosabbra húzta a torka köré tekert fehér selyemkendőt.
	– Vigyáznom kell a hangomra – magyarázta.
	Nem viselt sok ékszert, mindössze egy szépen kidolgozott smaragdot, ami aranyláncon lógott a nyakában. Engem elég tisztán látott, mégis maga elé emelte a drágakövet, és rám pillantott.
	– Üdvözöllek, Parmenón. – Hangja megbicsaklott. Riadtnak tűnt, és óvatosan megtapogatta mellkasát. Ezután megfogta anyja kezét, és felém sétált, majd finomkodó arckifejezéssel szemügyre vett.
	– Császárod üdvözöl.
	Lassan előrenyújtotta kezét. Térdre estem, ő pedig nyájasan megveregette a fejem, mint egy kiskutyáét, majd azzal tetézte a sértést, hogy elsétált mellettem, hogy köszöntse Acerroniát és Creperiust.
	– Ó, most már felkelhetsz, Parmenón – szólt vissza a válla fölött.
	A Nérót kísérők gúnyos nevetése közepette feltápászkodtam. Mind ott voltak: Seneca, az önjelölt nagy filozófus, aki úgy markolta tógáját, mintha dicshimnuszt akarna zengedezni a szenátus előtt; Seneca, aki kopasz fejével és durva arcvonásaival birkózóra emlékeztetett. Ő nem nevetett; köszöntésként felém intett. Mellette Burrus állt elegáns fegyverzetben, szigorú arca kifejezéstelennek tűnt rövidre vágott haja alatt, vékony ajkait összeszorította, mintha valami nem tetszene neki. Született katonaként mindig készen állt a harcra. Tigellinus is velük jött, bőre sötét, akár egy núbiaié, vonásai finomak, szemeiben rosszindulat ég, csúf ajkain somolygás bujkál. Mögötte alacsony alak állt: a fakó képű Anicetus, aranyszegélyű bíbortógában; lelógó karjaival majomra emlékeztetett, és ezt a hatást csak fokozták a mély ráncok szája két oldalán. Ő nevetett elsőként. Megdermedt a szívem. Anicetusról el is feledkeztem. A Misenumnál állomásozó flotta admirálisaként egyike volt „a tenger urainak”. Korábban ő is oktatta Nérót; Agrippinát pedig gonosz lelke minden szenvedélyével gyűlölte. Egy pillanatig éreztem a belőlük áradó ellenségességet és rosszindulatot: Anicetusból és a hozzá hasonlókból hevesen áradt felém, míg Senecából és Burrusból ridegen és gyakorlatiasan.
	Mögöttem Néró épp az anyák legjobbikának nevezte Agrippinát, és bőbeszédű köszönetet mondott a praetoriánusoknak és a hajó kapitányának. Álságos volt minden! A kék ég, a zöldellő növényzet sötét vonala a láthatáron, a kavicsos, fehér part, a nevetés és a köszöntő szavak mind hazugságot lepleztek. Csapdába léptünk. Ez a halál helye: Agrippina szerencsés, ha élve távozik. Néró ugrándozott, akár egy kisgyerek. Egy tálcán kupákat hoztak, pohárköszöntők hangzottak el. Ezután Néró átkarolta Agrippina derekát, és arrébb vezette anyját, feje úrnőm vállán nyugodott. A parttól a várakozó, széthúzott függönyű hordszékek felé sétáltak. Néró szolgálatkészen besegítette anyját a hordszékbe, majd ő is beszállt mellé, a csillogó fegyverzetű praetorianusok pedig körbevették őket, acélos védőfalat formázva. Tigellinus elsütött egy tréfát, és Anicetus hangosan felnevetett. Elkaptam a „hordszék” szót, és azonnal tudtam, hogy a régi botrányos pletykát elevenítik fel, mely szerint Agrippina megpróbálta elcsábítani a saját fiát, miközben hordszékben utaztak Róma utcáin. A menet elindult, végig a fákkal szegélyezett úton a császári villa felé. Acerronia és Creperius egy másik hordszékben utaztak, én azonban úgy döntöttem, sétálok. Seneca és a többiek olyan távol tartották magukat tőlem, amennyire csak lehetett, Burrus azonban a közelemben maradt. Úgy döntöttem, nem pazarlom az időt udvariaskodásra.
	– Milyen nagy a veszély? – kérdeztem. – Van oka az Augustának félnie tőled?
	Burrus megragadta a csuklómat és megszorította.
	– Emlékezz arra, amit most mondok, Parmenón – suttogta, és sötétbarna szemeinek rezzenetlen tekintete az enyémbe mélyedt. – Egy katonám sem fogja Germanicus leánya ellen emelni kardját.
	– Mások azonban megtehetik.
	– Csak Burrus nevében beszélhetek, nem az egész világéban – felelte a praetorianusok elöljárója. Elengedte csuklómat és sietett csatlakozni a többiekhez.
	Elértünk a fákig és ráfordultunk a széles útra, ami a császári villához vezetett. Most jártam itt először azóta, hogy Néró egy vagyont költött rá és az istenek palotájává változtatta. Márványoszlopokat láttam, csillogó épületeket, ragyogó hófehér kőszobrokat, a világ minden fájával és bokrával teleültetett kerteket. Fáklyák és lámpások tartották távol a sötétséget. Az ünnep miatt mindenhol Minerva réz- és bronzszobrai álltak levelekkel és friss virágokkal díszítve.
	Agrippinának és háza népének saját lakrészt adtak a birtokon. Ha a látszat alapján ítélni lehet, Néró valóban az anyák legjobbikának tartotta. Nem kímélte a költségeket. Még Agrippinát is lenyűgözte fogadtatásának és lakosztályának fényűző mivolta. A falak és a padlók vagy márványból készültek gyöngyház berakással, vagy mozaikok díszítették őket. A magánlakosztályt Asia Minor hegyeiből hozott gyönyörű gyémántok tömkelege díszítette. Agrippina ágya aranyberakású illatos fából készült, a ráterített keleti mintás takarót palesztinai gyöngyökkel varrták tele. A ragyogó hálószoba falait elefántcsont táblával berakott falemezek borították, melyeket ha elfordítottunk, más-más képeket mutattak. A mennyezetbe épített szerkezet érintésre parfümöt szórt, és a szobán átfutó vezetékben illatos víz folyt. Agrippina arcára kiült az elragadtatás. Szentül hitte, hogy mindez a fényűzés Néró iránta érzett szeretetének bizonyítéka. Maga a császár kísérte az épületbe és mutatta meg minden csillogását, mielőtt elbúcsúzott és közölte volna, hogy később este még mind találkozunk egy különleges lakomán.
	– Látod? – kiáltott fel Agrippina, mikor a császár és kísérete távoztak. – Látod, Parmenón? Újrakezdünk mindent!
	– Visszatérünk Rómába?
	– Visszatérünk Rómába. – Elmosolyodott, összeütötte tenyerét, majd a szolgák és rabszolgák után kiáltott, hogy készítsék elő lakosztályát.
	Felügyeltem, ahogy behozzák a csomagokat. Váltottam pár halk szót Acerroniával és Creperiusszal. A lelkükre kötöttem, hogy ellenőrizzenek mindent – a bort, az illatszereket, a lepedőket és takarókat –, nincs-e rajtuk bármi nyoma méregnek. Kimentem. Alkonyodott, de a kertet aranyfénybe vonták a lámpások, és láttam a fegyverek csillogását: Burrus őrséggel vette körül a Domina lakrészét. Az elöljáróban bíztam, de Néróról nem tudtam, mit gondoljak.
	Agrippina a nap hátralévő részét készülődéssel töltötte. Megfürdött a márványkádban, és hagyta, hogy Acerronia drága krémeket és illatszereket dörzsöljön a bőrébe. Haját magasra tornyozta, ékköves hajtűkkel és kis elefántcsont fésűkkel rögzítette. Bíborral és arannyal szegélyezett fehér stólát viselt, nyakába lapis lazuli nyakéket tett, csuklóját és bokáját arany kar- és bokaperecek díszítették. Gyönyörűnek láttam. Sarkon pördült és széttárta karjait.
	– Nézd, Parmenón! – kiáltotta. – Hogy tudna bármelyik fiú ellenállni egy ilyen anyának?
	Sírni tudtam volna hevességén. Agrippina szebben ragyogott, mint egy ritka ékkő, mégis milyen dolog az, hogy a nagy Dominának, Agrippinának, Germanicus leányának, Róma császára édesanyjának kurtizánként kell viselnie, hogy elnyerje azt, ami természet szerint az övé kellene, hogy legyen, Néró szeretetét?
	A császár természetesen jól alakította szerepét, és kedvesen felelt minderre. Selyemborítású lugasban vacsoráztunk, a levegő rózsák és lonc illatával volt terhes. Az asztalokat patkó alakban helyezték el, mellettük arany-ezüst kárpitozású heverők álltak. Fáklyák, kandeláberek és illatos olajlámpások világították be a sötétséget – Néró, állítása szerint, mesterséges napfényt hozott létre Agrippina tiszteletére. A császár a díszhelyre kísérte úrnőmet, engem pedig az asztal végénél hagytak. Örültem, hogy itt ülhetek, mert jó rálátás nyílt a vendégekre. Ha Agrippina szándékosan gyűjtötte volna össze minden ellenségét, akkor sem sikerült volna jobban. Seneca, Tigellinus, Burrus, Anicetus, és természetesen a sima bőrű Otho, aki somolygott szája elé emelt keze takarásában. Csak az arany Poppea hiányzott.
	A háttérben zenészek játszottak. A boroskorsók újra körbejártak, és pohárköszöntők hangzottak el. Láttam, amint Néró odakacsint az asztal végében ülő Anicetusnak, és megfagyott bennem a vér. Lehetséges, hogy a lakoma nevetéssel kezdődött, de könnyekkel, esetleg halállal ér majd véget. Megpróbáltam szórakozottnak tűnni, mintha a közelben álló, templom formájúra faragott madárkalitkák és bennük a ritka énekesmadarak kötnék le figyelmemet, vagy a márványmedencék tele élő halakkal, mely közül a vendégek válogathattak, hogy melyiket süssék ki nekik. Minden óhajunkat szolgák és rabszolgák lestek, férfiak és nők egyaránt, a legszebbek egész Rómában. Megpróbáltam elkapni Agrippina tekintetét, de reménytelenül. Csak Néró érdekelte. Minden más olyan volt számára, mint a levegő, amit belélegez: alig észrevehető.
	Végül megkezdődött a lakoma. Halat, szárnyasokat hoztak, majd sült disznót, hasában élő fürjekkel, melyek elrepültek, mikor a szakácsmester felvágta. A fuvolázó zenészek sora mögött egész seregnyi szakács lépett be. A szakácsmester hatalmas ezüsttálcán egész vaddisznót hozott be; mikor felvágták, látni lehetett, hogy fácánokkal töltötték meg, melyeket fürjekkel, ezeket pedig sármányokkal. A szolgák minden fogás után visszatértek, és illatos vizet hoztak, amelyben megmoshattuk kezünket és arcunkat.
	Ezután ünnepélyesen átvonultunk egy másik pavilonba, ahol még pazarabbul terítettek meg. Az oszlopokról lógó aranylámpásokban illatos olaj égett. Rózsakoszorúval koronáztak meg mindenkit, és minden vendég mögött egy rabszolga állt, aki illatosított toll-legyezővel legyezte. Hóval kevert, könnyű fehér borral ízesített jeges üdítőket szolgáltak fel. Antiochiai táncosok érkeztek, és a fuvolák és citerák dallamára érzéki táncot adtak elő. A lakoma egyre jobban eldurvult. Vendégek álltak fel, hogy kitántorogjanak hányni, majd visszatérve még jobban teletömjék a hasukat. Mások a táncosokat és a rabszolgalányokat hajkurászták. A pavilon sarkában Otho közösült az egyik rabszolgalánnyal, míg egy másik lány hangosan biztatta őket. Creperius és Acerronia velem szemben ültek, mindketten alaposan becsípve. Azon gondolkodtam, nem lehet-e, hogy a borba valamilyen szert kevertek. Nem ittam és nem ettem semmit, csak figyeltem az izzadt, kipirult arcokat, a csillogó szemeket, az egyre fülsértőbb zenét és a mulatozók kiáltásait. A többi vendéghez hasonlóan engem is átkutattak, hogy meggyőződjenek róla, nincs nálam fegyver, de sikerült szereznem egy szeletelőkést, és elrejtettem a heverő alatt. Egész idő alatt Nérót és az anyját figyeltem. Néha megcsókolták egymást, összedörgölték az orrukat, fogták egymás kezét, egyszer pedig a császár az anyja mellé ült és a mellére hajtotta a fejét. Láttam rajta, hogy a jelenlévők kedvéért játssza meg magát. Néró időnként ravasz vigyort villantott valamelyik cinkosa felé, akik megpróbáltak bevonni a társalgásukba, hogy megosszanak velem egy tréfát vagy valami pletykát Rómából.
	Anicetus közelebb jött és leült a heverőm szélére, kezében boroskupájával. Kis majomarcán tünékeny mosoly ült.
	– Komornak tűnsz, Parmenón – jegyezte meg elmosódó hangon.
	– Aggódom, Anicetus. – Kiegyenesedtem. – Van rá okom szerinted?
	– Aggódsz? – gúnyolódott Anicetus. – Miért lenne rá okod, Parmenón? Van itt minden: étel, bor, zene és mindenekfelett a császárod társasága.
	Elmosolyodtam a szavaiban rejlő csapdán.
	– Mindig a császárra gondolok. Ő a kezdet, a vég és létem lényege. Ahogy tudod, a császár leghűségesebb szolgája vagyok. Van okunk a félelemre, Anicetus?
	Felkelt, atyáskodón megveregette a vállam és otthagyott.
	Egy rabszolgalány kuporodott mellém. Szinte gyermek volt még; olajszín bőréről láttam, hogy Egyiptomból érkezett. Felajánlotta, hogy mellettem marad, és mikor megráztam a fejem, duzzogva távozott. Csak Nérót és az anyját figyeltem. Az éjszaka mintha egy örökkévalóságon át tartott volna. A bor végül megtette hatását, a vendégek egymás után megadták magukat, és elterültek a heverőkön vagy a padlón. Néró sem tett másként. Agrippina végre felém pillantott. Álarca egy pillanatra eltűnt. Talán rájött, hogy fia nagystílű dicséretei éppolyan hamisak, mint amilyen üresek. Elmosolyodott, gyengéden kibontakozott fia részeg öleléséből, és felállt. Kikísértem az illatos sötétségbe.
	– Láttál már ilyen ünnepséget, Parmenón? – szólt hátra a válla felett. – Volt már bárkinek is ilyen fia?
	– Domina! – Mögéje siettem és elkaptam a csuklóját.
	Kiszabadította a kezét és széttárt ujjakkal felemelte. Szemében kemény kifejezés ült a fáklyák fényében. Felemelte a másik kezét is, mintha imádkozna.
	– Kérlek, Parmenón, ne! Ne tedd tönkre ezt az estét. Ha távoznom kell a sötétségbe, hadd menjek boldogan. – Megérintette az arcát. – Hadd vigyem magammal az álmaimat.
	Sarkon fordult és az éjszakába sétált. Utánamentem, hogy biztos legyek benne, épségben elér lakosztályáig. A kezükben fáklyával várakozó szolgák bekísérték. Észrevettem a fák alatt meghúzódó katonákat, és eszembe jutottak Burrus szavai: „Egy katonám sem fogja Germanicus leánya ellen emelni kardját.” Épp távozni akartam, mikor zajt hallottam a bokorból. Megálltam.
	– Ne nézz hátra! – szólalt meg egy nyers hang. – Csak figyelj!
	– Mi az? – kérdeztem.
	– Ne beszélj, csak figyelj! – A hang kis szünetet tartott. –”Tölgy s háromszoros érc borult annak szíve köré, kit valahol a merész vágy elsőnek a kis hajón vad tengerre sodort” – suttogta.
	Felismertem az idézetet: Horatius egyik ódájából származott.
	– Ez minden, amit mondani akartál? – kérdeztem.
	– „A nyers erő önsúlya alatt lerogy, a bölcs erőt, lám, védik az istenek.”
	Újabb idézet. Halk zörejt hallottam – a rejtélyes idegen távozott. Ott álltam és szám elé emeltem a kezem. Salvara, az a vén szuka! Néró nyilvánvalóan fizetett neki, és csak várnia kellett, Agrippina mikor küld érte. Pontosan azt tette, amire a rézvörös hajú szörnyeteg utasította. Az ő szavai nélkül Agrippina sosem jött volna Baiae-ba. Salvara félrevezette úrnőmet, hamis reményt adott neki, kivetette a csalit, és Agrippina egyenesen besétált a csapdába. A két idézet figyelmeztetni akart: tisztán lehetett látni belőlük, hogy a tengeren valami borzalmas fog történni, ahogy Salvara is megjósolta a tenger urára tett utalásaival. Kiterveltek egy balesetet, vagyis inkább gyilkosságot. Amint megtörtént, Salvara figyelmeztetéseit arra használják majd, hogy bizonyítsák: Agrippina tragikus halála a sors akarata volt. Évekkel később elkaptam a vén boszorkányt és elvágtam a torkát.
	Egész éjjel álmatlanul forgolódtam. Amint pirkadt, sétálni indultam a harmatos füvű kertben. A zenészek rég visszavonultak, a szolgák és rabszolgák pedig a lakoma maradékait élvezték. A mulatozóknak semmi nyomát nem láttam, de egy kamarás biztosított afelől, hogy mindenkit az ágyába vittek. Agrippina villájába mentem. Ő is aludt még.
	A nap hátralévő része kísérteties hangulatban telt el. A nap egész délutánig felhők mögé bújt, és a nyomasztó légkört csak fokozta a császári villában uralkodó hátborzongató csend. Néró sokáig nem jelent meg, aztán sápadtan és karikás szemmel eljött, hogy udvariassági látogatást tegyen Agrippinánál. Nevettek és édelegtek egymással, majd a császár közölte, a gálya nemsokára készen áll, hogy visszavigye úrnőmet antiumi villájába, és távozott.
	– Onnan egyenesen Rómába utazom – magyarázta izgatottan Agrippina. – Előkészítettek számomra egy lakosztályt a Palatinuson. Elég volt a vidéki életből, Parmenón!
	Figyelmeztető pillantást vetett rám. Bólintottam, és előkészületeket tettem a távozásra.
	Amire összegyűltünk a parton, már leszállt a sötétség. Praetorianusok sorfala állt fáklyákkal a kezében, hogy megvilágítsa utunkat a kavicsos parton. A hold magasan ragyogott a felhőtlen égen, a hűvös tengeri szellő kellemes változatosságnak tűnt a villa parfümillatú levegője után. A búcsúvacsorán nem vettem részt, mert Néró kijelentette, hogy nem tartozik mindenkire. Kézen fogva kísérte le anyját a gályához. A kíséret köréjük gyűlt, mikor Néró átölelte anyját, és megcsókolta ajkát, majd keblét.
	– Ezek a keblek szoptattak egykor – suttogta.
	Az udvar tagjai is elbúcsúztak. Rólam senki nem vett tudomást, egyedül Burrus, aki megragadta a kezem és jó egészséget kívánt. Már el akartam húzódni, amikor közelebb vont.
	– „Érjek csak veled én életet és halált!” – suttogta.
	Nem láttam arcát a sötétben, de felismertem az újabb Horatius-idézetet. Mindenfelől veszély vett körül.
	– Alea iacta est! – feleltem. – A kocka el van vetve!
	Csatlakoztam Agrippinához és a többiekhez, és hajóra szálltunk. A fedélzetre érve körülnéztem. A gálya elég biztonságosnak tűnt a tengeri úthoz, de egy praetoriánust sem láttam a fedélzeten, a kapitány és a kormányos pedig nem a szokásos egyenruhájukat viselték, hanem egyszerű tunikát és szandált. Visszapillantottam a part felé, ahol fáklyagyűrű vette körül a leendő gyilkosokat. Már mielőtt megtörtént volna, tudtam, honnan várható a veszély. Agrippina a hajóorrban állt és a partra szegezte tekintetét. Néró kiáltott valamit. A szellő elfújta szavait, de a bennük rejlő gúnyos nevetést jól hallottam. Agrippina csókokat fújt felé és a hajófarba sétált, hogy elfoglalja helyét a díványon a napellenző alatt.
	Parancsok hangzottak el, és a hajó csendesen megfordult. Az evezők ritmikusan csapódtak a vízbe, a kapitány, aki mérte az időt, minden csapást feljegyzett. A szellő fenyőfák és parfüm illatát sodorta felénk. A hajó egyre gyorsabban haladt, orra szelte a vizet. Mikor eltűnt a partról a fáklyák fénye, különös csend ereszkedett ránk. Agrippina a díványon feküdt, egyik oldalán Acerronia térdelt, a másikon Creperius. Végigsétáltam a fedélzeten, tekintetem minden sarkot átkutatott. Semmi gyanúsat nem vettem észre. Talán úgy építették, hogy felboruljon? De hisz az a legénység életét is veszélybe sodorná. Ők is benne lennének a tervben?
	– Parmenón! – szólt rám Agrippina. – Ne kószálj mindenfelé, mint egy macska. Felzaklatsz.
	Nem vettem tudomást róla. Újra felém kiáltott, mikor felmentem a lépcsőkön oda, ahol a kapitány és a kormányos álltak. Megpróbáltam beszélgetést kezdeményezni, de a munkájuk lefoglalta őket. A korláthoz léptem és néztem a közelítő, ködbe burkolózó partot.
	– Miért nem kísérnek bennünket praetorianusok? – kérdeztem. – Miért nem jött velünk testőrség?
	– Nem tudom. Én csak parancsokat kaptam – morogta a kapitány.
	Otthagytam az emelvényt és lementem a lépcsőn. Agrippina és Acerronia az előző este eseményeit tárgyalták meg. A Domina időnként félbeszakította a beszélgetést, hogy utasításokat adjon Creperiusnak azzal kapcsolatban, miket kell összecsomagolnia, mielőtt indulnak Rómába. Láttam, hogy haragszik rám. Még mindig feszültnek éreztem magam a veszély közeledtétől. Felnéztem, láttam, hogy a kapitány a korláthoz lép és az éjszakát nézi. Kezében egy rúdra erősített lámpást tartott. Vajon jeleket ad valakinek?
	– Domina! – suttogtam.
	– Parmenón, vagy menj hányni, vagy aludni, vagy ülj le!
	A szellő megfordult. Halk nyikordulást hallottam, majd az evezők zaját. A kapitány a hídon a lámpást lóbálta. Felrohantam a lépcsőn, a korláthoz mentem és az éjszakába néztem. A köd oszladozott, és elakadt a lélegzetem a rémülettől. Hatalmas hadihajó közeledett kinyújtott evezőkkel, orra, melyet sas formájúra faragtak, felénk fordult, hogy megtámadjon.
	– Agrippina! – kiáltottam.
	Lent zűrzavar tört ki: az evezősök némelyike megpillantotta a gályánkat szétzúzni készülő szörnyeteget. Zajt hallottam a hátam mögött, a tőrömhöz kaptam és megfordultam, majd habozás nélkül a kormányos gyomrába döftem a tőrt. A félig felemelt buzogány kiesett a kezéből, és a kormányos saját vérétől fuldokolva összeesett. A kapitány felém lendült, és a lámpással akart megütni, de félreugrottam, és felévágtam a tőrrel, mély sebet ejtve mellkasán. Lerohantam a lépcsőn, de már túl késő volt: a csatahajó hatalmas robajjal belénk rohant.
	Az Agrippina fölé emelt napellenző lezuhant, egyik tartóoszlopa csúnyán halántékon vágta Creperiust. Nem segíthettem rajta. Felemeltem a vásznat és kirángattam Agrippinát a díványról. Acerronia sikoltozott, ezért arcul ütöttem, és félrehúztam. Alakok közeledtek a sötétben. A csatahajó most tolni kezdte hajónkat, azzal fenyegetve, hogy felborítja vagy szétlapítja. Az éjszakai levegő megtelt sikolyokkal. Letéptem Agrippina válláról a stóláját, majd a hajó korlátjához vonszoltam úrnőmet – gályánk már vészesen mélyre süllyedt –, aztán belöktem a vízbe, és Acerroniával együtt csatlakoztam hozzá.
	– Ússz! – kiáltottam.
	Nem kellett kétszer mondanom. Agrippina könnyedén és gyorsan szelte a habokat, akár egy delfin, igyekezve olyan távol kerülni a süllyedő hajótól, amennyire csak lehetséges. Követtem, Acerronia azonban csak csapkodott a vízben és kiáltozott. Agrippina ragyogóan tudott úszni, ő azonban nem. Hátrapillantottam, láttam a lámpások fényeit és a csatahajó tisztjeinek kiáltásait. Acerronia pánikba esett és visszaúszott a csatahajóhoz, egyenesen a lámpásaik és fáklyáik által a vízre vetett fénykörbe.
	– Segítsetek! – sikoltotta. – Én vagyok az anyacsászárné! Egy evező nyúlt felé – rendszerint így szokták kihúzni a tengerbe esett embereket. Acerronia az evező felé úszott, az azonban hirtelen felemelkedett, és ahelyett, hogy hagyta volna, hogy Acerronia megragadja, erősen fejbe ütötte. Acerronia megfordult, egypár pillanatig látta fehér arcát a víz fölött, majd elmerült. Agrippina felém kiáltott. Arra úsztam, amerről a hangját hallottam.
	– Baleset volt? – kérdezte.
	– Gyilkosság – feleltem.
	Megragadtam a karját, és hagytam, hogy a hullámok távol sodorjanak a hajótól. A part felé néztem, de a köd újra sűrűsödött. Távoli fényeket pillantottam meg, és eszembe jutott, hogy a gyöngyhalászok gyakran kijönnek a tengerre éjszaka.
	Feléjük indultam, Agrippina pedig követett. A halászok már látták, hogy baj történt, egyik csónakjuk felénk indult, az orrában fáklya égett. Feléjük kiáltottunk, és válaszoltak. Megragadtam egy evezőt, meggyőződtem róla, hogy Agrippina is így tett, majd hagytam, hogy erős kezek mindkettőnket kiemeljenek a tengerből.
	Az osztrigahalászoknak fogalmuk sem volt arról, kiket húztak ki, míg Agrippina ki nem nyújtotta kezét, melyen császári gyűrűje ragyogott. Válla megsebesült, arcát vágás érte, de ezek a sebek eltörpültek a lelkét ért csapás mellett. Rongyos öregasszonyként ült a csónakban, és miközben ruháiból csöpögött a víz, kifejezéstelenül meredt a sötétbe. Adtam a halászoknak párat az övemre varrt erszényben lapuló érmékből, hogy vigyenek át minket az öblön a tóhoz. Örömmel beleegyeztek, és átkormányozták a csónakot egy szűk szoroson, majd egy homokpadon, ami lehetetlenné tette üldözőinknek, hogy tovább kövessenek. Biztonságosan partot értünk, és Agrippinát támogatva végigtámolyogtam a parton, majd fel a villához vezető úton. Felébresztettem a szolgákat, akik egyetlen pillantást vetettek úrnőmre, és tudták, mi történt. Már amikor kiosztottam a parancsokat, legtöbbjük sápadtan, tágra nyílt szemmel hátrálni kezdett, és egy órán belül szinte mindnyájan elmenekültek. Agrippinát a tricliniumba vittem, égő szénnel teli fémtálakat hoztam, majd törülközőket, kendőket és nehéz katonai köpönyegeket a raktárakból. Levetkőztettem, megszárítgattam és száraz ruhát adtam rá, majd takaróba bugyoláltam. Megmelegítettem némi bort, és kényszerítettem, hogy igyon. A villa elcsendesedett, csak néha hallottuk sietős léptek zaját vagy egy kutya ugatását. Agrippina kortyolgatott a borból, majd erős rosszullét vett erőt rajta. Miután hányt, a szoba másik végébe kísértem, és leültünk a zsámolyokra.
	– Még mindig vizes vagy – suttogta. – Menj, szárítkozz meg.
	Levetkőztem, száraz ruhát húztam, takaróba burkolóztam és visszamentem hozzá. Agrippina közben valamennyire megnyugodott. Kinézett az ablakon a csillagos égre.
	– Az éjszaka teremtményei vagyunk, Parmenón – suttogta. – Eljött a vég, ugye?
	– Már akkor, amikor Poppea besétált Néró udvarába – feleltem.
	Úrnőm sóhajtott.
	– Be kell fejezniük, amit elkezdtek, Parmenón. Nem fogják ennyiben hagyni. A szolgáink és rabszolgáink elmenekültek. Szegény Acerronia. – Egy könnycsepp szaladt végig arcfestéktől maszatos arcán. – Creperius meghalt, mint a többiek. Neked is menekülnöd kellene. Meg fognak ölni. Nem hagyják, hogy akár egyetlen tanú is életben maradjon.
	– Veled maradok. Domina, az életem a tiéd.
	Megfordult, szemei körül ráncok jelentek meg a mosolytól – újra az a káprázatosan szép asszony ült előttem, akivel oly sok évvel ezelőtt találkoztam.
	– Te jó ember vagy, Parmenón.
	Gyengéden szájon csókolt és ujja hegyével megsimogatta arcom.
	– Ha hallgattam volna rád…
	– Még megteheted – feleltem sürgetőn. – Elmenekülhetsz, menedéket kereshetsz a légióknál. – Hangom elhalt.
	Agrippina a számra szorította ujját.
	– Mindketten tudjuk, hogy ez nem lehetséges. Minden utat és ösvényt figyelnek és lezárnak. – Letette a bort és kinyújtóztatta ujjait a parázstartó fölött. – Nem különös, Parmenón? Minerva ünnepén találkoztunk először, a játékokon a Campus Marius melletti amfiteátrumban.
	Kupámat ölemben tartva lehajtottam a fejem, gondolataim visszaszálltak az időben…
Negyedik fejezet


	„Ó jaj, azt hiszem, isten lesz belőlem.”
	(Suetonius: A caesarok élete – Vespasianus)
	
	– Sic habet! Sic habet! Hadd ölje meg! Hadd ölje meg! A tömeg egy emberként ordított, hangja mennydörgéssé erősödött. Az emberek előrehajoltak, hüvelykujjuk a föld felé mutatott. Róma népe egy ember vérét követelte. Néztem az arénát, ahol a trák fegyverzetű Sullienus legyőzte Callaxtust, a hálós gladiátort. Callaxtus nem harcolt valami jól, félt és ügyetlenkedett, bár nincs sok jogom megítélni, mert magam sem tartozom a legjobb harcosok közé. Bár még csak kora tavasz felé járt az idő, az amfiteátrumban hőség uralkodott. A sült kolbász, olaj, emberi izzadság és vér szaga mindent átitatott. Sullienus megfordult, és kardját az arany- és bíborszínbe vont császári tribün felé emelte. Én is ott ültem, hátul. Tiberius császár nem volt jelen: Caprin telepedett le, magával vitte cimboráit, gaztetteit és hatalmát. Rómára Seianus, a város elöljárója, a praetoriánus gárda parancsnoka ügyelt.
	Caesar jobbkezeként Seianus a titkosrendőrség felügyelője is volt, és itt jövök én a képbe. Apám meghalt, maradványait valahol a Teuterborg-erdőben temették el, anyám pedig nem sokkal élte túl halálát, csonttá-bőrré soványodva halt meg. Halála előtt azonban írnokot bérelt és levelet diktált a nevemben távoli rokonához, Seianushoz. Seianus nem találkozott velem személyesen, egyik fogdmegjére bízott. Arra számítottam, a katonasághoz kerülök, mert már szolgáltam a seregben, esetleg az udvarban vagy a kincstárnál kapok állást, mivel a képzettségem alkalmassá tett erre. Ehelyett Seianus embere (a nevét elfelejtettem, de az arcára emlékszem) egy asztal szélére ült és alaposan szemügyre vett.
	– Nem tűnsz rómainak. – Felállt és körbejárt, minden szemszögből megvizsgálta rövidre vágott hajú fejemet. – Barna a bőröd. Biztos, hogy római vagy? Lefogadnám, hogy folyik benned numídiai vagy mauretániai vér.
	– Római vagyok. Anyám családja hispániai eredetű.
	– Ó. Látom, tudsz írni és olvasni, szolgáltál a kisegítő hadaknál, apádat pedig Germaniában ölték meg.
	– Centurio volt – feleltem. – A második császári légióban, amíg Varus…
	– Csend! – A vállamra csapott. – A császári udvar első leckéje számodra: sose említsd Quintilius Varust, a légióit vagy a vereségét.
	Távolabb lépett, mintha szavaim ennyire megrázták volna. Csak ültem és néztem magam elé. Igazat adtam neki. Senki nem hallott szívesen Varusról, és arról, ahogy átvezette csapatait a havas erdőkön át, a halálba. Azt mesélik, a mészárlás csaknem egy hétig tartott, a germánok elszakították egymástól a légiókat és egyenként vadászták le a katonákat a sötét, démonok lakta erdőkben. Mikor Germanicus megszállta a vidéket, hogy visszaszerezze Róma becsületét és az elvesztett sasjelvényeket, mérföldeken át szétszórva találta Varus seregének maradékát: csonthalmokat, fatörzsekre szögezett koponyákat, és az oltárokon vagy fonott kosarakban feláldozott katonák elfeketedett húsát.
	– Tehát Dominus Seianus rokona vagy… de elég távolról, nemde? Megtudtam rólad egyet s mást, Parmenón. Azt beszélik, mogorva vagy és szűkszavú, de a füled jó. Igaz ez?
	– Hallom, amit mondasz – feleltem.
	Elnevette magát a tréfán.
	– Szükségünk van hozzád hasonlókra, Parmenón. Dominus Seianus őméltóságának szemekre és fülekre van szüksége. Lennél a szeme és füle, Parmenón?
	Mindent tudtam Dominus Seianusról.
	– Úgy érted, a kéme?
	Arcom kifejezéstelen maradt, nem mutattam haragomat. Sok minden vagyok, de áruló nem. Ez a fogdmeg sértegetett engem. Dominus Seianus őméltósága sértegetett engem, de… Nem volt sem családom, sem kilátásaim, sem pénzem. Azonkívül ha elutasítom ezt az ajánlatot, kétségkívül valami kellemetlen vár rám. A Seianus-félék nem hagyják, hogy az ember elutasítson egy ilyen felkérést, aztán békében távozzon.
	– Őméltósága hűséges szolgája leszek – feleltem, és ujjaimat titokban kereszteztem – gyerekes jel, mely a hazugság hatásait hivatott elhárítani.
	– Jó! – kiáltott fel a fogdmeg. Megigazította köpönyegét és leült asztala mögé. Ízléstelenül berendezett kis szobában ültünk, a Palatinuson álló palota egyik melléképületében. Felemelt egy pergament.
	– Ismered Domina Agrippinát?
	– Melyiket? – kérdeztem.
	Nevetett.
	– A fiatalabbikat. Tizenhat éves és nagyon édes, ezt beszélik.
	– Germanicus lányáról beszélsz?
	Nagy örömmel láttam, hogy homloka ráncokba szalad, mikor ezt mondtam. Ráébresztettem hibájára. Sok dologgal tréfálkozhatott szabadon, de senki nem tréfálkozott a nagy római hőssel, Germanicusszal, aki megszállta Germaniát, hogy visszanyerje Róma becsületét.
	– Nos, igen. – Megköszörülte a torkát. – Domina Agrippinának írnokra, secretariusra van szüksége.
	– Neked pedig kémre – tettem hozzá.
	Felvonta a szemöldökét, arcára ravasz vigyor ült ki.
	– Nagyon nyers vagy – suttogta.
	– Azt akarom, hogy őszintén beszéljünk arról, mit kell tennem.
	– Azt hiszem, nagyon jól tudod. Lássuk csak: egy hét múlva kezdődik Minerva ünnepe. – Csettintett nyelvével. – Őméltósága felügyeli a játékokat, melyet az isteni császár tiszteletére rendeznek. Agrippina és családja – itt gunyorosan elvigyorodott –, vagy legalábbis, ami megmaradt belőlük, őméltósága vendége lesz a császári tribünön. Engedélyt kapsz rá, hogy csatlakozz hozzájuk, és bemutatkozhatsz Domina Agrippinának.
	– Mi történik, ha nem akarja, hogy én legyek az írnoka?
	– Fütyülök rá, mit akar. – Gúnyosan utánozta a hangomat. – Vagy hogy mennyire kedvel téged. Viszel magaddal egy levelet őméltósága pecsétjével, melyben nyíltan ott áll, hogy mostantól Agrippina háza népéhez tartozol. – Megvakarta arcát és elhessentett egy zümmögő legyet.
	Az isteni Tiberius mellszobrát néztem. A szobrász nem egyszerűen hízelgett, amikor megformázta, hanem egyenesen hazudott. A fej egy fiatal görög atlétáéra hasonlított, haja előrefésülve kiemelte a szemöldök nemes ívét, a hosszú orrot, a mélyen ülő szemeket és húsos szájat. Láttam már Tiberiust messziről, és emlékeztem varas bőrére, kiugró jobb fülére, fogatlan szájára. Azt beszélték, a lehelete bűzösebb, mint a csatorna. Ezeket a megfigyeléseket természetesen megtartottam magamnak. A fogdmeg egy pergamentekercset tolt felém, majd egy kis bőrerszényt, amiben megzörrentek az érmék. Felbéreltek. Fogtam a levelet és a pénzt, és egy rabszolga kikísért a hátsó bejáraton.
	Így aztán Minerva ünnepén ott ültem a császári tribünön, és néztem, ahogy egy ember a halálát várja. Nem követtem figyelemmel a harcot. Inkább Domina Agrippina érdekelt, aki két lánytestvérével együtt az egyik emelt padon ült a tribün hátuljában. Azon tűnődtem, hol lehet a bátyja, Gaius Caesar, akit Caligula, azaz Kiscsizma néven ismertek, aztán eszembe jutott, hogy Tiberius úgy döntött, magával viszi Caprira.
	A Domina lenyűgözött. Úgy viselkedett, mintha nem tizenhat éves lenne, hanem kétszer annyi. Szokásos eleganciájával öltözött: fehér stólát viselt, vállán pedig brokátköpönyeget kis csuklyával, mellyel eltakarta fényes, fekete haját. Seianus egyik embere mutatott be neki. Megcsókoltam illatos kezét, és átadtam neki megbízólevelemet. Kibontotta a bíborzsinórt, elolvasta a tekercset, aztán ledobta a lába mellé, és nem vett rólam tudomást. Szemügyre vettem arcát, magas arccsontjait, kicsit túl hosszú orrát, azt, ahogy jobb arca enyhén nagyobbnak látszik nagy, hegyes fogai miatt, alsó ajka előreugrik, mintha duzzogna. Legjobban azonban nagy szemei kötötték le a figyelmemet. Nem tudtam eldönteni, sötétkékek vagy feketék, de ragyogtak az életerőtől. Kicsit hunyorítva nézett rám, mintha rövidlátó lenne, bár ezt csak a tanult modorosság okozta, hosszú szempilláival azonban olyan hatást keltett, mintha épp mély, érzéki álomból ébredt volna. Ahogy Sullienust figyelte, időnként kidugta nyelve hegyét, ezt leszámítva azonban mozdulatlanul, közömbösen ült, kezeit összekulcsolta ölében. Hirtelen felém fordult, és meglepően halk hangon azt kérdezte:
	– Azon tűnődsz, hol lehet a férjem?
	– Domina, az nem az én dolgom – feleltem.
	– Dehogynem – vágott vissza pimaszul, és kicsivel közelebb húzódott.
	Éreztem szantálfára emlékeztető parfümje halvány illatát.
	– A te dolgod, nemde, Parmenón? A kémkedésre gondolok. Aelius Seianus azt kérdezi majd: „Hol volt a játékokon a kis szuka férje, Domitius Ahenobarbus?”
	Úgy beszélt, mintha kettesben lettünk volna egy szobában. Okosan választotta ki a pillanatot. Körülöttünk mindenki kiabált és a lábával dobogott, minden szem az arénára szegeződött, a kémé is, aki kétségkívül utánam kémkedett, hogy meggyőződjön róla, kémkedem Agrippina után.
	– A férjem valami bordélyban van az Ostiába vezető úton – folytatta Agrippina tágra nyílt szemmel –, és részegen fekszik, fejét egy szajha ölébe hajtva. Bűzlik, akár egy bakkecske, és úgy is viselkedik, de nem lehet panaszom rá, hiszen isteni császárunk maga választotta a férjemül. Azt a jogot azonban megtartom magamnak, hogy a hálótársamat én válasszam meg. – Elmosolyodott. – Mit gondolsz, haljon meg Callaxtus?
	– Domina, úgy gondolom, maradjon életben.
	– Egyetértek.
	Kinyújtotta a kezét, hüvelykujja a tribün mennyezete felé mutatott.
	– Vivat! – kiáltotta. – Vivat! Hagyd életben! Hagyd életben!
	Minden fej felé fordult. Arrébb mozdítottam székemet, és az összegyűlt előkelőségek – tábornokok, szenátorok, papok és Vesta-szüzek – során át Seianus sovány, baljós arcát, acélszürke, előrefésült haját, lágy mosolyát és messze ülő szemeit kerestem. Ő is hallotta Agrippina kiáltását. Megfordult, ajkára mosoly ült ki, megvakarta orra hegyét, és összeszűkült szemmel kereste azt, aki ellentmondott a tömeg követelésének. Meglátta Agrippinát, kacsintott és felemelte kezét. Közelebb húztam székemet, hogy lenézzek az arénába. Sullienus levette sisakját, izzadságban úszva, felemelt karddal várta Seianus jelzését. Az elöljáró kinyújtotta kezét és hüvelykujját. Tudtam, hogy megkegyelmezne Callaxtusnak, a legyőzött gladiátor azonban ebben a pillanatban nagy ostobaságot követett el. Valószínűleg nem bírta tovább a feszültséget, és míg Sullienus háttal állt neki, Callaxtus felkapta szigonyát, és ellenfele védtelenül maradt combja felé sújtott. Sullienus gyorsan mozdult – talán látta az árnyékot vagy zajt hallott? – és fürgén oldalra lépett, megfordult, majd Callaxtus torkába döfte kardját. A tömeg diadalmasan ordított. Seianus leengedte a kezét, vállat vont és szétárt karokkal felállt, hogy fogadja a győztes köszöntését és a tömeg elismerő kiáltását. Agrippina megrázta a fejét.
	– Bolond! – suttogta. – A legtöbb férfi bolond, nem igaz, Parmenón? A golyóikkal gondolkodnak, és nincs bennük szemernyi türelem sem.
	Elfordult, és csatlakozott a Seianust éltetőkhöz. Lenéztem a lábaihoz. Az odadobott tekercsnek nyoma veszett.
	A játékok után követtem úrnőmet vissza a Palatinuson álló Domus Liviába. A ház egykor Augustus feleségéé volt, ő azonban már meghalt és istenné vált. Igaz, nem teljesen, mert fia, Tiberius vonakodott megadni neki ezt a megtiszteltetést, de az emberek szemében istennő lett. Liviát a tisztaság mintapéldájának tartották. Azt hiszem, igazuk lehetett, mert a családjában rajta kívül minden nő olyan mohón fogyasztotta a szeretőket, mint éhező a kenyeret. A Domus elvileg palotának épült, de Tiberius, vagy inkább Seianus hagyta tönkremenni. A lépcsők töredezetté váltak, a freskók mállottak, a fürdőket por és kosz borította, a vízvezeték megrepedezett, és az üres olajlámpák, fakó párnák, foltos díványok, érintéstől is billegő asztalok és székek a pénz hiányáról tanúskodtak.
	Agrippina az első emeleten lakott, szobája poros udvarra nyílt. Amint visszatértünk a Domusba, behívott oda. Ledőlt egy díványra az ablak alatt, fejét a támlának támasztotta, és felnézett a mennyezetre. Szandálját és köpönyegét a padlóra dobta. Megveregette a dívány szélét.
	– Gyere ide, Parmenón.
	Ránéztem. Előző nap még Róma szűk utcáin csavarogtam, ma pedig a császári család egy tagja arra kért, üljek a díványa szélére.
	– Gyere már! – sürgetett. – Ülj le! Nem harapok. – Csúfolkodón elmosolyodott. – Egyelőre.
	Előrébb léptem.
	– Ne, először nyisd ki gyorsan az ajtót, és nézd meg, van-e valaki kinn a folyosón.
	Engedelmeskedtem. Senkit nem láttam a folyosón. Porszemcsék táncoltak a sápadt délutáni napfényben, ami beáradt a magasra épített ablakok egyikén. Bezártam az ajtót.
	– Még egyszer! – suttogta Agrippina. – Csendesen nyisd ki az ajtót, és nézz lefelé! Gyorsan és halkan!
	Engedelmeskedtem, de még mindig nem láttam senkit. Becsuktam az ajtót, úrnőm pedig közelebb intett. Leültem a dívány szélére és lenéztem rá. Most még gyönyörűbbnek láttam: szeme sötétkéknek bizonyult, bőre porcelánra emlékeztetett, ajka pirosabbnak és teltebbnek tűnt. Azon tűnődtem, milyen érzés lenne megcsókolni.
	– Ha Livia még élne – mondta Agrippina halkan, miközben könyökére támaszkodott –, és most belépne azon az ajtón, téged megfojtanának, engem pedig száműznének. Kényelmetlenül érzed magad? Majdnem háttal ülsz nekem, ki kell tekerned a nyakad, ha rám nézel. Tudod, kitől tanultam ezt? Liviától! Nagyszerűen értett ahhoz, hogy az emberek kényelmetlenül érezzék magukat. Többet is tanított nekem. – Gyengéden lelökött a díványról. – Térdelj le.
	A dívány szélére ült, én pedig letérdeltem előtte. Visszautasíthattam volna, mert szabadnak született római polgár voltam, de Agrippina lenyűgözött. Nem számítottam minderre. Agrippina összekulcsolta kezeit maga előtt.
	– Te vagy Parmenón – kezdte –, és rokona vagy, de az isteneknek hála, csak nagyon távolról, annak a póknak, annak a mérges vipera Aelius Seianus elöljárónak. Seianus nagyon, nagyon veszélyes ember. Császárunk sötét árnyéka! Végtelenek az ambíciói. Tudod, hogy ő maga akar lenni a császár? Ó, igen! Épp elég okkal alá tudná támasztani jogosultságát. Elvégre ha a Caesar családból születhetett császár, miért ne származhatna a Seianus családból is egy?
	– Igen, de… – kezdtem tiltakozón.
	– De mi? Ki áll az útjában? Livia két éve halott. Az apám tizenkét éve.
	– És a bátyáid?
	– Drusus fogságban van. Leeresztették a Sírboltnak nevezett gödörbe. Seianus intézte el. Halálra fogják éheztetni. És az anyám? Most az anyám felől akartál kérdezni, nemde? És a másik fivérem, Néró felől. Elmondom, hol vannak: Néró Pontiában, anyám pedig a Pandateria nevű kis szigeten. Azt beszélik, megőrült, és olyan durván kellett lefogni, hogy elveszítette az egyik szemét. El tudod ezt képzelni, Parmenón? Augustus Caesar rokona, akinek a szemét kiszúrja egy centurio, izzadt volt gladiátorok etetik erőszakkal, és úgy rohangál a sziklák közt, mint egy kőszáli kecske!
	– És mi van az ifjú Gaiusszal? – kérdeztem.
	– Ó, Kiscsizmára gondolsz? Ő Caprira ment a vén rókával. Az istenek tudják csak, mi történik ott vele. – Félresöpört homlokából egy hajfürtöt. – Eleget hallottál. Most visszamehetsz Seianushoz, hogy jelentsd a zaftos részeket. – Csettintett ujjával. – Menj!
	Ott maradtam térden.
	– Menj! – ismételte.
	– Ha megteszem, meghalsz!
	– Igen, Parmenón, ahogyan te is. – Összeborzolta a hajam ujjaival. – Mindketten csapdába estünk. Ha elmondod Seianus embereinek, amit mondtam, csatlakozom anyámhoz vagy bátyámhoz, vagy egy elhagyatott szigetre száműznek. – A padlóra mutatott. – Vagy másik fivéremhez, Drusushoz odalent. Ami téged illet, Parmenón, ahogy múlik az idő, Seianus eltűnődik majd azon, hogy miért nyitotta meg szívét az ifjú Agrippina egy idegen előtt. Megbízhat-e Parmenónban?
	Füleimet hegyezve reméltem, odakint üres a folyosó. Ez a fiatal nő csapdába csalt.
	– Tudod, miért akartam itt ülni, Parmenón? Mert ez az ajtó vastag, odakint az ablak előtt pedig nincs sövény. Alaposan átnéztem a falakat és a padlót is, sehol nincsenek kis hallgatózónyílások a kíváncsi fülek számára. Mit fogsz most tenni, Parmenón? Az életet vagy a halált választod?
	– Én…
	– Mit akarsz most mondani, Parmenón? – gúnyolódott. – Hogy csak szolga vagy, egy írnok. Csak bolha vagy Seianus asztalán.
	– Miért teszed ezt velem? – kérdeztem.
	– Nem tudom. Kockáztatok. Figyeltelek az amfiteátrumban. Nem szereted a vérontást, Parmenón.
	– Mindig a saját bőrömre gondolok.
	– Nem, Parmenón, neked szíved és lelked van. Eléggé kedvellek, nem úgy viselkedsz, mint egy kém. Hadd vonjalak jobban a hálómba. Nincs sok időnk. Most mindenki részeg a játékok után – semmi nem szítja fel úgy a szomjat és a vágyat, mint egy kis kiontott vér. Seianus kémei alaposan teleisszák magukat, mielőtt eszükbe jut kötelességük. Ez a nagy hibájuk: a vér elvakítja őket. Ez Róma Tiberius alatt. Hallottad a verset, Parmenón? – Lehunyta a szemét.
	
	„Tiberius nem a jó borra szomjas,
	Ízletesebb ital melegíti fel,
	A legyilkolt emberek vére.”
	
	Megborzongtam. Agrippina szavai árulásnak számítottak. Emiatt mindkettőnket átadhattak volna a hóhéroknak, akik megfojtanak, holttesteinket pedig lelöknék a Gyász Lépcsőjén, mielőtt a Tiberisbe hajítják.
	– Tiberius őrült – folytatta Agrippina. – Őrült, vagy démon szállta meg. Talán mindkettő. Tudod, mit mondott apám, Parmenón? Mikor Tiberius tábornok volt, a csaták előtti éjszakán sátrában tanulmányozta a térképeket. Ilyenkor hirtelen kialudtak körülötte a lámpák. – Összerezzentem, mikor csettintett ujjaival. – Csak így! Tiberius mindig úgy gondolta, ez annak a jele, hogy a démonja a közelben van, és szerencsés kimenetelű lesz másnap a csata.
	– Domina – hebegtem –, nem lenne szabad mindezt elmondanod nekem!
	– Többet is mondok, Parmenón. Tiberius a nagy Augustus utóda, de ifjúságának nagy részét száműzetésben töltötte, és ez megzavarta az agyát. Ölni akar újra és újra. Apám halott, anyám és két fivérem hamarosan követi, és ha Seianus akarata teljesül, nekem és a húgaimnak talán egy évünk van hátra – megvonta a vállát –, az biztos, hogy kevesebb, mint tizennyolc hónap. Menj és ellenőrizd a folyosót újra, Parmenón. Maradj ott egy ideig, mielőtt visszajössz.
	Engedelmeskedtem parancsának. Becsuktam az ajtót magam mögött, és próbáltam leküzdeni reszketésemet. Agrippina azért küldött ki, hogy próbára tegyen. Minden épeszű kém menekült volna, ahogy csak bír, természetesen nem Seianushoz, hanem le Ostiába, hogy pénzzel, könyörgéssel vagy bárhogyan rávegyen egy hajóst, juttassa el a nyugati szigetekre vagy azon is túlra. Arcomat izzadság borította. Gyomrom úgy összeszűkült, hogy attól tartottam, rosszul leszek. Úgy éreztem magam, mintha mély álmomból az arcomra borított hideg víz ébresztett volna föl. Mindössze huszonhárom évet éltem addig, és ezt alvajáróként töltöttem, megfigyeltem, ami körülöttem történt, de nagyon keveset éreztem. Apámat megölték, anyám beteges asszony volt, aki jóval az ideje előtt halt meg. A barátokat, ismerősöket csak embereknek tartottam, akikkel beszéltem, étkeztem vagy aludtam. Alig egy óra alatt mindez megváltozott. Fel-alá sétáltam a folyosón, és mély lélegzeteket vettem. Egyre csak azt kérdeztem magamtól: miért? Miért mondja el Agrippina mindezt? Természetesen minden igaz volt. Tiberius beteg, keserű ember. A Capriról érkező pletykák szörnyetegként írták le. Az egyik történet szerint, ami Róma tavernáiban keringett, a sziget egyik halásza hatalmas pérhalat fogott, és császára kedvét keresve felcipelte a sziklákon, hogy meglepje vele Tiberiust. A császár megdühödött, amiért megzavarták, és megparancsolta őreinek, hogy dörzsöljék le a halász arcát a hallal. A pikkelyek lehorzsolták a bőrét, és szegény fickó kínjában felkiáltott: „Hála az isteneknek, hogy nem hoztam el Caesarnak a hatalmas rákot, amit fogtam!”
	Tiberius elküldetett a rákért, és azzal is megkínozta a halászt, mielőtt ledobatta volna a szikláról. Odalent egy csapat tengerész állomásozott, és éppúgy elbántak a halásszal, mint mindenki mással, akit itt küldtek a halálba: evezőkkel és kampókkal agyonverték. A szegény ember holttestét véres péppé zúzva hagyták a sziklákon. Rómában is hasonló vérszomj uralkodott: a börtönök megteltek, és a bezártaktól mindent megtagadtak: fényt, ételt, még a beszélgetés jogát is. A vádlottak közül néhányan, akiket felszólítottak, hogy jelenjenek meg a bíróságon, olyan biztosan tudták, hogy csak bűnösnek találhatják őket, hogy a nyilvános megszégyenítés helyett otthon maradtak, beültek egy kád meleg vízbe és felvágták az ereiket. Ha Seianus rendőrsége sejtette, hogy ez fog történni, megszállták a házat, bekötötték a szerencsétlen sebeit, és elsiettek vele a börtönbe. Pár szenátor, aki tudta, hogy nyilvánosan meg fogják vádolni, mérget ivott, közben pohárköszöntőt mondott társaira és átkozta Caesar nevét. Holttestüket mindig közszemlére tették a Gyász Lépcsőjén, mielőtt kampókkal végigvonszolták volna őket Róma sáros utcáin a Tiberisig. Férfiakat és nőket egyaránt bebörtönöztek, még gyermekeket is. Seianus bejárta a börtönöket, és egy-egy áldozata a kínzásoktól félőrülten gyakran könyörgött, hogy vessenek véget szenvedéseinek.
	– Ó, nem – felelte Seianus. – Még nem vagyunk barátok.
	Az efféle gondolatok fokozták nyugtalanságomat. Ott álltam a palota poros folyosóján, és eldöntöttem, hogy menekülök. Nem tartoztam Róma hatalmasságai közé, miért kellene az ilyesmivel törődnöm? Megálltam és visszanéztem Agrippina szobájának ajtajára. Ha visszatérek oda, kínhalál várhat rám, Agrippinának azonban igaza volt – ha jelentem beszélgetésünket, ugyanez a sors vár rám. Lépteket hallottam a lépcsőn, és egy benyílóba húzódtam. Halk, csoszogó léptek, mintha valaki lassan, lopva közeledne. Agrippina játszadozik velem? Kilestem és Metellust pillantottam meg. A játékok során, a császári tribünön bemutattak ennek a kopaszodó, keskeny arcú írnoknak, aki a készletek megrendeléséért és a konyha ellátásáért felelt. Most azonban nem úgy osont fel azon a lépcsőn, mint egy írnok, hanem mint egy kém. A folyosóra ért és lábujjhegyen közeledett. Visszafojtottam a lélegzetem. Metellus megállt Agrippina ajtajánál és figyelmesen hallgatózott, majd elégedetten visszavonult és leosont a lépcsőn. Meghoztam a döntésemet, vagyis inkább Metellus hozta meg helyettem. Vártam, amíg biztos lehettem benne, hogy nem jön vissza, és visszasurrantam a kamrába. Agrippina ott ült, ahol hagytam, és halkan dobolt lábával, mintha egy csak általa hallható dallamot hallana.
	– Nos? – kérdezte, felemelve a fejét.
	Le akartam térdelni elé, de ő megveregette a díványt maga mellett.
	– Velem vagy, igaz, Parmenón?
	Bólintottam. Lejjebb húzta stólája elejét, felfedve gyönyörű melleit, nagy, sötét mellbimbóit. Megfogta a kezem és bal melléhez szorította, arcát alig pár hüvelyk választotta el az enyémtől.
	– Esküdj meg, Parmenón, a földre, a tengerre és az égre! Nehezemre esett megszólalni. Torkom kiszáradt. Különös érzés volt fogni gyönyörű mellét, látni ajkát nem messze az enyémtől. A szoba csendje éles ellentétben állt a kint leselkedő veszéllyel, a kígyóként lesben álló Metellusszal.
	– Esküdj! – suttogta.
	Letettem az esküt, Agrippina pedig szájon csókolt, majd ellökte a kezem és rendbe hozta ruházatát.
	– Mi a baj, Parmenón? Megdöbbentél?
	– Nem, Domina, megijedtem. Metellus úgy ólálkodik odakinn, mint egy róka.
	– A rókákat csapdába lehet ejteni.
	A torkát köszörülte, mint mindig, amikor valami felizgatta. Közelebb húzódott.
	– Tiberius a császár – suttogta. – Őrült, gonosz, vagy mindkettő. – Agrippina arca kisimult. – De én sem vagyok más. Romlott vér folyik az ereinkben. Tiberius fiát megmérgezték.
	Megijedtem.
	– Maradj nyugton. – Megveregette a térdem. – A császár vér szerinti fia halott, ez a lényeg. Tiberiusnak ezért több lehetséges örököse is van: Gemellus, aki túl gyenge, vagy valamelyik bátyám. – Sóhajtott. – Azonban őket is halottnak tekinthetjük, mint anyámat. Emiatt csak én maradtam, a húgaim és Kiscsizma.
	Hangjában gúny csendült, mikor a tizenhét éves Caligulát említette, aki most Tiberius foglyaként Caprin tartózkodott.
	– Tiberius épp eleget nyugtalankodik – folytatta Agrippina. – Seianus azonban még nagyobb veszélyt jelent. Ő a város elöljárója és a praetoriánus gárda parancsnoka. A szenátust megvesztegette, a germániai légiókat pedig a kebelbarátai irányítják. Seianus olyan hálót szőtt, amibe mindenki belegabalyodott. A legújabb próbálkozása az lesz, hogy meg akar szabadulni Caligulától, tőlem és a húgaimtól, mielőtt bármelyikünknek gyermeke születhetne. Nemsokára letartóztatnak árulásért, aztán száműznek vagy börtönbe kerülünk. És előbb-utóbb természetesen kivégzés vár ránk, inkább előbb, mint utóbb. – Agrippina szünetet tartott, mintha megfeledkezett volna valamiről. – Igen, így lesz. Ha végzett velünk, Seianus Tiberius ellen fordul majd, és a császár is távozik a sötétségbe. Seianus elveszi majd Tiberius özvegy menyét, és császárrá kiáltatja ki magát. – Agrippina dobbantott a padlón és a torkát köszörülte.
	– Mit tudsz tenni? Elmenekülsz Rómából? Agrippina hátravetette a fejét és nevetett.
	– Elmenekülni Rómából, Parmenón? Még a Fórumig sem jutnánk el. – A karomba csípett. – Nem folyik vér az ereidben, nem dobog a szíved? Nem hallottál a vérviszályról? Tiberius és Seianus lesújtottak a családomra. Most én sújtok le az övékre. – Úgy fenyegetett meg az ujjával, mint egy öreg háziasszony a férjét. – Hol van mindebben a gyenge pont, Parmenón?
	– Alaposan átgondoltad mindezt, nemde? – kérdeztem. Elmosolyodott.
	– A gyenge pont maga Seianus. Tiberius túl alacsony származásúnak tartja ahhoz, hogy igazi veszélyt jelentsen. Császárunk azonban természeténél fogva nagyon gyanakvó. Jelenleg eltűri Seianust, mert egyszer megmentette az életét. Egy barlangban ebédeltek, és sziklaomlás történt. Tiberius úgy gondolja, adóssága van Seianusszal szemben. Most rá kell döbbentenünk, hogy megfizette az adósságát, Seianus pedig a legnagyobb ellensége.
	– Hogy fogod ezt elérni?
	– Caprira kell mennünk.
	Agrippina felkelt, az ajtóhoz ment és kinyitotta.
	– Te fogod ezt elintézni, Parmenón. Addig is kérd meg Metellust, hogy jöjjön fel!
	Meglepetten felnéztem.
	– Indulj! – nógatott. – Mondd meg neki, hogy szükségem van rá!
	Engedelmeskedtem és végigsiettem a folyosón. Kiáltásokat hallottam, nyíló és csukódó ajtók zaját. Nagy hévvel zajlott a játékok utáni mulatozás. Lesiettem a földszinti folyosóra, ahol szolgák és szeretőik lebzseltek, némelyik már alaposan lerészegedve. Metellus egy asztalnál ült, és ujjaival dobolt az asztallapon, mintha gondolkodásra késztetnék a történtek.
	– Domina Agrippina hívat! – jelentettem ki.
	– Valóban? Hol volt eddig? És te hol voltál?
	– Sehol – feleltem elmosódó hangon, pityókásnak tettetve magam. – Jobb, ha most felmész.
	Metellus hátralökte székét és követett. Végigkísértem a folyosón, és bekopogtattam az ajtón. Agrippina kinyitotta, csaknem berántotta Metellust, majd bevágta az ajtót az orrom előtt. Ott álltam és azon tűnődtem, mi folyik itt. Hallottam Agrippina nevetését, majd a kupák koccanását. Miféle játékot űz? Megpróbáltam benyitni, de bereteszelték az ajtót. Épp visszafelé tartottam a folyosón, mikor meghallottam a sikolyokat – borzalmas, szívbe markoló kiáltásokat, melyek még a lenti zajt is túlharsogták. Visszasiettem az ajtóhoz és nekifeszültem. Bentről vad dulakodás zaját hallottam. Felhangzott a riadó, két nagydarab praetoriánus sietett felém kivont karddal. Könnyedén félrelöktek, és kardjuk markolatával verni kezdték az ajtót. Bentről Agrippina sikolyai és kiáltásai hangzottak, a dulakodás zaja felerősödött. Végül székeket és padokat használva faltörő kosként sikerült betörni az ajtót, és követtem a katonákat a szobába. Metellus a dívány előtt feküdt a padlón elterülve, mellkasán széles seb tátongott. Agrippina véráztatta tunikában térdelt mellette, kezében tőrrel. Stólája elszakadt, arcán karmolásnyomok éktelenkedtek. Hátralökte arcába lógó haját és heves tekintettel felnézett a katonákra.
	– Meg akart erőszakolni! – jelentette ki. A szoba közepén bortócsában heverő kupákra mutatott. – Alaposan berúgott.
	Elkapta a tekintetemet, és egy pillanatig láttam szemében a mosolyt. Felállt, még mindig markolva a tőrt.
	– Így kell bánni Germanicus lányával? – kiáltott fel. – Közönséges szajha lennék, akire bármelyik szolga ráteheti a mancsát?
	Megjelentek a szolgálói. Agrippina durva szavakkal illette őket, és megkérdezte, hol maradtak el eddig. Megpróbáltak válaszolni, de Agrippina a földre dobta a tőrt, a díványra roskadt, kezébe temette az arcát és keservesen zokogni kezdett. A katonák, akiket megijesztettek és felháborítottak a történtek, felkapták Metellus testét és kihajították az ablakon, le az udvarba. Úgy döntöttem, ideje a Domina secretariusaként viselkednem. Megparancsoltam, hogy hozzanak vizet és törülközőket. Köszönetet mondtam a katonáknak, és távozásra kértem őket. Mikor elmentek, Agrippina felállt, és hagyta a szolgálóknak, hogy ápolják a vérző vágásokat a kezén és az arcán. A nagy zűrzavarban kihasználta a lehetőséget és magához intett.
	– Menj és mondd el Seianus talpnyalóinak, hogy engem, aki császári vérből származom, megtámadtak! – suttogta. – Egy senki megpróbált megerőszakolni. Követelem, hogy a császár elé vigyenek! – Megragadta a kezem és közelebb húzott. – Használd az eszedet, Parmenón. Tégy úgy, mintha valóban Seianus kéme volnál. Mondd neki az igazat!
	Azonnal távoztam, végigsiettem a palota folyosóin, majd a kerten. Sötétedett, épp meggyújtották a fáklyákat és lámpásokat. A fogdmeget ugyanabban a helyiségben találtam, ahol először találkoztunk. Gyanítom, már tudta, mi történt, de mikor elmondtam a részleteket, elsápadt. Arcát csipkedte, majd az asztalon heverő tekercseket tologatta.
	– Értem, értem – mormolta. – Legjobb, ha itt maradsz.
	Eltelt egy óra. Odakint egyre sötétebb lett, az olajlámpások fénye is kialudt. A fogdmeg végül visszatért.
	– Őméltósága azonnal fogad!
Ötödik fejezet


	„Bárcsak egy nyaka lenne az egész római népnek!”
	(Suetonius: A caesarok élete – Caligula)
	
	– Szóval Caprira akar menni!
	Seianus egy díványon üldögélt, egyik kezét a fejtámlán pihentetve, térdén viasz írótáblát tartva. Mellette egy kis háromlábú asztalon tollak, tinta és habkő állt. Letette a táblát és összekulcsolt kezekkel felém fordult. Patríciusarcával, gondosan fésült ősz hajával, mosolygó szemeivel, enyhén kampós orrával, frissen megborotvált és krémezett arcával olyan atyáskodónak tűnt, amennyire csak lehetett.
	– Hallottam, mi történt – mosolyodott el. – Elhiszed neki?
	Eszembe jutott Agrippina tanácsa.
	– Nem, méltóságos uram.
	Seianus a homlokát ráncolta.
	– Örülök, hogy ezt mondod. Én sem hiszem. Metellus jobban kedvelte a kisfiúkat, mint a nőket. Miért próbálta volna megerőszakolni Agrippinát? – Csettintett nyelvével.
	Körülbelül háromlépésnyire álltam Seianustól; reméltem, nem szagolja ki félelmemet.
	– Agrippina ostobán viselkedett. Bizonyosan tudta, hogy Metellus nem a nőkhöz vonzódik. Hadd gondoljam át – tűnődött el Seianus. – Agrippina elküldött, hogy hívd Metellust a szobájába, majd bezárta az ajtót. Szinte azonnal kiabálni és sikoltozni kezdett, és amikor a praetorianusok betörték az ajtót, Metellust, az egyik kémemet tőrrel a szívében találták. Agrippina most úgy viselkedik, mint egy hisztérikus szajha, és könyörög, hogy küldjék Caprira, hogy panaszkodhasson a császárnak. – Sóhajtott. – Hogy őszinte legyek, arra gyanakszom, hogy az isteni császár sem hinne neki.
	Lehajtotta fejét és újra csettintett nyelvével. Körülnéztem a márványból épült szobában. A falakat bíbor- és aranybrokátok fedték, a dívány két oldalán mementó móriként két repedezett sírkő állt. Seianus ötlete lett volna, hogy megrémítse a látogatókat, vagy a nagy Augustus egykori írószobája ez? A gyönyörű bútorok nagyrészt egyiptomi mintára készültek, ahogy a szobrok is – egy Apisz-bika, egy Hermész-szobor, egy táncoló lány, és egy fa formájú ezüst lámpatartó. Agrippina később elmagyarázta, hogy a műtárgyakat Kleopátra udvarából zsákmányolták. Akkoriban nem nagyon érdekelt mindez, csak a meleget és a baljós csendet érzékeltem. A drapériák meglebbentek, és lepillantva az egyik alatt egy csizma orrát láttam kikandikálni. Seianus nem volt ostoba: azt mutatta, hogy nem fél senkitől, de a szobát megtöltötte őrökkel, akik kivont karddal készen álltak megvédeni urukat vagy végrehajtani minden szeszélyét. Seianus tovább csettingetett nyelvével, hol gyorsabban, hol lassabban, mintha szívverésem ritmusát visszhangozta volna. Lenéztem a padló mozaikjára, amely a búzamezőkből kiemelkedő Demetert ábrázolta.
	– Azon tűnődöm – szólalt meg Seianus újra, mosolyogva –, benne vagy-e te is ebben az összeesküvésben, kedves rokon?
	Felkapott egy csengőt és hevesen megrázta. Kinyílt egy ajtó a falban, és belépett a fogdmeg. Seianus még csak a fejét sem fordította felé.
	– Ki van odalenn? – kérdezte.
	– Tibullus.
	– Ó, önjelölt költőnk, aki az új Vergiliusnak hiszi magát? Van valami haladás?
	A fogdmeg megrázta fejét; arcán izzadság csorgott le.
	– Kísérd le Parmenón rokonomat.
	A fogdmeg pattintott ujjaival, én pedig követtem kifelé. A következő helyiség sötétbe borult, csak egy fáklya adott némi fényt a meredek, éles szélű lépcső alján. A fogdmeg megragadta a karom, és lelökdösött.
	– Ne félj! – vigyorgott.
	Azt kívántam, bár a menekülést választottam volna. Agrippina terve kudarcra ítéltetett. Seianus rájött, mire készült. Nem utazik Caprira, én pedig egy ehhez hasonló helyen végzem életem. Elértük a lépcső alját, és végighaladtunk egy rosszul kivilágított folyosón, ami egy kör alakú helyiségbe torkollott. Itt gladiátornak és szatírnak öltözött férfiakat láttam, az arcukat takaró álarcokat még torzabbá tette a reszkető fáklyafény. Olyan bűz terjengett, mint egy nyilvános latrinában. Az álarcosok félrehúzódtak, hogy lássam az asztalon fekvő férfi kinyújtóztatott testét.
	– Ő nem rab – intett felém vigyorogva a fogdmeg. – Legalábbis egyelőre nem. Csak mutassátok meg neki.
	Az egyik álarcos előrelökött. Tibullus, illetve ami megmaradt belőle, az asztalon feküdt, teljesen meztelenül. Elveszítette eszméletét, de a szájába tömött, ecetbe mártott rongy egyébként is elfojtotta volna kiáltásait. Testét is és az asztalt is vér áztatta, ami a testét borító tűszúrásokból áradt. Megdermedtem a rémülettől. Az asztallapra kis szögeket erősítettek. Tibullust szó szerint ezer kis vágással kínozzák halálra. Valahányszor testét megfordítják, a szögek vagy új sebeket ejtenek, vagy a régiekbe vájnak mélyebben.
	– Írt egy verset ez a Tibullus – magyarázta a fogdmeg. – Arra próbálunk rájönni, kinek a megbízására.
	– Nem az enyémre! – csattantam fel, miközben próbáltam leplezni félelmemet.
	– Természetesen nem. De érted, mit akar Seianus közölni veled?
	– Teljességgel.
	– Nagyon jó. – A fogdmeg illatosított kendőt tartott orra elé. – Emlékezz arra, amit láttál.
	A kínzókra néztem, izzadt, kopaszodó fejükre, az álarc mögött csillogó szemükre. Gonoszul élvezték annak a látványát, akit darabokra tépnek. Követtem a fogdmeget fel a lépcsőn, vissza Seianus szobájába.
	– Él még Tibullus?
	– Igen, méltóságos uram.
	– Holnap reggelre már nem fog. Nos, Parmenón, benne voltál Domina Agrippina képtelen tervében?
	– Részben – feleltem.
	Seianus várakozó pillantást vetett rám.
	– Ennél többet vártam tőled, rokon!
	– Domina Agrippina hisztérikusan viselkedett – hazudtam. – Amint találkoztunk a játékokon, azonnal rájött, ki vagyok. „A secretariusod vagyok”, mondtam neki. „Nem”, mordult rám, „kém vagy!” Visszatért a palotába, és nagyszabású ígéreteket tett, hogy mit tudna tenni értem.
	– És?
	– Méltóságos uram, úgy tettem, mint aki figyel rá, egészen amíg ki nem küldött. Metellus bement hozzá. – Vállat vontam. – A többit tudod.
	– Elküldenéd Caprira? – kérdezte Seianus.
	A titkos ajtóra néztem, amit a fogdmeg bezárt. Előrébb léptem. Az egyik drapéria megmozdult.
	– Nem kockáztatnám meg, méltóságos uram. Csak az istenek tudják, mit tervez.
	Újra csettintett. Hideg izzadság ütközött ki rajtam. Tudtam, a következő pár másodperc dönt életemről.
	– Mit javasolsz, rokon?
	– A hivatalos jelentés szerint – tört ki belőlem –, megtámadták a császári család egyik nőtagját, Germanicus leányát. Láttam a gyilkos dühöt a katonák arcán. Agrippinának fognak hinni.
	Seianus a tenyerébe támasztott állal bólintott.
	– Ha elküldöd Caprira, az veszélyes lehet – folytattam –, de ha visszautasítod, biztos lehetsz benne, hogy egy kém eljuttatja a történtek hírét Caprira, és a császár még azt gondolhatja, valakinek rejtegetnivalója van.
	– Nagyon jó! Nagyon jó! – mosolyodott el Seianus. – Tölts magadnak egy kupa bort, rokon.
	A két oszlop közt álló kis italosszekrény felé intett. Engedelmeskedtem.
	– Nem, nekem ne! – mordult rám, mikor a második kupába is tölteni akartam. – Lehet, hogy a rokonom vagy, de ez nem jelenti, hogy bízom is benned. – Felemelte ujját, megcsillant nagy ametisztgyűrűje. – Mérget tartok ebben a gyűrűben. Te is tehetsz hasonlót. Gyere, ülj le arra a székre. Elég ravasznak tűnsz, Parmenón, de megvan hozzá az eszed is? Mondd el, mit javasolnál nekem, rokon.
	Leültem a székre, Seianustól pár lépésnyire.
	– Ha egyszerű küldöncöt küldesz, a császár még mindig félreértheti – feleltem.
	– Mit tudsz a császárról?
	– Nagyon keveset, méltóságos uram. Csak porszem vagyok a szandálja alatt.
	– Igen, igen, az vagy, én pedig a szandálja vagyok.
	– Méltóságos uram, azt javasolnám, hogy az egyetlen tanút küldd, vagyis engem.
	Seianus összecsapta a tenyerét.
	– Nagyon jó, Parmenón! Holnap reggel első dolgod lesz, hogy útnak indulsz. Tunikát és szandált viselsz majd, egy köpönyeget viszel magaddal, és semmi mást. – Szünetet tartott. – Agrippina megpróbál majd átadni neked egy levelet. Mit teszel akkor?
	– Vonakodva fogadom el, hogy kénytelen legyen megvesztegetni, aztán elfogadom, és átadom az egyik emberednek.
	Seianus szája mosolyra húzódott.
	– Helyes. És amikor Caprira érsz?
	– Ugyanazt mondom az isteni császárnak, amit neked: Agrippina hisztérikusan viselkedik, Metellus pedig nem követett el semmit.
	– A többit az éles eszedre bízom. – Seianus felemelte a viasztáblát, és a titkos ajtó felé intett. – Egy szolgám azonban elkísér. Add majd neki Agrippina levelét, ő gondosan elolvassa. Ott lesz akkor is, amikor találkozol a császárral, és így beszámolhat nekem mindenről, amit mondasz. Figyelmeztetlek, amikor a császár színe elé kerülsz, egy szóval se említs bármiféle vallásos hitet vagy csillagjóslást. Térdelned kell majd és nem szabad felemelned a tekinteted. A legfontosabb, hogy ne nézz a császár szemébe. Úgy tartja, a démonok így be tudnak lopózni a lelkébe. Ha lehetséges, vedd alaposan szemügyre az isteni császárt. Mikor visszatérsz Rómába, tudni akarok mindenről, amit láttál vagy hallottál. Ó, és ami azt illeti – a kezemben tartott boroskupára mutatott az a legfinomabb falernói bor, idd ki.
	Gyorsan kiittam.
	– Most biztonságban vagy – mormolta Seianus. – A szolgám azonban megkapta a parancsot, és ha az árulás legkisebb jelét látja rajtad, sosem látod többé Rómát. Elmehetsz.
	Már az ajtónál jártam, amikor utánam szólt. Megfordultam. Seianus a dívány szélén ült, arcáról eltűnt az enyhén összeesküvő kifejezés.
	– Nagyon jól teljesítettél, Parmenón. Jobban, mint vártam. Ünnepeld meg ma éjjel, és igyál még több bort. Nagyon szerencsés ember vagy.
	Egy őr visszakísért Agrippina lakrészébe. Leszállt a sötétség, a kertet fáklyák és lámpások világították meg. Néhány praetoriánus járőrözött, mások a ciprusfák alatt, az oszlopok közt vagy falmélyedésekben rejtőztek. Kísérőm, egy felfegyverzett praetoriánus izzadt bőrszagot árasztott. Mikor beléptünk az Agrippina lakrészébe vezető mellékajtón, félrehívott az árnyékba. Fém súrlódását hallottam, majd éreztem, ahogy egy kard hegye szegeződik a torkomnak az állam alatt.
	– Mi ez? – suttogtam. – Én nem… Az őr nekilökött a falnak.
	– Megbízható vagy? – kérdezte.
	A kétségbeesés határán vergődtem.
	– Bízni? – hápogtam. – Ebben a viperafészekben? Kiben lehet itt megbízni?
	– Hagyd békén! – hangzott fel egy női hang.
	Az őr hátralépett.
	– Pár perced van – suttogta, és eltűnt. Halkan csukódott mögötte az ajtó.
	Agrippina kilépett a sötétségből. Álltól talpig sötétkék katonai köpönyeg takarta. Lóhúgy és istálló szagától bűzlött.
	– Gyorsan mondj el mindent! – sürgetett.
	– Megölhetett volna! – szisszentem fel. – Tudtad, hogy Seianus nem hiszi majd el a történetedet.
	– Természetesen tudtam – jött a nyugodt válasz.
	– Elmondhattad volna, mit kell mondanom.
	– Parmenón! – Agrippina felém fordult sápadt arcával. Lábujjhegyre állt és szájon csókolt. – Olyan vagy, mint az arénából visszatérő gladiátor, aki panaszkodik, hogy győzött. Mi hasznom lenne belőled, ha meghaltál volna? Azt mondtam, igazat beszélj. Ezt tetted, és életben maradtál.
	– Miért ölted meg Metellust? – kérdeztem.
	– Ezt az egyet nem tudja Seianus. Arra gyanakodtam, Metellus hallotta, amint panaszkodom Seianusra, ezért meg kellett halnia. Ugyanakkor ezzel sikerült felhívnom Seianus figyelmét magamra és rád. Ez a dolgok rendje, Parmenón. Ha a császári vérből származókkal van dolgod, vagy túléled, vagy távozol a sötétségbe. Metellusnak meg kellett halnia. El kellett kapnom Seianus tekintetét valahogy. Gondolom, nem engedi, hogy Caprira menjek. Téged fog küldeni, nemde?
	– Honnan…?
	Halkan felnevetett.
	– Ez az egyetlen ésszerű dolog, amit tehet.
	– Mi lesz az őrrel? – intettem az ajtó felé.
	Agrippina átkarolta a nyakam.
	– Ő szeret téged, Parmenón. Apáddal harcolt Germaniában. A karjában tartotta Germanicus leányát… simogatta a kebleimet és a lábaim közti titkos részre tette a kezét. Meghalna értem, ha szükséges.
	– De hiszen férjnél vagy!
	– Ó, Parmenón, olyan ostoba vagy. – Agrippina szorosan hozzám simult. – Mégis olyan ügyesen viselkedsz. Azért vagyunk, hogy életben maradjunk, Parmenón. Minden fegyveremet bevetem. – Leengedte karjait és hátralépett. – Nem látod? Most elindulsz Caprira, ahol elmondod a császárnak az igazat: hogy meggyilkoltam Metellust, mert eluralkodott rajtam a hisztéria. – Csettintett nyelvével. – Ezt mondta Seianus?
	– Igen, ezt.
	Nevetett.
	– Mi a következő lépés, Parmenón?
	– Holnap indulok. Minden levelet, amit tőled kapok, át kell adnom a fogdmegnek.
	– Seianus valóban hisztérikus, ostoba nőnek tart! – köpte a gyűlölettel teli szavakat Agrippina. – Egy nap elérem, hogy szembesüljön az igazsággal – tette hozzá.
	– Miért kell így találkoznunk, a sötétben? – kérdeztem.
	– Mert szemmel tartanak téged, Parmenón. Ha egyenesen visszajössz hozzám, sejteni fogják, hogy irántam érzel hűséget. Gyere el hozzám holnap reggel, mielőtt indulsz. Odaadom majd a császárnak szóló levelemet és valami mást is.
	Elsietett mellettem és eltűnt, majd nyílt az ajtó és visszajött a praetoriánus. Megfogta a könyököm és fellökdösött a lépcsőn, egészen a szolgák lakrészének ebédlőjéig, melyben kecskelábú asztalok és székek álltak. Bemutatott a többieknek, majd a konyha végében álló zsíros kezű szakács felé fordult.
	– Vagy rossz a gyomra ennek az embernek – jelentette ki gúnyosan –, vagy úgy megrémült, hogy majdnem összecsinálta magát. Adjatok neki valami könnyű étket.
	Csatlakozott a kitörő nevetéshez, majd távozott, elégedetten, hogy sikerült megmagyaráznia, miért késlekedve értem az ebédlőbe, ahol valószínűleg minden férfi, nő és gyermek Seianus embere volt. Erősen fűszerezett ragut és rozskenyeret ettem. Jól emlékszem erre a vacsorára, mert alig tudtam enni, úgy reszketett a kezem a félelemtől és a lelkesedéstől. Úgy éreztem magam, mint aki tűzön sétált át, de sértetlenül megúszta.
	Keveset és nyugtalanul aludtam. Almomban körém gyűltek a gonosz szellemek. Rómában sétáltam, minden utca vérben úszott. Karókra tűzött levágott fejek meredtek rám üveges szemekkel, ajkuk még mozgott, vér fröcskölt belőlük, miközben torokhangon nyöszörögtek. Izzadtan felriadtam, ittam némi bort és sikerült békésebb álomba merülnöm. Egyszer megbeszéltem rémálmaimat a Dominával, aki kacsintott és megcsípte a nyakamat.
	– Ez azt jelenti, hogy van lelkiismereted, Parmenón – jegyezte meg enyhe gúnnyal.
	– Te nem szoktál álmodni, Domina?
	– Én úgy alszom, akár egy csecsemő – felelte.
	Másnap reggel nyugodtnak és gondtalannak tűnt, amikor egy szolga felkísért a lakrészébe. A szobát, ahol Metellus meghalt, kitakarították és megtisztították. Szolgálók serege lézengett körülöttünk, ezért vigyáznom kellett, mit mondok; legtöbbjüket, ha nem mindet, Seianus megvesztegette. Agrippina tökéletesen játszotta a szerepét. Egy ablakmélyedésbe vezetett, és kis tekercset vett elő a vállára borított kendő alól. Lepillantott az udvarba.
	– Kísérőd már vár. Add ezt oda a bátyámnak, Gaiusnak, saját kezébe. Mondd el neki, hogy a húga szereti. – A szobának háttal állt. – Mondd el neki – folytatta lassan –, hogy viselkedjen férfiként és játssza el szerepét. Emlékeztesd a gyógynövénygyűjteményre, amit küldtem neki. Alaposan tanulmányoznia kell, mert szabadulásának kulcsa Caprin található.
	Megfordult, mintha ott akarna hagyni, aztán visszafordult felém.
	– Ó, és mondd el a császárnak, hogy Seianus Drususszá akar válni, ezért ment el Drusus.
	Döbbenten hallgattam, hiszen Drusust, úrnőm bátyját egy sötét verembe vetették a Palatinus alatt. Agrippina csókot lehelt felém, majd az egyik szolgálójához lépett, vízért kiáltott, kendőkért és a lehető legtisztább tükörért. Lementem az udvarra. A fogdmeg ott várt egy kisebb cohors katonával és egy nagy, négykerekű szekérrel, melyen holmink és a császárnak szállítandó dolgok álltak.
	– Készen állsz, rokon? – kérdezte gúnyosan a fogdmeg.
	Tetőtől talpig szemügyre vett. Sötétzöld tunikát viseltem, és egy meglehetősen foszladozó köpönyeget, amit a piacon vettem. Csilingelő erszényt dobott felém.
	– Amikor visszatérsz Rómába, meg kell látogatnod a szabómat.
	Elkaptam az erszényt, és láttam, hogy a fogdmeg még mindig kinyújtva tartja a kezét. Odaadtam Agrippina levelét. Feltörte a pecsétet és gondosan átolvasta.
	– Semmi árulásra utaló jel – sóhajtott. – Kár. Te, ott? – dobta a tekercset egy szolga felé. – Vidd ezt el őméltóságának! – Felém intett. – Gyere! Ostia vár ránk!
	Egy vén gebén kellett lovagolnom. Az oldalkapun hagytuk el a Palatinust, és végigkocogtunk a szűk, bűzös utcákon az Ostia felé nyíló kapuhoz. A késő márciusi napfény már kezdett megerősödni, de Rómában nem igazán számítottak az évszakok, a városban mindig nyüzsögtek a szekéren járó kereskedők, a taligás házalók, nagy forgalmat bonyolítottak az étkezdék és borosbódék, körülöttünk kavargott a birodalom forgataga. Katonák tolakodtak át a tömegen, a kikötőből érkező tengerészek a város hölgyeit hajkurászták, gyümölcs- és zöldségárusok hirdették kiáltozva áruikat, miközben megpróbálták elkerülni a piaci őrséget. Csillagjósok, jövendőmondók, mágusok és bűvészek csoportosultak. Legalább harminc különböző nyelv szavait hallottam. Eltűnődtem, vajon ez-e az utolsó alkalom, hogy látom ezt a várost. Valaki elsütött egy tréfát a gebémről, de ügyet sem vetettem rá. Hamarosan kiértünk a városkapun, és a széles úton haladtunk Ostia felé.
	Az alaposan őrzött kikötőben egy gálya várt ránk, Tiberius komor külsejű saját hajója. A császári zászló lobogott rajta, de fekete-fehér vitorlákat húztak fel, és a fedélzeten lévő tengerészek és tisztek mind sötét bőr mellvértet és tunikát viseltek. Ennél halkabb hajón sosem hajóztam még, és valamennyire megértettem Tiberius gyanakvó elméjének működését: senki nem bízott senkiben, és úgy a legkönnyebb fennmaradnod, ha csendben maradsz. A fedélzeten mogorván fogadtak minket, poggyászainkat elpakolták. Parancsok hangzottak el, és a kikötő hamarosan mögöttünk maradt, a gálya sas formájúra faragott orra sebesen hasította a vizet. A halász- és kereskedőhajók igyekeztek távol maradni tőlünk, felismerve színeinket: a hajóorr vörösét és aranyát, az ezüstkorlátokat és a fekete vitorlákat.
	A kedvező széljárás miatt gyorsan haladtunk célunk felé a nyugodt tengeren. Örömmel láttam, hogy a fogdmeget éppúgy gyötri a tengeribetegség, mint engem. Végül megjelent Capri szigete a láthatáron. Tiberius jól választott szigetet: nem feküdt túl messze Rómától, de elég védelmet biztosítottak a magasba törő sziklák, melyek miatt a hajók csak egy helyen tudtak kikötni. Miközben gályánk a kikötő felé siklott, észrevettem a sziklákon őrködő fegyvereseket. A fogdmeg suttogva elmondta, hogy a császár mindig állomásoztat ott őröket, akik készenlétben tartják a jelzőtüzekhez valókat, és éberen őrködnek, figyelve a császárra leselkedő veszély minden apró jelére. Tiberius igazán gyűlölte Rómát, gonoszsággal teli helynek tartotta, és olyan ritkán ment oda, amilyen ritkán csak lehetett. Még az anyja temetésére sem tért haza; a holttest már oszlásnak indult, mire Tiberius megadta az engedélyt a temetési szertartásra. Néha elutazott Róma külvárosáig, kiadott pár parancsot, fogadta a küldötteket, aztán sietve távozott újra.
	Tiberius a vallást is gyűlölte. Nem jutott ideje sem a római istenekre, sem másokra, és hanyagolta a templomi szertartásokat. A kaldeusok tudománya, a jóslás és jövendőmondás iránt azonban nagyfokú érdeklődést tanúsított. Leghíresebbjük, Thraszüllosz egyszer megjövendölte, hogy Tiberius lesz a császár. Tiberius emiatt komolyan vette a hozzá hasonlókat. Arra azonban sanyarú sors várt, akit szélhámosnak tartott. Tiberius rendszeresen meghívta a jósokat Caprira, majd, miután elmondták jóslatukat, lekísérték őket a sziklák közti lépcsőkön – akikkel azonban a császár elégedetlen volt, azokat egy tagbaszakadt őr Tiberius titkos parancsát követve letaszította a mélybe. Nyomasztó, baljóslatú hely!
	A gálya kikötött, és kiléptünk a mólóra. Sok kikötőt bejártam a római világban, de egyiket sem találtam még olyan csendesnek, mint Caprit. Mindent szigorú szabályok kötöttek, nem tárult elém részeg tengerészek vagy csábító kurtizánok látványa. A császár testőrségének parancsnoka köszöntött minket, egy alacsony, zömök ember, teljes fegyverzetben. Először azt hittem, lassú eszű, goromba fickó, mint a hozzá hasonlók többsége, de mikor megragadta a kezem, láttam, hogy sűrű szemöldöke alatt szemében élénk, cinikus fény ragyog. Tetőtől talpig szemügyre vett.
	– Seianus újabb teremtménye – mormolta. – Macro vagyok. – Visszahúzta a kezét. Bólintott a fogdmeg felé, majd megparancsolta, hogy kövessük.
	Caprit a császár teljességgel birtokba vette, magyarázta Macro, miközben követtük az ösvényen a sziklacsúcs felé. Azt is elmondta, hogy tizenkét villa állt a császár, vendégei és háza népe számára. Kerteket is kialakítottak, templomokat építettek. A kikötőtől nem messze kaptunk szállást, egy villában. Macro közölte, hogy egy óra áll rendelkezésünkre, mielőtt a császár fogad.
	– Ilyen hamar fogad minket? – kérdeztem, miután Macro távozott.
	– Tiberius nem kedveli a látogatókat – felelte a fogdmeg. – Bár a Rómából érkező híreket minden bizonnyal mohón várja.
	– Azt hittem…
	– Mit?
	– Úgy tűnt, Macro már tudta, hogy jövök. A fogdmeg vállat vont.
	– Megkaptad a parancsot. Igyekezz követni.
	Megmosdottunk és átöltöztünk, majd ettünk némi fehér kenyeret és szőlőt. Macro visszatért és átkísért bennünket a szigeten egy fehér, márványoszlopos villába, ami magasan a sziklákon épült. A villát átjárta a hűvös szellő, mely a kert egzotikus növényeinek illatát is besodorta a termekbe.
	Tiberius egymaga várt ránk egy kicsi, a kertre néző helyiségben. Gyöngyöző szökőkutat pillantottam meg, majd a falat, mely mögött a halálos szakadék tátongott. Tiberius a kertbe vezető folyosó két oszlopa közt várt ránk; nem díványon heverészett, hanem katonai széken ült. Aranyszegélyű bíbortógát viselt, nyakában egyszerű bronzláncot, és ülőpárnája ezüstrojtjait babrálta. Seianus figyelmeztetése ellenére nem bírtam megállni, hogy gyors pillantást vessek rá. Borzalmasan csúnyának láttam: bár elöl kopaszodott, hátul sűrű csomókban nőtt a haja, orra enyhén balra görbült, előreugró felső ajka látványát még visszataszítóbbá tették rothadó fogai, jellegtelen álla pedig keserűen gúnyos külsőt kölcsönzött neki. Villogó, sötét szemei szinte lángoltak piszkosfehér árnyalatú arcában, mint egy szajháé, aki festi az arcát. Testét undorító fekélyek borították. Évekkel korábban Tiberius megpróbálta tüzes vassal kiégetni fekélyeit, de az ügyetlen gyógymód csak rosszabbított a helyzeten. A császár egy leprásra emlékeztetett.
	Macro a császár fülébe suttogott; várnunk kellett, míg befejezi. Tiberius végül ellökte, és közelebb intett minket. Lehajtott fejjel letérdeltünk elé a párnákra.
	– Rómából jöttetek?
	– Igen, császári felség – felelte a fogdmeg. – Hadd adjam át a jókívánságokat…
	– Elég ebből! – Tiberius úgy mordult fel, mint egy centúrió a gyakorlótéren. – Nem érdekel sem Róma, sem a véleménye. De úgy tudom, jó barátomnak, Seianusnak gondja akadt.
	A fogdmeg megdermedt, én pedig igyekeztem elrejteni elégedett vigyoromat. Igazam volt: Macro tudta, miért jöttünk. Vajon jót jelent mindez? Lehunytam a szemem, és felidéztem Agrippina arcát. Imádkoztam az összes létező istenhez, hogy éljem túl ezt a megpróbáltatást.
	– Beszélj! – szólt rá Tiberius.
	A fogdmeg sietve beszámolt Metellus haláláról. Elfordítottam tekintetem, megpróbáltam elterelni gondolataimat. A kertben uborka és spárga nőtt, Tiberius kedvenc zöldségei. Ládákban termesztették őket, hogy könnyedén vihessék ki vagy be, ahogy az időjárás megkövetelte. A császár néha napokig egyebet sem evett, csak ezeket, vagy a Germaniából hozatott retket. Fél füllel hallgattam a fogdmeg hazugságait, mígnem egy árnyék vetült az oszlopra. Tiberius elhallgattatta a fogdmeget. Megfeledkeztem magamról és felnéztem. Az újonnan jött egy magas, görnyedt hátú férfi volt fakó, himlőhelyes arccal, piszkos, hosszú körmű ujjai úgy himbálóztak, mint egy állat végtagjai. Akárcsak Tiberius, ő is elöl kopaszodott, tarkóján pedig sűrűn nőtt a haj. Megállt Tiberius mellett, mint egy hűséges eb.
	– Jó öcsém, Gaius! – mormolta Tiberius.
	Eddigre már lesütöttem a tekintetem. „Kiscsizma” jellegtelen arcával, sárszínű hajával egyáltalán nem emlékeztetett Agrippinára; szemeiben olyan kábulat ült, mint aki ópiumfőzetet ivott. Eltátott szájával, csöpögő nyálával Caligula gyengeelméjűnek tűnt.
	– Folytasd – mondta Tiberius.
	A fogdmeg engedelmeskedett, és pár akadozó mondatban befejezte mondandóját. Tiberius ezüstözött szandáljával dobolt a padlón; a baljós hang arra a dobolásra emlékeztetett, ami a halálraítéltet kíséri a kivégzésre.
	– Te pedig Parmenón vagy?
	A fogdmeg újra megmerevedett. Tiberius hangja ezúttal barátságosabbnak tűnt.
	– Igen, császári felség.
	– Megerősíted az elhangzottakat?
	– Tudom az igazat, méltóságos uram.
	– Az igazat? – Rövid, ugató nevetés tört fel a császár torkából. – Ha tudod az igazat, akkor valóban nagyon szerencsés ember vagy, Parmenón. Távozhattok.
	Felkeltünk a párnákról, meghajoltunk és kihátráltunk a helyiségből. A fogdmeg nyugtalannak tűnt, arcán vörös foltok jelentek meg. Nyugtalansága csak fokozódott, mikor Macro közölte, hogy várjon, nekem pedig intett, hogy kövessem. Átmentem a kis átriumon. Macro belökött egy ajtónyíláson, utasított, hogy várjak, és otthagyott. Az ajtó kinyílt, és egy kéz berángatott. Gaius Caligula rám vigyorgott. Higgyétek el nekem, igen jó színészek születtek ebbe a családba! Gaius arca megváltozott, már nem láttam lanyhának és üresnek, szemei különös világoskék színben csillogtak, szájából már nem csöpögött a nyál. Megragadta a vállam. Éreztem borszagú leheletét.
	– Mit üzent? Szeret engem?
	– Agrippina?
	– Nem! Drusilla! – csattant fel türelmetlenül Caligula, fiatalabbik húgát említve.
	– Természetesen, méltóságos uram!
	Gaius megnyalta ajkát.
	– És a vén hulláról mit gondolsz? – Kitágult szemmel kuncogott ajka elé emelt ujjai takarásában. – Így hívom Tiberiust. Láttad az arcát? Apránként szakad le. Ideje, hogy az istenek hazahívják, nem? – Gaius szeme ragyogott.
	Vajon őrült lenne? – tűnődtem. Vagy bevett valamit, ami felkavarta lelkét és elméjét?
	– El sem tudod képzelni, miket fogsz itt látni, Parmenón, hidd el nekem! Nem szeretem a társaságodat – folytatta ugyanazzal a lélegzettel. – Seianus trágyája vagy, frissen és forrón a seggéből.
	Körülnéztem a helyiségben. Írószoba lehetett, egyetlen ablaka a kertre nyílt.
	– Ne aggódj – nyugtatott meg Caligula –, a hulla nem hall minket. Mit mondott Agrippina?
	Átadtam Domina üzenetét. Gaius csaknem táncot járt.
	– Most megvan! Most megvan! – mormolta.
	Eltáncolt előlem. Groteszk látványt nyújtott a különös hajú, görnyedt alak, amint egyik lábáról a másikra ugrál, és kezeit a levegőben tartja, mint egy kábulatba esett pap. Visszatáncolt elém.
	– Mondd el újra! Mondd el újra!
	Elismételtem a teljes üzenetet. Caligula elméje gyorsan vágott. Izgatottsága ellenére már emlékezetébe véste az egészet. Kinyitotta az ajtót és kilökdösött. Macro ott várt rám, sisakjával a hóna alatt. Kinyújtotta a kezét. Észrevettem csuklóján a karperecet, melyen Castor és Pollux képe ékeskedett. Hasonlót láttam Agrippina szobájában. Macro közelebb húzott.
	– Ügyes voltál, Parmenón.
	– Honnan tudta a császár? – kérdeztem elakadó lélegzettel.
	Macro távolabb lépett, és a karpereccel játszott.
	– Onnan, hogy isten.
	Sarkon fordult, és visszavezetett a fogdmeghez, aki az összeomlás szélén állt, s hol leült a falba épített márványpadra, hol izgatottan járkált fel-alá.
	– Ilyen soha nem történt eddig! – siránkozott. – Soha!
	Körülnéztem az átriumban. Macro eltűnt. A Tiberius szobájába vezető ajtót két nagydarab germán őrizte, egyik kezükben pajzzsal, a másikban karddal. A fogdmeg a vállamra tette a kezét.
	– Remélem, nem kever bajt az a szuka. Csettintettem nyelvemmel és elmosolyodtam. – Ne félj? – ismételtem korábbi szavait gúnyosan.
	Újabb óra telt el. Hirtelen kitárult a szoba ajtaja, és Macro intett, hogy lépjünk be. Bementünk. Tiberius ugyanott ült, mintha el sem mozdult volna székéről, Gaius pedig mellette állt mozdulatlanul, akár egy szobor. Letérdeltünk eléjük.
	– Te ne! – mordult fel reszelős hangon Tiberius. Felpillantottam. Tiberius a fogdmegre mutatott, majd hüvelykujjával hátraintett a kert falán túli szakadék felé.
	– Az biztos, hogy jól tudsz hazudni. Hazudtál a császárodnak! – vádolta. – Most lássuk, ugyanilyen jól tudsz-e repülni!
	Mielőtt tiltakozhatott volna, a két germán katona, aki követett minket, megragadta a fogdmeget, és karjánál fogva kivonszolta a kertbe. Az alacsony fal széléig húzták, majd átlökték rajta. Borzalmas sikoly törte meg a csendet. Tiberius kényelmesen hátradőlt a széken.
	– Látod, Macro – jegyezte meg tréfásan –, megmondtam neked, hogy nem tud repülni!
Hatodik fejezet


	„Senki sem táncol józan ésszel, hacsak nem őrült.”
	(Cicero: Pro Murena)
	
	Tiberius egy ideig csendben üldögélt, mintha a történteket ízlelgetné. Caligula hátralépett, hogy a császár ne lássa nevetéstől rázkódó arcát. A két germán végignézte, ahogy a test lehull a szakadékba, utána távoztak.
	Hallottam egy énekesmadár édes dalát és egy méh zümmögését. Meglepett, mert nem jártunk még közel a nyárhoz. Azon tűnődtem, én leszek-e Tiberius következő áldozata.
	– Térdelj vissza, Parmenón.
	Engedelmeskedtem.
	– Nézz rám! Felejtsd el Seianus tanácsát! Nézz rám!
	Megtettem. A császár alaposan szemügyre vett.
	– Seianus rokona vagy?
	– Nagyon távolról, méltóságos uram.
	– És repülni tudsz, Parmenón?
	– Nem, uram, csak úszni.
	A császár hátravetette a fejét és nyerítve nevetett.
	– Hazug ember vagy, Parmenón?
	– Uram, nem tudom, mi az igazság.
	– Ó, egy igazi filozófus. Nyugodj meg, Parmenón, nem fogsz repülni. Ismételd el az üzenetet, amit hoztál.
	Caligula még hátrébb húzódott, arcára kiült a figyelem. Alig észrevehetően megrázta a fejét, és megérintette az arcát. „Engem ne említs”, üzente.
	Sokat tanultam ezalatt a beszélgetés alatt. Caligula színészkedett, hogy életben maradjon. Terveket szőtt a császár ellen. Macro, akinek látnia kellett Caligula titkos jelzéseit, a bűntársa lehetett. Elismételtem a titkos üzenetet, amit Agrippina utoljára mondott nekem. Tiberius arca felélénkült.
	– Nem tudod, hogy értette, amit Drususszal kapcsolatban mondott? – kérdezte hirtelen.
	– Nem, uram. Drusus fogoly a Palatinus alatti börtönben.
	– Nem arról a Drususról beszélt – felelte Tiberius. – Az én fiamat is Drususnak hívták.
	Nagyot nyeltem. Erről megfeledkeztem. Gyorsan terjedtek a pletykák Tiberius fiának haláláról. Sokan azt mondták, élvhajhász életmódja okozta a halálát, mások azt állították, megmérgezték.
	Tiberius fogott egy diót, puszta kézzel összetörte, kicsipegette a diódarabokat és megette.
	– Erős a kezem, Parmenón. Tudod, hogy össze tudom roppantani egy gyermek koponyáját? – Nem várt választ. – Macro! – Előreintette az őrség parancsnokát.
	– Leveleket akarok küldeni Rómába. Parmenón barátunk pár hónapig itt marad. Dolgunk van, sok dolgunk!
	Ujjai egyetlen intésével elbocsátott. Megkezdődött kényszertartózkodásom Capri szigetén.
	Tiberius olyan óvatosan cselekedett, mint a hálóját szövő pók. Élvezte a játékot. Leveleket küldött Seianusnak, melyben örök barátságot esküdött és biztosította részvétéről, amiért a fogdmeg „lázas betegségben” meghalt. Megírta neki, hogy szeretné, ha egy ideig nála maradnék. Még arra is célozgatott, hogy Seianus tribunusi hatalmat kap és feleségül veheti Tiberius megözvegyült menyét, Drusus feleségét. Ugyanakkor szigorúan ellenőrizte a kontinens felé irányuló forgalmat.
	Rájöttem, mennyire bizarr Tiberius tartózkodása Caprin. Néha engedékenynek mutatta magát, máskor könyörtelenül lecsapott. Egy katonát, aki ellopott egy pávát Tiberius madarai közül, keresztre feszítettek a sziklákon. Egy másik alkalommal, mikor Tiberiust hordszéken vitték egyik villájából a másikba, a hordszékvivők megbotlottak egy tüskebokorban – a centuriót, akihez tartoztak, a császár úgy megkorbácsoltatta, hogy egy hajszálon múlt az élete.
	Tiberius nőügyei lenyűgöztek; Capri a szexuális cselszövés melegágya volt. Macro felesége, a gyönyörű, sötét hajú Aemilia férje utasítására gyakran tett látogatást Caligula villájában, hogy elnyerje Caligula kegyét férje számára. Tiberius cselekedetei még ezen is túltettek. Minden róla szóló pletyka igaznak bizonyult. Berendezett egy házat, ahol mindenféle különleges szexuális aktust hajtottak végre a császár szórakoztatására. A birodalom minden szegletéből összegyűjtötték a különféle fortélyokban jártas fiatal férfiakat és nőket, és hármas-négyes csoportokban adták elő a császár előtt, amit tudtak, hogy felszítsák egyre gyengülő szenvedélyét. A ház szobáit a lehető legszemérmetlenebb képekkel és szobrokkal díszítették. Még egy kis könyvtárat is berendeztek, benne egyiptomi erotikus könyvekkel, hogy a Tiberiust szórakoztatók láthassák, pontosan mit is várnak el tőlük.
	Macro ezt is megmutatta, mikor úgy vezetett körbe, ahogy egy római mutatná meg városát a provinciáról érkező látogatónak. A fényűzően díszített, illatosított szobákat díványokkal és székekkel rendezték be a császár és kedvencei számára. A falakba, padlóba és mennyezetbe kémlelőnyílásokat fúrtak. Az erotika atlétái, ahogyan Macro nevezte őket, saját lakrészeikbe zárva éltek, a legkülönlegesebb vágykeltő szereket ették és itták, és szigorú ellenőrzés alatt tartották őket, hogy erejüket egyedül a császár szórakoztatására fordítsák. Macro elkísért az erdőbe is, a ligetekbe, ahol Pánnak és nimfáknak öltözött fiúk és lányok bocsátották áruba testüket a barlangokban. Nem csoda, hogy egyesek szellemesen „a bakkecske szigetének” nevezték el Caprit. Macro más szemérmetlen cselekedetekre is célzott.
	Első, a császárral folytatott társalgásom után minden szempontból Macro gondjaira bíztak. Ő egy alkalommal Agrippináról kérdezett – jól érzi magát az úrnő? Hogy néz ki? Mi van a férjével, Domitiusszal? Van Agrippinának új szeretője? Örültem, hogy az igazat mondhatom: semmit nem tudok.
	– Mi fog most történni? – kérdeztem, igyekezvén másra terelni a szót.
	– Légy óvatos – figyelmeztetett Macro. – Tiberius könnyen megharagszik, és hangulata változékony, akár a hold. A levelekben, amiket Rómába küldött, egymásnak ellentmondó üzenetek álltak. Seianus nem fogja tudni, még mindig a császár kegyeltje-e.
	Megvakarta az orra hegyét.
	– Tiberius akár hónapokig is játszhatja ezt a játékot, vagy évekig. Lehet, hogy elfelejti majd meggondolni magát.
	– És velem mi lesz? – kérdeztem.
	– Ennyire sietnél már vissza Agrippinához? – ugratott Macro. – Igazi kis kurtizán, nem? Úgy kavarognak agyában a gondolatok, mint kígyóveremben a kígyók. Óvatosnak kell lenned, Parmenón. Lehet, hogy Tiberius úgy dönt, nem tud meglenni Seianus nélkül.
	– És Caligula?
	Macro nagy levegőt vett.
	– Gaius Caligulának minden szabály értelmében rég meg kellett volna halnia. Ahhoz, hogy megértsd Caligulát, meg kell értened Tiberius agyának működését. Veled őszintén beszélhetek, Parmenón, mert ha tovább is adnád, mit mondtam, senki nem hinne neked. Tiberius úgy nevelgeti Caligulát, mint egy viperát. Ez a fiatalember lesz az eszköze Tiberius Róma elleni bosszújának.
	– Te mégis támogatod? – Azonnal az ajkamba haraptam, amint kicsúsztak a szavak.
	– Én? – ráncolta a homlokát Macro. – Én senkit nem támogatok, Parmenón, kivéve a császárt. Te még új vagy ebben a játékban, nem? – Közelebb húzódott. – Jegyezd meg az első és egyetlen szabályt: tartsd csukva a szád!
	Gyorsan belefáradtam Capriba és hiányzott Agrippina. Szívesen küldtem volna üzenetet neki, de veszélyes lett volna, azontúl ostobaság is.
	Október elején még mindig azon tűnődtem, hogy tudnám elintézni, hogy távozhassak Capriról, mikor Macro egy hideg, sötét reggelen már hajnal előtt felkeltett.
	– Öltözz, gyorsan! – sürgetett. – Indulunk Rómába!
	Két gálya állt a kikötőben, az egyik tele felfegyverzett tengerészekkel, vad külsejű férfiakkal, akik mind Macro parancsnoksága alatt álltak; a másikon Tiberius személyi testőrsége. Felkapaszkodtunk a fedélzetre, és egy órán belül már úton voltunk egy előre megszabott hely felé valahol Rómától délre. Hajónk nem viselte a császári színeket, Macro pedig kihasználta a köd nyújtotta lehetőségeket és a korai órát, hogy távol maradjon a forgalmas hajóutaktól. A kormányos a part felé fordította hajónkat, és nemsokára mindkét gálya lehorgonyzott egy homokos öbölben, Ostiától pár mérföldnyire délre. Úgy szálltunk partra, mint egy megszálló erő: felderítőket küldtünk előre, tüzeket gyújtottunk, reggelit főztünk, őröket állítottunk. A nap hátralévő részét azzal töltöttük, hogy a partra hordtuk az élelmiszereket, és meghallgattuk Rómából kiosonó kémeinket. Kedvező híreket hoztak, a szenátus másnap reggel összeülni készült.
	Mikor leszállt az este, Macro parancsot adott, hogy csapatai induljanak el a parton. Még nem világosodott, mikor elértük a Viminius-kaput, ahol Macro megmutatta a császártól származó menetlevelét, és beengedték. Milyen furcsa volt újra Rómában járni! Kétségbeesetten vágytam rá, hogy lássam Agrippinát, de Macro szigorú parancsokat kapott, végre kellett hajtania a császár akaratát, nekem pedig a segítségére kellett lennem. A tengerészek és a testőrség a Palatinusra masírozott, ahol Macro elrejtette őket egy kis parkban. Levetette vértjét, megmosakodott és megborotválkozott a fáklyák fényénél, majd olyan ruhákba öltözött, amiben beléphetett a szenátushoz. Felmentünk a barázdált oszlopokkal és finom faragású szobrokkal teli Palatinusra, Róma gyönyörű szívébe. Apolló nagy, márványból épült templomához értünk, a ragyogó csarnokot az elefántcsonttal berakott hatalmas ajtók uralták. A szenátust aznap reggelre hívták össze.
	Enyhén nyugtalannak éreztem magam, akkora ellentétet képezett mindez Capri magányával, átláthatatlan erdőivel, baljós titkaival, csendes villáival. Felkelt a nap. Macro nem mutatta feszültségét, leült egy márványpadra a templomba vezető lépcső tetejénél, a tengerésztisztek és én pedig mögé álltunk. Az ég bíbor és rózsaszín árnyalatúvá vált, ahogy a nap egyre magasabbra emelkedett. Kürtök bugása törte meg a csendet, ahogy ébredt a város. Egyre érkeztek a fehér tógába öltözött szenátorok, mögöttük írnokok és tekercseket, valamint bőrzsákokat hozó szolgák. Mind nyugtalanul pillantottak Macróra, aki feléjük bólintott, de rezzenetlenül ülve maradt.
	Seianus természetesen hallotta érkezésünk hírét, és hozzánk sietett kíséretével. Most nem tűnt nyugodtnak és összeszedettnek, vöröslő, karikás szemében óvatosság ült. Macro felkelt, hogy üdvözölje, de Seianus a lépcső alján maradt, míg praetoriánusai komor acél védőgyűrűt nem vontak köré. A katonák vörös és bőrtunikát viseltek, lábszárvédőt, csizmát, dombornyomásos mellvértet és tollakkal díszített sisakot. Mindegyikük téglalap alakú pajzsot tartott a kezében, és mind kivonta a kardját.
	– Macro! – Seianus üdvözlésre emelte kezét. – Hallottam, hogy megérkeztél Capriról. Kezdek türelmetlen lenni. A császár üzent?
	Macro ragyogó arccal húzott elő egy tekercset tógája alól.
	– Aelius Seianus, a város elöljárója! Megtiszteltetés hírét hozom császárodtól – jelentette ki. – Tribunusi hatalmat kapsz. A császár azt akarja, hogy új hatalmad segítségével irtsd ki a zendülés és árulás írmagját is a városból!
	Seianuson látni lehetett a megkönnyebbülést. Macro lesietett a lépcsőn, kezet fogtak és átölelték egymást. Seianus kikapta a tekercset Macro kezéből, és elsietett mellette, majd diadalmas mosolyt vetett rám, miközben bevonult a templomba. Macro figyelte, ahogy bemegy, és nyugodtan visszaült a padra. A hírek hamarosan elterjedtek a gazdagok lakta negyedekben, és újabb szenátorok siettek be, hogy értesüléseket szerezzenek. Ügyet sem vetettek Macróra, miközben áradtak be a hatalmas kapun. Mikor a kapu bezárult, annak jeleként, hogy az ülés megkezdődött, Macro a tisztjeihez fordult.
	– Hozzátok fel a fiúkat! – parancsolta.
	A tisztek elsiettek. Sípok hangját hallottam, majd Macro tengerészei jöttek fel a lépcsőn, nyomukban a császár testőrségével, és letáboroztak a nagy udvarban Apolló temploma előtt. A Seianus őrségének élén álló praetoriánus tiszt aggodalmas pillantásokat vetett feléjük. Nyugtalansága fokozódott, mikor újabb fegyveresek jelentek meg Laco, az éjszakai őrség elöljárója vezetésével.
	– Ne nyugtalankodj! – szólt oda neki Macro, majd felkelt.
	A praetorianusok sorai felbomlottak, némelyikük eltette kardját. Macro levelet nyújtott át a parancsnokuknak.
	– Új parancsok a császártól! – jelentette ki. – Jutalmat fogsz kapni. Első kötelességed visszatérni a táborba.
	A parancsnok sietve elolvasta, vállat vont, összetekerte a levelet és az övébe tűzte, aztán szó nélkül sorba parancsolta embereit, és sietve kivonultak. A lépcsőn Macro emberei foglalták el a helyüket. Macro megcsípte a karom.
	– Csatlakozzunk a tiszteletre méltó szenátor urakhoz? – vigyorodott el. – Itt az ideje, hogy Seianus is értesüljön a sorsáról.
	Egy mellékajtón léptünk be a templomba. Aggodalmas képű pap vezetett végig minket a márványfolyosón a hatalmas tanácsterembe. A terem amfiteátrumra emlékeztetett: a lépcsőzetesen elhelyezett márványpadok Apolló, a vadász magas szobrát vették körül. Regulus, az idősebbik consul már a rostrán ült. Seianus a jobbján foglalt helyet a legelső sorban, kíséretétől körülvéve, és úgy mosolygott, mint egy győzedelmes tábornok. Mennius már kezdte felolvasni Augustus levelét, melynek minden szava Seianust dicsérte. Macro és én megálltunk az ajtóban, és néztük, ahogy a szenátus csendben ül és egyetértőn bólogat a császár kedvencére halmozott dicshimnuszok hallatán. Mennius folytatta, de alig észrevehetően megváltozott mind a levél hangvétele, mind a lényege, apró kifogások következtek Seianus tetteit illetően. A mosoly lehervadt a császár kegyeltjének arcáról. A többi szenátor zavartan ült a helyén, és páran kissé távolabb húzódtak Seianustól. Mennius szünetet tartott, majd folytatta a levelet, melyben Tiberius bevallotta, aggodalmai vannak saját biztonságával kapcsolatban. Kijelentette, hogy öregember már, és új csapatokra van szüksége Caprin, hogy őrizzék.
	Mennius mennydörgő hangon tovább olvasott, egyre inkább belejött. Lassan ejtette ki Tiberius szavait.
	– „Bármennyire szeretnék is Rómába utazni, képtelen vagyok rá, mert aggódom biztonságom miatt. Túl veszélyes lenne közel kerülnöm ahhoz, aki elárult. – Mennius szünetet tartott. – Aelius Seianus! Követelem, hogy árulás vádjával letartóztassák!”
	Kitört a zűrzavar. A csarnok végének ajtói kinyíltak, tribunusok és centuriók áradtak be. Macro csendesen nevetett, látván, hogy egyes szenátorok kiskutyaként oldalogtak el. Seianus megbénult a döbbenettől.
	– Hallottátok császárotok kívánságát! – jelentette ki Mennius. – Seianust le kell tartóztatni!
	Mikor egy Seianushoz hasonló elbukik, bukása oly gyors és hirtelen, ahogy egy csillag hullik le az égről. Ugyanazok, akik az imént még tapsoltak és éljeneztek, akik hízelgőn köré gyűltek, mikor reggel belépett a szenátusba, most ellene fordultak. Záporoztak az ütések, megrugdosták és lökdöstek, közeli támogatói pedig menekülni próbáltak. Miközben Macro áttolakodott a tömegen, megragadtam a lehetőséget és eltűntem.
	Agrippina a lakrészében tartózkodott, egy ablaknál ült és úgy tett, mintha olvasna. Úgy köszöntött, mintha csak órákkal korábban távoztam volna. Mostanra elterjedt Seianus bukásának híre, lentről az udvarból futó léptek zaja és kiáltozás hallatszott. Agrippina letette a tekercset, amit olvasott – Horatius Ódáit. Elmosolyodott, és lábujjhegyre állva arcon csókolt. Lefogyott és sápadtabb lett, sötét szemei kikerekedtek.
	– Mi történik?
	– Seianus elbukott – feleltem. – Letartóztatták. Arra gyanakszom, Macro lesz a praetoriánus gárda elöljárója. Tiberius megindította a támadást.
	Agrippina összekulcsolta kezeit, lehunyta a szemét és mosolygott. Lehajtotta fejét és egy csoport szolgálólányt nézett a szoba túlsó végében.
	– Halljátok ezt? – kiáltotta. – Seianus elbukott! Börtönbe jut minden követőjével együtt! – Előrébb sétált. – Itt a lehetőség, hogy bevalljátok: melyikőtök a kéme? – A lányok közelebb húzódtak egymáshoz. Agrippina fenyegetően közelebb lépett. – Most itt a lehetőség bevallani. Ha később teszitek, hurok vár rátok!
	Három lány előrelépett.
	– Gondoltam, hogy legalább ennyien. – Agrippina az ajtó felé intett. – Kifelé!
	A lányok kimenekültek. A zűrzavar és kavarodás elért a folyosóig, kétségbeesett kiáltások hallatszottak, ajtók durva nyitása és csukása. Kinéztem az ablakon. Emberek menekültek a Palatinusról, holmijukkal a hátukon. Megkezdődött a rettegés uralma. Agrippina csillogó szemekkel visszajött mellém. Elkapta a kezem és maga mellé húzott a díványra.
	– Biztonságban vagy, Domina? – kérdeztem.
	– Egyelőre igen. – Hűvösen elmosolyodott. – Seianus gyűlölte a családomat, aligha tarthatnak a barátjának. Hogy van fenséges császárunk?
	– Rothad – feleltem. – Bár az esze még éles, és a karja messzire elér.
	Agrippina a térdén dobolt ujjaival.
	– Elég hamar meg fog halni. Láttad drága bátyámat, Gaiust?
	– Olyan, akár a kutya – feleltem. – A császár hű árnyéka. Agrippina hangosan nagy levegőt vett.
	– Tehát még mindig játssza a szerepét? – mormolta.
	– Domina, a bátyád őrült. Aki hosszú ideig Caprin marad, az mind…
	– Lehet kezelni. Kezelni fogom – jelentette ki úrnőm.
	– Mi ez? – Egy rézvörös hajú és szakállú férfi tántorgott be az ajtón. Tunikáját és tógáját bíborszínű foltok szennyezték, kezében a korai óra ellenére öblös kupát tartott. Egyik szandáljának pántja kilazult, és csattogott a padlón, ahogy
	Agrippina felé dülöngélt. Útközben megállt, hogy megmarkolja egy szolgálólány mellét.
	– Domitius! – szólalt meg negédes hangon Agrippina, hangja és mosolya teli hamis kedvességgel. – Domitius, újra mulatozni voltál, nemde?
	Közelebb lépett Domitiushoz, ő azonban rám meredt Agrippina válla felett.
	– Ez ki? – kérdezte elmosódó hangon. – Túl csúf ahhoz, hogy a szeretőd legyen. És mi történik odakinn? Mindenhol kivont kardú katonák járkálnak, és egy holttest van az udvaron. Valaki ledöfte hátulról.
	– Seianus megbukott. – Agrippina a tekintetével rám parancsolt, hogy keljek fel a díványról, és odavezette részeg férjét. – Túl fáradt vagy mindehhez az izgalomhoz – suttogta a fülébe megnyugtatóan.
	Elvette kezéből a kupát, a padlóra tette, majd rávette Domitiust, hogy dőljön le. Egy ideig megvetően nézett le férje bódult arcába.
	– Részeg disznó! – morogta. – Most majd órákig alszik és fejfájással ébred. – Elém lépett és megragadta a kezem. – Parmenón, a vérontás megkezdődött. Tartanod kell a szád, semmit nem mondhatsz Capriról, a császárról vagy Gaius bátyámról. És maradj távol Macrótól!
	– Ő is a szeretőd? – tört ki belőlem.
	– Nincsenek szeretőim, Parmenón, csak férfiak, akikkel foglalkoznom kell.
	– És én?
	– Parmenón, hiszen te a jobbkezem vagy. Egyek vagyunk. – Vetett egy pillantást az ajtó felé. – Menj, nézd meg, mi történik Seianusszal, és jelentsd nekem. Emlékezz, mit mondtam!
	Kitolt a szobából, de amikor a folyosón jártam, még utánam szólt.
	– Ügyes voltál, Parmenón. – Izgalom csendült a hangjában. – Te és én úgy össze vagyunk kötve, mint a kerék küllői, hát nem érted?
	Sikoly visszhangzott a földszint felől. Az egyik katona rátámadt egy rabszolgalányra.
	– Sebezhetővé tettél – vádoltam meg Agrippinát.
	– Ne nyafogj! – Agrippina arca eltorzult. – Emlékezz az arénára. Te akartál odakerülni, most harcolnod kell, vagy meghalsz! Tedd, amit tenned kell! – Arckifejezése ellágyult. Felém lebegtette ujjait, mint egy kislány, amikor búcsút int, és visszament a szobába.
	Az egész Palatinus felbolydult. Macro a császár engedélyét kihasználva körbevétette az egész dombot a városi cohors csapataival. Már elkaptak Seianus követői közül egypárat, s megkötözött kézzel, véres arccal vezették őket a város börtöneibe. Seianus személyi testőrségének pár tagja megpróbált ellenállni, de vértől mocskos halomban végezték a tér egyik sarkában. Macro emberei felismertek és átengedtek. Felrohantam az Apolló templomának nagy csarnokába vezető lépcsőkön, ahol még több holttest és egyre szélesedő vértócsák látványa fogadott. A Sóhajok lépcsőjét szegélyező póznákra levágott fejeket tűztek.
	Az oszlopcsarnokokban még több áldozat testét pillantottam meg; a vas fáklyatartókról lógtak és enyhén lengedeztek a reggeli szélben. Elértem a templomkapuig, ahol Macro állt katonái társaságában.
	– Agrippinánál voltál, mi? – nevetett fel Macro. – Okos és gyors vagy, akár egy patkány. Jobb lett volna, ha…
	Szavait elnyomta a templomból hallatszó felzúdulás. Kivonszolták az önmaga paródiájává vált, véres arcú, szakadt ruházatú Seianust. Mikor Macro felé lökdösték, láttam, hogy szája egyetlen nagy véres folt: csettingető nyelvét örökre elnémították. Macro oldalra hajtott fejjel nézte, mintha nehezére esne elhinni, amit lát.
	– Nahát, Seianus! – sóhajtotta. – Az élet olyan, akár a kockajáték.
	Seianus felém fordult, szemében felismerés villant. Alig ismertem rá összetört, sebes arcára. Haját mind letépték fejéről, karját és vállát vérző vágások borították, még harapásnyomokat is láttam rajta. Hátborzongató nyögés tört fel a torkából.
	– Micsoda? – kérdezte Macro, közelebb hajolva hozzá. – A császárt akarod látni? Róma nem tűri tovább árulásod. – Hangja megemelkedett. – Hozzátok velem!
	Intett, hogy kövessem útján, amit diadalmenetnek szánt a Palatinuson át Seianus palotájáig. Kivont kardú, felemelt pajzsú őreitől körülvéve vonult a menet élén. A megkötözött Seianust úgy vezették, mint egy lovat, a mögötte összegyűlt tömeg sértéseket vágott a fejéhez. Férfiak, nők és gyerekek lökdöstek, romlott étellel és hasonlókkal dobálták, köpködték és átkozták a császár bukott kegyeltjét. Vér maradt utunk nyomán, míg Macro meg nem elégelte a mókát. Az őrök elzavarták a tömeget, miközben beértünk az oszlopok közé. Átkeltünk egy kerten, le a lépcsőkön, és egyszer csak abban a kínzókamrában találtam magam, amelyet meglátogattam, amikor először találkoztam Seianusszal. Az őröket a folyosón hagytuk. Macro tisztjeivel együtt néztem, ahogy a rabot egy székre kényszerítik. Előreléptek a hóhérok, arcukat kísérteties állatálarc takarta. Seianus torka köré hurkot vetettek, és a csomón áttoltak egy kis acélrudat, melyet a hóhér lassan csavarni kezdett. Elfordítottam a fejem, mikor a haldokló torkából borzalmas nyögések törtek fel; Seianus levegőért kapkodott. Macro egyik embere gúnyolódva megjegyezte, hogy ki fognak esni a szemei, ha túl szoros a hurok. Seianus kíntól kapálózó lábai ritmust vertek a padlón a nézők nevetése és gúnyos megjegyzései közepette. Mikor a haláltusa véget ért, a holttestbe kampókat szúrtak, és kihúzták a folyosóra, végig a városon, majd le a Gyász Lépcsőjén. A tömeget felbiztatták, hogy tépje szét, és olyan vadul tették meg ezt, hogy a hóhér nehezen talált akkora húsdarabot a testen, amibe belemélyeszthette volna a kampót, hogy levonszolja Seianus testét a Tiberishez.
	Ahogy fogyott az óév és közeledett az új, folytatódtak a gyilkosságok, száműzések és leleplezések. Felvirradt a besúgók és kémek napja. Tiberius minden héten levelet küldött Capriról, leleplezve ellenségeit, néha még barátait is. Apa fordult fiú ellen, testvér testvér ellen. Egyesek nemes módon viselkedtek. Egy szenátor, mikor megvádolták azzal, hogy barátságban állt Seianusszal, felállt a szenátusban és bejelentést tett.
	– Igen, a barátja voltam, ahogy Tiberius is. Büszkén voltam Seianus barátja. Hol ebben az árulás?
	Bátorsága és ügyessége mentette meg. Mások kevesebb szerencsével jártak. Agrippina és én csendben figyeltük, ahogy a rémület a tetőfokára hág. Nem volt hajlandó elhagyni a palotát, a lakosztályában maradt vagy a kertben sétált.
	– Most majd megkegyelmez a császár az anyádnak és Drususnak? – kérdeztem.
	Agrippina egy babát festett, ajándékot egyik szolgálója kislányának.
	– Tiberius sosem felejt és sosem bocsát meg. Kompromisszumot fog kötni. Gaius és húgai életben maradnak, de a többiek nem nyernek könyörületet.
	Felemelte a babát, és kidugta nyelve hegyét, miközben az arcát festette.
	– Hallgatni fogok és az árnyékban maradok. – Letette az ecsetet, és egy rongyba törölte festékes ujjait. – Szép baba lesz, nem, Parmenón? Ha már nem lehet gyermekem, legalább a másokéval törődöm.
	– Miért ne lehetne gyermeked?
	– Taníthattál volna nekik grammatikát, Parmenón. Inkább úgy kellett volna mondanom, nem akarok gyermeket. – Keménység ült ki szemébe. – Nem szülök gyermeket, míg él az a szörnyeteg Caprin. Amíg ő nem hal meg, senki nincs biztonságban.
	Agrippina jóslata nemcsak okos volt, pontos is. Apicata, Seianus elhidegült felesége levelet írt Tiberiusnak, és leleplezte halott férjét Tiberius fia, Drusus gyilkosaként. Ezután beült egy kád forró vízbe, felvágta ereit, és így elmenekült a császár bosszúja elől. A hír az őrület szélére kergette Tiberiust. Egy lehetséges riválisa sem maradt biztonságban. Pandateria szigetén halálra éheztették Agrippina anyját. Testvérét, Drusust soha nem engedték ki börtönéből, az éhségtől őrülten halt meg, az utolsó napokban szalmazsákja bélését tépkedte ki és ette meg.
	Még több haláleset következett. Tiberius régi harcostársa, Sextus Letillus felvágta az ereit, mikor a császár leleplezte, de szinte azonnal elkötötte a csuklóin vágott sebet – azt hitte, megmenekülhet, ha ír egy könyörgő levelet. Mikor megkapta Tiberius válaszát, sietve újra felvágta ereit és azt mondta, várja a halált. Az egyik szenátor mérget vett be a szenátusban – vidáman itta ki a poharat, miközben átkozta Tiberius kegyetlenségét és mohóságát. Egy újabb szenátort, Sabinust kivégezték, és testét közszemlére tették a Gyász Lépcsőjén. Hűséges kutyája mindennap ételt hozott és a halott szája mellé helyezte. Még mikor a holttestet a Tiberisbe dobták, az állat akkor is utánaugrott, és a víz felszínén tartotta, amíg tudta. A nép csodálva nézte – az esetet a halott ártatlansága jelének vélték.
	A fiatalság és ártatlanság sem jelentett védelmet. Seianus gyermekeit is meggyilkolták. Fia elég idős volt már, hogy tudja, mi történik, de a kislánya egyre azt kérdezte mindenkitől, mi rosszat tett és hová viszik. Mivel még szűz volt, a hóhér megbecstelenítette közvetlenül, mielőtt megfojtotta volna. Mindkét holttestet közszemlére tették.
	Megpróbáltam beszélgetést kezdeményezni Agrippinával arról, mi fog történni, de ő csak megrázta a fejét. Nem gyászolta sem anyját, sem bátyját: túl veszélyes lett volna, az árulás jeleként értelmezhették. Lefogyott és sápadtabb lett. Későn feküdt és korán kelt, apróságokkal igyekezett elfoglalni magát. Érzékeltem feszültségét. Néha engedte, hogy átöleljem vagy fogjam a kezét, de utána ellökött. Egyes napokon eltűnt, és vörös szemekkel tért vissza, karján és lábán horzsolásokkal. Gyanítottam, hogy Macrót látogatta meg, Róma új urát, az egyetlent, aki összekötötte őt Tiberiusszal. Egymásba folytak a napok, hónapok és évek. Agrippina kimaradt Róma politikájából, és tett róla, hogy kövessem a példáját. Nem bízott rám titkos feladatokat, nem küldött rejtélyes utakra. A háznagya és titkára lettem, a raktárainkat rendezgettem és árukat vásároltam. Időnként elküldött antiumi villájába, hogy ellenőrizzem, minden rendben van-e.
	– Jól végezted a dolgod – jegyezte meg egyszer. – Amit Caprin tettél, Parmenón, több, mint elég. Te leszel a titkos fegyverem, nyílként tartalak a tegezemben, távol a nyilvánosságtól, míg el nem jön az idő.
Hetedik fejezet


	„Óh, szép anyádnál is ragyogóbb leány”
	(Horatius: Ódák, 1:16)
	
	Tiberius utolsó évének kora tavaszán, nem sokkal azután, hogy egy római sereget lesből megtámadtak és megsemmisítettek a frízek a birodalom északi határán és a túlélőket kegyetlenül megkínozták, Agrippina levetette álarcát.
	Először azt gondoltam, az időjárás változása okozta: a hirtelen beköszöntő ragyogó tavasz átalakította Rómát, a város arany napfényben fürdött, a levegőt friss virágok illata édesítette. A vérfürdő enyhült, az elítéltek listája ritkábban jelent meg a Fórumon. Tiberiust jobban lekötötte Róma határainak biztonsága. Agrippina változása csaknem észlelhetetlenül kezdődött, de amint észrevettem, rájöttem, hogy lelke újjáéledt. Egy kora délután találkoztunk az egyik virágos barlangban, melyet olyan szépre terveztek a császári kertészek. Újra verseket olvasott és arról beszélt, színházba megy. Körülnézett, mint egy csínytevésre készülő fiatal lány, letette olvasótábláját maga mellé a pázsitra, és átkarolta a nyakam.
	– Parmenón, terhes vagyok!
	Olyan izgatottnak tűnt, olyan élettelinek… Megpróbáltam nem mutatni féltékenységemet.
	– Ez azt jelenti – feleltem savanyúan –, hogy Tiberius haldoklik.
	Az efféle keserű megjegyzések gondolkodás nélkül hagyják el az ember száját, és nagyon veszélyesek tudnak lenni. Bármely más alkalommal Agrippina megharagudott volna rám, de ma csak közelebb húzott magához, sötét szemeiben nevetés bujkált.
	– Parmenón, csillagjósnak kellene menned. A szörnyeteg haldoklik!
	Most valóban eluralkodott rajtam a nyugtalanság. Elhúzódtam, a gyümölcsöskert széléhez mentem és körülnéztem a kertben. Agrippina ravaszsága most sem hagyott cserben: senkit nem láttam a közelben.
	– Nem hiszel nekem, ugye? – kérdezte. – Parmenón, a vénember végre haldoklik. Kétlem, hogy megéri a nyár végét.
	– Honnan tudod?
	– Ó, csak tudom. Számodra azonban új parancsom van: meg fogod látogatni Tiberiust.
	– Parancs? – kérdeztem. – Ez vagyok neked most, Domina, a lakájod?
	– Parmenón, Parmenón! – Agrippina a gyomrát tapogatta. – Hidd el nekem, ha azt hinném, hogy Tiberius életben marad, sosem estem volna teherbe.
	– Hogyan? – suttogtam.
	– Ó, a szokásos módon – nevetett. – Domitius az ágyamba mászott, én pedig hagytam magam.
	– Nem erre gondoltam. Mitől haldoklik Tiberius?
	– A sisakvirág, a mérgek királynője intézte el.
	Hitetlenkedve bámultam. Agrippinát már ekkor is érdekelték a mérgek, gyűjtésük és keverésük. A ritka és nagy erejű sisakvirág az Alpokban nőtt, és számtalan néven ismerték: farkasok réme, asszonyok réme. A hatása hasonlított a vízkór tüneteihez: az áldozatot hol forróság gyötörte, hol a hideg rázta, végtagjai elzsibbadtak, száját és torkát reszelősnek érezte, szédült, érzékszervei gyengültek.
	– Caligula műve? – kérdeztem.
	– Bátyám igazi kertész – nevetett Agrippina. – Tudod, Tiberius mennyire szereti a zöldségeit. Bátorította Gaiust, hogy kertészkedjen, drága testvérem pedig hűen követte a császár utasítását. Kiscsizmának többféle mérge van, mint nekem a szekrényemben. Emlékszem az üzenetre, amit Caligulának küldtem, hogy szabadulásának kulcsa Caprin található? A sisakvirágra céloztam vele, ami ott nő. Gaius cseppenként mérgezte vele Tiberiust, belekeverte a csigából készült ételeibe, az édességbe és egy keveset a borába is. – Ujjai mögött kuncogott. – Néha még a retekbe is, és mind tudjuk, Tiberius mennyire imádja a retket!
	– Lehet, hogy elkapják.
	– Elkapják? Akkor majd valaki másra keni.
	– Azt hittem, Tiberius minden méreg ellenszerét szedi.
	– Igaz. Valóságos két lábon járó orvosságosszekrény. Hallottad a kifejezést, hogy „nyikorgó ajtó tovább tart”. Tiberius annyiféle nyavalyában szenved, hogy már azt sem tudja, mi történik vele. – Közelebb lépett. – A sisakvirág, ha elég ideig adják be neki, minden ellenszert legyőz. Gaius most egyszerűen növelte a szokásos adagot.
	– Miért éppen most? – kérdeztem, és lopott pillantást vetettem magam mögé.
	– Ne légy ilyen ideges, Parmenón. Macro mindenről tud, és a kertet a legjobb emberei őrzik.
	– Miért éppen most? – ismételtem.
	Agrippina arca komollyá vált.
	– Ha Tiberius életben marad, Parmenón, mindannyiunkat megölet. Nem látod? A Seianus halála óta eltelt években Tiberius elkezdett gondolkodni, és talán megbánta, amit tett. Azon tűnődik, nincsenek-e Macrónak alattomosabb tervei. Most, hogy anyám és két bátyám halott, Gaiust leszámítva csak én és a két húgom maradtunk. Lehet, hogy Tiberius úgy dönt, mindenkit elpusztít.
	Köntöse alól elővett egy tekercset és átadta. Óvatosan kibontottam. Az írás macskakaparásra emlékeztetett, akár egy gyereké.
	– Tiberius sosem tudott szépen írni – jelentette ki Agrippina.
	Már az első szótól meghűlt bennem a vér: Proscripti – a törvényen kívüliek. Tiberius azzal töltötte idejét, hogy összeírta azoknak a listáját, kiket szeretne hurokkal a nyakán látni. A tinta kifakult.
	– Pár hónappal ezelőtt írta – magyarázta Agrippina.
	A hosszú listán szereplők közül néhányan azóta már meghaltak. Egy sornyi szünet után a nevek listája folytatódott: Agrippina, a két húga, Drusilla és Julia, majd Macro és Parmenón. Visszaadtam a tekercset.
	– Mikor indulok? – kérdeztem.
	– Amilyen hamar csak lehetséges. Tiberius jelenleg Campaniában tartózkodik, fel-alá szaladgál a vidéken, és retteg attól, hogy betegye a lábát Rómába. Hamarosan elhajózik Caprira. Ha visszatér oda, visszatér a halállistájához. Macro már felkészült erre. Kapcsolatba lépett a határvidéki tábornokokkal és biztos a hűségükben.
	Leült a kerti székre, lábait keresztbe vetette és hátradőlt. Lehunyta a szemét és megdörgölte a hasát.
	– Tiberiusnak nem szabad visszatérnie Caprira. Már most is gondolja, hogy meg fog halni, látomások gyötrik. Állítólag álmában megjelent előtte az új Apolló-szobor, amit a szenátus könyvtárában szándékoznak állítani, és azt mondta: „Tiberius, már nem leszel itt a felszentelésemkor.” Tüzek aludtak ki vagy lángoltak fel hirtelen. Tiberius kedvenc kígyója, amit saját kezéből etetett, az egyetlen élőlény, ami mindig a császár közelébe mehetett, váratlanul elpusztult és seregnyi hangya falta fel. – Agrippina előrehajolt. – Caligula bizonyára nagy örömmel rendezte el mindezt. Meg kell kérdeznem, hogy csinálta. Tiberius nyugtalan, elhagyta Caprit, és egy gályán felhajózott a Tiberisen. Csapatokat állíttatott mindkét partra, hogy senki ne láthassa. Jelenleg Misenumban van Caligulával és Macróval.
	– Mit kell tennem?
	– Győződj meg róla, hogy Tiberius valóban meghal – suttogta. – Utána azonnal térj vissza Rómába.
	Másnap késő este értem Misenumba, és azonnal nyilvánvalóvá vált, milyen komoly a helyzet. A császári villába vezető utakon lovasok és praetoriánus alakulatok járőröztek. Maga a ház mauzóleumnak hatott, mindenki lábujjhegyen járt. A kertben találkoztam Macróval és Caligulával. A katona mit sem változott, ugyanolyan cinikusnak és gúnyolódó kedvűnek láttam, mint mindig, Caligula azonban megváltozott – magasabb lett, görnyedtebb, kopaszodott, szemei mélyebbre süllyedtek arcában. Kegyetlen vonalú száján cinikus grimasz ült, karjait sűrű, fekete szőr borította. Arra a majomra emlékeztetett, amit egyszer az arénában láttam. Sokat ivott és nem bírt megmaradni a helyén, fel-alá sétált az ösvényen, időnként felnézve a mélykék égre. Néha elfordult és motyogott, mintha beszélgetne valakivel, akit nem látunk.
	– Mi történt vele? – kérdeztem. Macro ajka elé tette ujját és félrehúzott.
	– A daimónjához beszél. Soha ne kérdezd erről. Részeg, fáradt és ideges. Még mindig attól tart, Tiberius elrendeli a kivégzését.
	– Mi az? Mi az? – sietett felénk Caligula az ösvényen. – Rómába akarok menni, Macro!
	– Hamarosan mehetsz, méltóságos uram.
	– Látni akarom a húgomat, Drusillát. Láttad Drusillát, Parmenón? – Könnyek csillantak a szemében. – Gyönyörű. Szép mellei vannak. – Vénusz szobrára mutatott. – És a feneke… Mindig azt mondtam, neki van a legszebb feneke egész Rómában. Láttad őt, Parmenón? Ő lesz a császárném.
	Egyszer láttam Drusillát, egy sovány, inas, olajbarna bőrű lányt. Hallottam a pletykákat is arról, hogy Caligula nagynénje egyszer együtt találta az ágyban a testvéreket.
	– Nem hiszem, hogy valaha is láttad a húgomat – folytatta Caligula a vállamra csapva –, mert akkor már a dicséretét zengenéd. – Hangosan kortyolt a boroskupából. – Mikor hal már meg végre a vén bakkecske, Macro? És te mit keresel itt, Parmenón? – Elfordult és a válla fölött szólt hátra. – Hol van Gemellus?
	– Méltóságos uram! – szólalt meg Macro halkan. – Parmenón üzenetet hoz a húgodtól, Agrippinától.
	– Ó, attól a ravasztól? – Caligula elgondolkozva emelte kezét a szája elé.
	Sötétedett. A tenger felől fújó szellő egyre hűvösebbé vált, olajbogyó, füge és só illatát hozta. Az ég megtelt felhőkkel, sötét foltok rejtették el a csillagokat. A fák zizegtek és reszkettek. Megijedtem. Itt valóban démonok lakoznak. Bár újra Rómában lehetnék!
	Caligula nagy levegőt vett.
	– Jó, hogy látlak, Parmenón. – Megváltozott a hangja. Úgy karolt belém, mintha legjobb barátok lennénk. – Jártál már Misenumban ezelőtt? Gyakrabban kellene jönnöd: a kagyló csodálatos errefelé. Velünk vacsorázol, nem? A vén bakkecske azt hiszi, amíg nem hagyja abba az evést, nem hal meg. – Elvigyorodott, majd a fejemre nézett. – Milyen sok hajad van, Parmenón! Kár, hogy nem cserélhetünk fejet.
	Közelebb tolta az arcát, mintha választ várna. Agrippina figyelmeztetett, hogy sose nézzem Caligula haját vagy említsem kopaszodó fejét. Megveregette a homlokát.
	– Elpazarolt kupola – mormogta. – Nem igaz, Parmenón?
	– Méltóságos uram – feleltem –, arcod és fejed egy császáré. Arcod és fejed egy istené. Te más vagy, mint mi, egyszerű halandók.
	Caligula hátravetette a fejét és durván felnevetett, majd keze közé fogta az arcom és szájon csókolt.
	– Amikor először Caprira jöttél, Parmenón, tudtam, hogy téged megérintettek az istenek. Látomásai vannak, Macro! Sosem felejtem el, amit mondtál.
	Ezekkel a szavakkal az őrült elsétált, karját lóbálva, magában kuncogva sietett fel az ösvényen.
	Mire az őrök beengedtek a császár ebédlőjébe, Caligula átalakult, arcán és tartásában csendes nyugalom tükröződött. Macro bemutatott. Csak egy homályos alakot láttam a sötétségben.
	– Gyere ide! – zendült fel a császár erős hangja. Beléptem a dívány előtti fénykörbe és sietve térdre rogytam.
	– Ki vagy te? Nézz rám!
	Tiberius arcától elborzadtam: piszkosfehér sápadtsága még jobban hangsúlyozta beesett orcáit és a szája körüli barázdákat. A sebhelyek elcsúnyultak, egész arca gennyes masszává vált, melyből őrült fénnyel villantak elő ferde vágású szemei. Nem tudtam, hogy a láz okozta, a méreg vagy az olajlámpások fénye. Tiberius megvakarta az egyik fekélyt az arcán, majd megérintette az arcomat.
	– Parmenón! Híreket hoztál?
	– Méltóságos uram – felelt helyettem Macro –, Parmenón Rómából érkezett, ahol minden a legnagyobb rendben van.
	– Ez hazugság. Rómában sosincs minden jól. Ülj le!
	Elhelyezkedtem a felkínált díványon. Az asztalt egyszerű étkekkel rakták tele: kenyér, füge, néhány alma, cseresznye, töltött datolya és egy amfora bor. Csendben fogyasztottuk el a vacsorát. Utána bejött Tiberius orvosa, Khariklész, és leült a császár mellé a díványra. Tiberius kinyújtott kézzel üdvözölte. Khariklész ujjai megpihentek a császár csuklóján, mintha az érverését vizsgálná, de Tiberiusnak ez mintha fel sem tűnt volna. Khariklész Macróra pillantott és bólintott. Caligula felállt, Tiberius mellé ült, megkínálta saját boroskupájából, a császár pedig ivott belőle. Macro ártatlan beszélgetést kezdeményezett, de csak fél füllel hallgattam. Ennél különösebb vacsorán sosem vettem részt. Tiberius nyöszörögni és nyögdécselni kezdett, intett Macrónak, hogy hallgasson, és elejtette a kupát, amit Caligula nyomott a kezébe. Khariklész Macro segítségével talpra állította a császárt, Caligula pedig sietett segíteni. Utasítottak, hogy kövessem őket, miközben kitámogatták a császárt az étkezőből, át a márványfolyosón a hálószobájáig. Egy őr sem állított meg, senki nem avatkozott közbe. A hálószobában áporodott, dohos szag terjengett. Mikor az ajtó bezárult, az etikett megszűnt. Tiberiust az ágyra dobták, fejét kényelmesen a fejtámasznak döntötték.
	– Megtettem, amit tudtam – szólalt meg Khariklész. – Többet nem tudok tenni.
	Ezzel távozott. Caligula reszkető kézzel meggyújtott egy olajlámpást.
	– Ma éjjel kell megtörténnie. – Macro megállt a császár ágyának végében. – Tiberiusnak nem szabad Caprira mennie.
	A császár nyöszörgött, feje hánykolódott. Macro rám parancsolt, hogy vigyek oda egy olajlámpást. Hátrahúzta Tiberius szemhéját, majd kitapintotta nyakán a pulzust.
	– Túl gyenge – mormolta. – Nem éri meg a reggelt. Caligula nehezen vette a levegőt, mint egy atléta, aki sokat és gyorsan futott. Reszelős lélegzete felborzolta idegeimet, nyakamon felállt a szőr.
	– Ha Caprira megy, mind veszélybe kerülünk – ismételte Macro. – Felemelt egy takarót és a császár mellkasára dobta. – Kint őrködünk.
	Kimentünk a szobából, és vártunk. Lassan eltelt az éj. Nem sokkal hajnal előtt Khariklész visszatért. Macro bekísérte a hálószobába, majd diadalmas kiáltást hallottam. Khariklész kijött, majd mögötte a vigyorgó Macro is.
	– A császár halott! – Macro megragadta Caligula jobb karját, és a magasba emelte. – Soká éljen a császár!
	Mintha szétoszlottak volna a felhők és a falaknak is füle lett volna, a hírek rövid időn belül elterjedtek a villában. Macro és Agrippina gondosan megszerveztek mindent. A praetoriánus gárda összegyűlt a főbejárat előtt. A ház népe és a látogatóban lévő szenátorok csatlakoztak hozzájuk, majd Macro kikísérte Caligulát, én pedig mögöttük kullogtam. Macro mindannyiunk jelenlétében húzta Caligula ujjára Tiberius nagy pecsétgyűrűjét. Az őrök kivonták kardjukat és a pajzsukat csapkodták, miközben császárrá kiáltották ki Caligulát a tömeg helyeslő moraja közepette. Már láttam kinn a kapunál a kis porfelhőket, melyeket a Rómába induló lovasok lovainak patája kavart. Khariklész ekkor mellém lépett. Sápadt arcán izzadság csorgott. Reszketett.
	– Mi történt? – kérdeztem.
	– Tiberius! – suttogta rekedten. – Tiberius él!
	A hír hullámként terjedt el a tömegben. Macro megfordult, napbarnított arca elsápadt. Caligula eltévedt kisfiúra emlékeztetett, válla meggörnyedt, tátott szájjal állt, majd remegni kezdett a félelemtől. A sugdolózás elért a lent állókhoz, és a praetorianusok mozgolódni kezdtek. A tömeg kezdett feloszlani, egyesek elszállingóztak.
	– Nem lehet! Ez képtelenség! – csúsztak ki a szavak a számon.
	Csak Agrippina arcára tudtam gondolni. Ha Tiberius még egy napot él, Caligula távozik a sötétségbe, és a húga követi. Kételkedtem, hogy akár egy nappal is túlélném őket.
	Visszarohantam az épületbe, majd végig a folyosón. Mögöttem a léptek zaja elárulta, hogy Macro és Caligula követnek. Berontottam a hálószobába. Tiberius hálóingében állt, borzalmas szemei rám meredtek. Széttárt ujjakkal felemelte a kezét.
	– Hol a gyűrűm? – kérdezte erőteljes hangon. – Parmenón, így hívnak, ugye? – Csontos ujját rám szegezte. – Az a római szajha küldött!
	Macro és Caligula követtek a hálószobába.
	– Hol a gyűrűm? – harsant újra a hang, mintha a síron túlról jönne.
	– Nálam van a gyűrűd. – A császár felé indultam. – Halott vagy, Tiberius.
	Pislogott. Macro bevágta az ajtót maga mögött. Visszalöktem Tiberiust az ágyra. Macro és Caligula a segítségemre sietett. A császár megpróbált ellenállni, de újra legyőzte a gyöngeség. Macro felemelte a takarót, Caligula pedig felkapott egy vánkost. Tiberius szeme elé tartotta a kezét, hogy az öregember láthassa ujján a pecsétgyűrűjét, aztán vihogva a császár arcára nyomta a vánkost.
	– Aludj csak! – gügyögte. – Aludj és hagyj minket békén! Dörömböltek az ajtón, de Macro rátolta a reteszeket.
	Tiberius vadul kapálózott, és Caligula erősebben nyomta arcára a párnát.
	– Aludj, legdrágább bácsikám! Halott vagy, maradj is az! Tiberius teste végül ellankadt. Caligula elvette a vánkost.
	Tiberius szemei vakon meredtek a mennyezetre. Macro kinyitotta az ajtót. Khariklész rontott be, és egyenesen az ágyhoz ment.
	– Tévedtél – jelentette ki Caligula. – Nagybátyám halott, igaz?
	Khariklész kitapintotta az érverést a császár nyakán. Caligula megragadta Tiberius csuklóját, tógája alól előhúzott egy kis tőrt, és felvágta a halott ereit.
	– Nézzétek, ahogy kiömlik a vére! Kirohant a folyosóra.
	– Hamis volt a hír! – kiáltotta, mint egy játszadozó gyermek. – Tévedés! Meghalt! Tiberius császár halott, lelke az istenekkel van!
	Szünetet tartott, és súgott valamit a válla fölött annak a rejtélyes valakinek, akit egyikünk sem láthatott. A nyomornegyedek latinját beszélte, de egy szót megértettem. Debet, debet. Így kell lennie, így kell lennie! Visszarohant a hálószobába, és megragadott a vállamnál fogva. Visszaváltozott a nagy hatalmú új császárrá, tekintete kutatóan mélyedt az enyémbe, ajkát összeszorította, mintha fontos döntést készülne hozni.
	– Bátor vagy, Parmenón, és micsoda lélekjelenléted van! Nem fogom elfelejteni! – Körbepillantott. – Ó dobjatok már egy takarót arra a mocskos vénemberre! Undorító!
	Tiberius arca most élőnek tűnt, a fekélyekből genny szivárgott.
	– Gyertek! – szólalt meg Caligula. – Szeretném, ha előhoznák a pénzesládát, hogy adományokkal jutalmazzam az őrséget. Égessük el a vén bakkecskét és vigyük a hamvait vissza Rómába!
	Macro gondos munkájának köszönhetően a meglepetés és döbbenet, amit Tiberius magához térése váltott ki, egy órán belül eloszlott. Ajánlatosnak tűnt, ha senki nem is említi többé. A császárt álmában érte a halál, többről nem kellett szónak esnie. Új hírvivőket indítottak útnak Rómába és a határvidéken állomásozó csapatok tábornokaihoz. Tiberius meghalt, Caligula az új császár. Senki nem említette a másik trónörökös, Gemellus nevét, bár Caligula azonnal őröket indított útnak, hogy helyezzék házi őrizetbe. Macro rám nézett és vállat vont.
	– Agrippina kívánsága – jelentette ki. – Gemellus nem éri meg az év végét.
	Agrippina másnap érkezett meg két húga, Drusilla és Julia kíséretében. Caligula a nagy kertben várta őket. Tógát viselt, de ragaszkodott hozzá, hogy lábára tánchoz való szandált húzzon, kopaszodó fejére pedig virágkoszorút tegyen. Macro megpróbálta kiokítani, hogy viselkedjen mások előtt, de amint meglátta családját, megfeledkezett minden tettetésről. Töltött datolyából, fekete bodzából, ízletes malacsültből, főtt fogolymadárból, töltött vadnyúlból, fehér- és vörösborból álló lakomát szolgáltak fel, melyre Caligula csak a húgait és személyes kíséretüket hívta meg. A többieket távol tartották a praetorianusok, akik körbevették a kertet. Caligula megölelte és megcsókolta testvéreit, Drusillát úgy kezelte, mintha a felesége lett volna, átölelte, megcsókolta arcát, torkát és keblét, erősen magához szorította, ujjaival beletúrt fekete, illatos hajába.
	A lakoma után Caligula ragaszkodott hozzá, hogy győzelmi táncot járjon előttünk. Agrippina díványa előtt ültem a földön, és néztem, ahogy az őrült körbeugrándozott minket, úgy öltözve, mint egy sápadt Bacchus, miközben mind úgy tettünk, mintha ő lenne a legjobb táncos és énekes a világon, jobb a szürakuszai művészeknél is. Nagybátyjáról is énekelt egy durva dalt, kétségtelenül nevettető szöveggel, és a bor, amelyet mind ittunk, segített, hogy nevessünk is rajta. Agrippinára pillantottam. Úrnőmet nem szórakoztatta a látvány. Arca teltebbnek és élénkebbnek tűnt, mint az elmúlt pár hónapban bármikor. Nem Caligulát nézte, hanem Macrót, kemény, parancsoló tekintettel, mintha őt tartaná felelősnek mindezért. Mikor a császár megnyugodott, visszatért a falatozáshoz. Ragaszkodott hozzá, hogy Drusilla mellette üljön.
	Agrippina félrevont egy ciprusliget hűvösébe, és alaposan kifaggatott Tiberius haláláról.
	– Mit gondolsz új császárunkról, Parmenón? – kérdezte utána.
	A pihenő Caligula felé intett. A császár most a zenészek kis csoportját oktatta, milyen zenét játsszanak következő táncához.
	– Ha az őrök látják a viselkedését, lehetséges, hogy még ebben az évben egy harmadik császár is trónra lép Rómában – feleltem.
	– Gemellusra gondolsz? – kérdezte Agrippina, és szomorú arccal követte tekintetemet. – Tiberius őt is tönkretette, de lehet vele bánni, legalábbis egyelőre.
	– Hogyan? – kérdeztem.
	– Majd meglátod. – Agrippina az ajkát harapdálta és megveregette a gyomrát.
	– Caligulát életben fogod tartani egy darabig, nem? – kérdeztem.
	– Gondoskodnunk kell róla, hogy ha lesz is felesége, ne szülessen gyermeke – jelentette ki Agrippina.
	– És a te gyermekeddel mi lesz? – kérdeztem.
	– A fiam egy napon császár lesz – jelentette ki fensőbbségesen. Emlékezz a szavaimra, Parmenón. Most menjünk, küldjük őrült bátyámat aludni!
	Visszasétált a füvön át Macróhoz, és váltott vele pár szót, majd sürgette a már az összeesés határán álló Caligulát, hogy térjen pihenni. A császár Agrippinára és Drusillára támaszkodva otthagyta a társaságot.
	Agrippina nem tért vissza közénk aznap éjjel. Másnap reggel a konyhában hallgattam, ahogy a szakács elmagyarázza, hogyan kell felszolgálni a tejjel táplált csigákat és milyen öntet illik a fiatal tonhalhoz, mikor Agrippina sápadt arccal, vöröslő szemekkel megjelent. Kiparancsolta a szakácsot, és szólt, hogy kövessem a kertbe. Egy kis barlanghoz mentünk, egy kő boltívhez, melyet burjánzó rózsabokor ágai takartak el.
	– Ma este indulunk Rómába. Császárunk – jelentőségteljesen ejtette a szót – felépült. – Összeszűkült szemmel nézett rám. – Nagyra tart téged, Parmenón, és azt mondja, sosem felejti el a szolgálataidat. Ugye, nem tervezed, hogy a folyó közepén másik kocsira szállsz?
	Haragosan néztem vissza rá.
	– Gondoltam – mosolyodott el, majd felpillantott. Caligula tartott felénk a gyepen, egyik karjával Drusillát ölelve.
	– Jó reggelt, Parmenón. – Megállt és rám nézett.
	Szóhoz sem jutottam. Ugyanaz a Caligula lenne ez, aki előző este őrült táncot járt? A részeg, aki a saját húgát fogdosta? Mostanra megborotválkozott, tekintete kitisztult. Makulátlanul fehér tógát öltött magára, alatta ugyanilyen tiszta tunikát. Lábán a császári jelképpel díszített szandált viselt, kezeit tisztára dörzsölte, körmei ápoltan csillogtak. Drusillán azonban olajbarna szépsége ellenére is látszott, hogy előző éjjel egy szemhunyásnyit sem aludt.
	– Parmenón, így kell köszönteni császárodat?
	Térdre rogytam. Caligula megveregette a fejem.
	– Csak tréfáltam. Itt erre nincs szükség. Visszaültem, ő pedig megölelte Drusillát.
	– Indulunk Rómába. Hallottad a híreket? – Rövid nevetése ugatásra emlékeztetett, nem szokásos, magas hangú kuncogására. – A nép őrjöng a boldogságtól. A tömeg elárasztotta az utcákat, azt kiabálják: „A Tiberisbe Tiberiusszal! A Tiberisbe Tiberiusszal!” Azt hiszem, az a legjobb, ha elégetjük a vén bakkecske holttestét, és a hamvakat Augustus mauzóleumába visszük.
	Folytatta a tervezgetést, én pedig meglepetten ültem. Világosan beszélt, vázolta az előttünk álló napokat és a változtatásokat, melyeket végre akar hajtani Rómában. Sajnálta, hogy nem hirdetett kegyelmet azonnal, mert Tiberius áldozatainak megfojtása még mindig folytatódott Róma börtöneiben. Azt mondta, szeretne követeket küldeni Párthiába, hogy megbizonyosodjon róla, Róma határai biztonságban vannak. Szomorú arccal kijelentette, egyik első kötelessége lesz megszerezni anyja és két fivére hamvait, hogy nagy tisztelettel temethesse el őket Rómában. A terveivel elégedetten Caligula vidáman bólintott felém és Agrippina felé, majd elindult visszafelé a füvön.
	– Együtt hálnak, igaz? – kérdeztem.
	– Ezt meg se hallottam! – Agrippina mozdulatlanul ült, akár egy szobor.
	– Domina – feleltem –, ha tőlem nem hallod, meghallod majd másoktól. A császár a saját húgával hál. Ez az ár, amit fizettél?
	– Nem volt más választásom – felelte Agrippina halkan. – Szüksége van Drusillára. – Rám pillantott. – Mind démonok vagyunk, Parmenón. Hibáztathatsz minket? Tiberius véres kezének árnyékában nőttünk fel! Sosem találkoztál Liviával, Tiberius anyjával. Ha csak egyetlen napot eltöltenél vele, megfagyna a lelked!
	– Te bátorítod, hogy ezt tegye?
	– Bátorítom? Bátorítom? – Villámló szemekkel nézett rám. – Azt hiszed, Parmenón, hogy nekem ez tetszik? – suttogta. – Én kértem talán, hogy a császári családban szülessek? Én kértem, hogy olyasvalaki neveljen fel, mint Livia? Hogy életem minden pillanatában olyanoktól függjek, mint Tiberius és Seianus? Hogy ahhoz a részeges vaddisznó Domitiushoz adjanak feleségül? – Megérintette a hasát. – Hogy rettegjek attól, hogy terhes leszek, mert egy Tiberiushoz hasonló szörnyeteg elveheti tőlem a gyermeket? Hogy olyan bátyám legyen, mint Caligula? Hogy az anyámat halálra éheztessék, a bátyám pedig kínjában arra kényszerüljön, hogy a szalmát egye ki a szalmazsákjából? – Talpra ugrott és megdörzsölte karjait, mintha fázna. – Caligula már gyerekkoruk óta Drusillával hál. Éjjelenként úgy kapaszkodtak egymásba, mint az ijedt kisnyulak. Megpróbáltam megakadályozni, ahogy a nagynéném is. Anyám sejtette, de… – Megrázta a fejét. – Ha Drusilla segít, hogy épelméjű maradjon, akkor hadd kapja meg. Elvégre az egyiptomi fáraók a féltestvéreiket vették feleségül. – Hátrapillantott rám a válla felett. – Mit tanácsolsz, Parmenón? – kérdezte gúnyosan. – Oktassam ki az erkölcsről? Keressek neki feleséget? – Dobbantott lábával. – Mit tehetnék? Válasszam el őket egymástól? Caligula lefejeztetne. Mi lett belőled, Parmenón? Sztoikus? Filozófus? Nem láttad talán Tiberius halálát?
	Kinyújtotta a kezét, én pedig megfogtam. Megszorította a kezem, majd elengedte.
	– Ki ad neki tanácsokat? – kérdeztem.
	– Macro és én.
	– És Drusilla?
	– Drusillának szép arca van és üres feje. Éppolyan haszontalan, amilyen szép.
	– Adagolsz Caligulának valamiféle szereket?
	– Tudod, hogy igen: valeriánamagvakat, hogy megnyugtassa az idegeit és segítsen neki elaludni.
	Kinéztem a kertbe. A reggeli köd már felszállóban volt. Fém csengését hallottam, szekerek zaját, ahogy kihozták őket a kavicsos útra, hogy felpakolják rá a csomagokat. Sajnáltam, hogy így rátámadtam Agrippinára. A császári udvarban nem jutott hely az erkölcsnek, csak a hatalomnak és a túlélésnek.
	– Ha a szenátus értesül a császárnak a húgához fűződő kapcsolatáról – feleltem lassan –, abból a római szenteskedők hatalmas botrányt fognak szítani. Azzal vádolják majd, hogy elkorcsosult. Marcus Antonius vére folyik benne; arról pletykálnak majd, örökölte őse vonzalmát az egyiptomi szokások iránt…
	– És? – kérdezte Agrippina.
	– Ha mindenképpen ki akarja tüntetni figyelmével egyik húgát – folytattam –, hadd tüntesse ki mindhármat, a nyilvánosság előtt. – Felnevettem. – Ez neked is tetszene. Ne legyen különbség a húgai iránt tanúsított szeretetében. Ez majd eltereli az emberek figyelmét, tompítja a gyanakvás élét.
	Agrippina megragadta a kezem, megszorította, majd otthagyott.
	Bármit tett is Macro segítségével, sikerrel járt. Caligula épelméjűbbnek tűnt, mint bármelyikük. A szenátus és a nép jóváhagyásával vonult be Rómába. A papok és a Vesta-szüzek köszöntötték. Elhalmozták dicsőséggel és tisztelettel. Caligula Augustus komor fenségével viselkedett. Nem hagyta, hogy ítélkező szavakat mondjanak a halott Tiberiusról, és hamvait méltósággal helyezte örök nyugalomra a császári mauzóleumban. Felszólalt a szenátusban, és a segítségüket kérte a kormányzásban. Eltörölte az árulással foglalkozó törvényeket, kegyelmet hirdetett, és a kémszervezet feljegyzéseit elégettette a fórumon. Halott rokonai hamvait hazahozatta, tisztes temetést biztosított nekik és békülést ígért mindenkinek. Szóhoz sem jutottam, mindenki más azonban örömmel fogadta mindezt. Caligula az elmúlt pár évet Caprin töltötte, és nagyon kevés ember ismerte a keblükre ölelt szörnyeteg valódi természetét. Kinyittatta a kincstárat és bőkezű jutalmat osztott a praetoriánusoknak és a légióknak. A kémeket és besúgókat kiűzette Rómából. A lakomákon a lehető legillendőbben viselte magát.
	Mindez természetesen csak színjáték volt. Néha rajtakaptam, amint a tükörben nézi magát, gyakorolja a mozdulatait és ahhoz a rejtélyes, láthatatlan valakihez beszél, aki mögötte áll.
Nyolcadik fejezet


	„Szörnyű nehéz mindjárt elvetni a hosszú szerelmet”
	(Catullus: Carmina, 76)
	
	Balsejtelmeim ellenére Agrippina kevésbé tűnt feszültnek. Férjével, Domitiusszal visszaköltözött annak villájába, ami a Via Sacrán állt. Domitius hamarosan a vízkór tüneteit mutatta, de Agrippinát mintha nem aggasztotta volna. Mikor kérdőre vontam, szomorú arcot vágott.
	– Domitius maga hívta a halálát – mondta halkan. – Nem kértem, hogy a férjem legyen, sem arra, hogy folyton részegeskedjen, sem arra, hogy ágyban és asztalnál úgy viselkedjen, mint egy vadállat. Mint másoknak, neki is alaposan meg kellene gondolnia, mit eszik, mit iszik és kivel bújik ágyba. – Megsimogatta a hasát. – Megkaptam a fiam, Domitiusra nincs többé szükség. – Ezzel témát váltott, és többé nem mutatkozott hajlandónak erről beszélni.
	A terhesség jól állt Agrippinának. Kivirágzott, és ahogy testében nőtt a benn lakozó szörnyeteg, ő a másik szörnyeteggel hadakozott. Caligula pár apró hibát leszámítva sikeresen elrejtette valódi arcát, és jól viselte magát. Szívesen vonult végig a városon, fitogtatva nagylelkűségét és könyörületességet. Egy lakomán láttam, amint egy medence tiszta vízbe mered, mintha tükörbe nézne.
	– Megbocsátok neked – suttogta, és felemelte kezét, miközben tükörképéhez beszélt. – Én, a császár, megbocsátok neked!
	Felemelte fejét, szemeit félig lehunyta, és eljátszotta, hogy ő az új Augustus, aki figyelmesen hallgatja a leveleket vagy a verseket. A tömeg imádta látványos tetteit, különösen, mikor játékokat rendezett a Campus Martius közelében lévő amfiteátrumban, ahol négyszáz líbiai oroszlánt és ugyanennyi medvét mészároltak le. Agrippina küszködött, hogy irányítsa valamennyire. Két húgát, Juliát és Drusillát férjhez adták: a kedvencet Lepidushoz, egy olyan férfihoz, akivel Caligula szintén együtt hált. Caligula első felesége még Caprin meghalt. A császár újra megházasodott, de hamarosan el is vált. Csak Drusillát látta, csak ő élt a szívében. Lepidus, gondolom, csak azt a célt szolgálta, hogy eloszlassa a gyanút és a trágár pletykálkodást, ami a császár és húga kapcsolatát övezte. Caligula, amikor nem Drusillával kettesben töltötte idejét, két színészt, Mnesztert és Pallast fogdosta és csókolgatta.
	Agrippina szemmel tartotta bátyját. Gondoskodott róla, hogy ne igyon túl sokat a lakomákon és ne ugorjon fel énekelni vagy táncolni. Ketten segítettek neki irányítás alatt tartani a császárt: Caligula idős nagynénje, Antónia, és a fia, Claudius. Sosem tudtam eldönteni, Claudius bolond vagy igen bölcs ember. Mikor nehezen mozgó állkapcsával, üres tekintettel megszólalt, úgy hangzott beszéde, mint az agylágyulásban szenvedőé. Köpködött és hebegett, mintha túl nagy nyelve nem férne el szájában, mikor pedig járt, húzta a lábát. Az asztalnál is éppolyan ügyetlen volt, mint máshol: csámcsogott és szürcsölte a bort. Egy zavaró szokása miatt Szellentő Claudiusként csúfolták. Mindettől függetlenül azonban rengeteget tudott a Julius-Claudius-dinasztia történetéről, és hízelgett neki, hogy Caligula meghallgatja vontatott beszédét. Egyre többször jelent meg a nyilvánosság előtt, és Caligula még consullá is kinevezte. A nagylelkűségnek és kegyelemnek ez a tanújele megkedveltette a szenátussal és Róma hatalmasságaival.
	Claudius anyja, Antónia már más volt: éles elméjű, ravasz, egyenes beszédű egész életében. Ő ismerte az igazi Caligulát. Egy este azonban túl nyíltan utasította rendre egy lakomán, és Caligula elveszítette az önuralmát. Mindenkit kiküldött a helyiségből, és idős nagynénje fölé tornyosult, arca eltorzult a dühtől.
	– Azt tehetek, amit akarok! – sziszegte. – Én vagyok a császár!
	Agrippina közbeavatkozott, és elhúzta onnan bátyját. Nem sokkal később Antónia meghalt, feltehetőleg méregtől. Caligula nem vett részt a temetési szertartáson, ehelyett ünnepséget és lakomát rendezett, majd nézte, ahogy a halotti máglya ég, és azt mormolta: „Azt tehetek, amit akarok! Azt tehetek, amit akarok!”
	Valóban azt tett, amit akart. Egyes tettei nemességről árulkodtak. Egy rabszolganőt, aki Seianus kínzásainak hatására sem volt hajlandó elárulni gazdáját, felszabadított és nyolcszázezer szeszterciust, egy egész vagyont ajándékozott neki. Egy másik alkalommal elkísértem Caligulát a közfürdőbe – amit Tiberius halála óta egészen megkedvelt –, egy csapat rabszolga kíséretében. Egyikük a császár vászontörülközőit, olajos- és illatszeres korsóját vitte. Caligula, mikor belépett a fürdőbe, megpillantott egy öregembert, egy veterán katonát, aki a falnak dörgölte hátát, és szólt, hogy hívjam oda a katonát.
	– Nem engedhetem meg magamnak, hogy rabszolgát tartsak, aki dörgöli a hátam – magyarázta az öreg. – A legtöbb, amit tehetek, hogy a falhoz dörgölőzöm.
	Caligula azonnal nekiajándékozta két rabszolgáját. Legközelebb, amikor a fürdőbe ment, legalább háromtucatnyi veterán dörgölte a hátát a falnak. Caligula harsogva nevetett, és azt mondta nekik, dörgöljék egymás hátát. A császár tréfás megjegyzései egész Rómát szórakoztatták. Úgy tűnt, minden a lehető legnagyobb rendben van. Agrippina visszavonult házába. Felbérelte a város minden orvosát, és tanácsokat kért, hogy mit egyen és mit igyon, hogy védelmezze legjobban a méhében növekvő gyermeket. Mikor nem velük beszélt, velem zárkózott be. Alaposan kifaggatott Caligula hangulatairól, tanácsot adott, mit mondjak, mit tegyek, és figyelmeztetett, hogy figyeljek bizonyos jelekre.
	– Mitől félsz, mi fog történni? – kérdeztem.
	– Ugyanaz, ami akkor történik, amikor éhes párduc ugrik be egy szobába – felelte.
	A párduc a Tiberius halálát követő szeptemberben ugrott. Caligula addigra a játékok megszállottjává vált, és hatalmas látványosságot szervezett Róma népének. Korán keltem aznap, a kakaskukorékolást követő csendben. Könnyű reggelim vizezett borba mártogatott kenyérből állt. Előkészítettem a Domina hordszéket és kíséretét, akik majd elvisznek minket a játékokra. Róma minden kereskedője és ételárusa a kapuknál tolongott, mézes süteményt, fűszeres húsokat, halat és főtt tojást árultak, a levegő megtelt a virágok és fűszerek illatával. Csatlakoztam a Dominához az amfiteátrumra tekintő császári tribünön. Caligula már ott ült új játékszerével, akinek már elfelejtettem a nevét, bár a díszhelyet természetesen most is Drusillának tartották fenn, aki mihaszna férjével, Lepidusszal érkezett. Mögöttük ültünk, de Agrippina úgy fordult, hogy lássa Caligula arcát, amelyre kiült az izgalom.
	Az előadás némajátékkal kezdődött, melyben a főszerepet egy kutya játszotta. Az állat ételt kapott, melybe, ahogy a nézőkkel közölték, mérget tettek. A kutya megette, majd borzalmas haláltusa közepette összeesett, minden jel szerint holtan. Gazdája felemelte, körbehordozta, majd letette egy kis halotti máglyára. Ezután összecsapta a kezét, a kutya pedig talpra ugrott. Caligula hangosan kacagott. Elkapott egy erszényt Agrippina kezéből, és ledobta az amfiteátrumba. Megfordult, kipirult arca csak pár ujjnyira volt húgáétól, szeme csillogott.
	– Derítsd ki annak a méregnek a nevét, Agrippina, hogy tudjam, mit nem szabad használnom! – suttogta, majd fel-alá ugrálva tapsolt.
	– Eljött a párduc ideje – suttogta Agrippina. – De megtettük, amit tudtunk.
	Caligula hangosan megtapsolta a kötéltáncos elefántokat és a férfi- és női ruhákba felöltöztetett állatokat, de hangulata hirtelen megváltozott.
	– Iugula! Iugula! – kiáltotta. „Vágd el a torkát! Vágd el a torkát!” A tömeg szokta ezt kiáltani, amikor a gladiátor a földre rogy.
	A játékok szervezője tudta, eljött az idő a vérontásra. Fanfárok hangja közepette gladiátorok léptek az arénába. A harcosok sértéseket vagdaltak egymás fejéhez, hogy feltüzeljék magukat és egymást a küzdelemhez. A zene egyre fülsértőbbé vált, trombiták, fuvolák, kürtök bömböltek és visítottak. A vérontás megkezdődött. Caligula nem bírt magával az izgalomtól, durva szavakat kiáltozott. A nap egyre forróbban sütött. A tömeg szünetet követelt, hogy frissítőket vehessenek. Caligula felállt és rájuk ordított, hogy hallgassanak. Eltávolíttatta a napernyőket, hogy a tömeg tanuljon a leckéből és érezze a nap teljes hevét. Agrippina sietve odahívott egy szolgát, és töltött egy kehely bort. Csak én láttam, hogy valamilyen port kevert bele, mielőtt bátyja kezébe nyomta. Odalenn, az arénában holttestek hevertek a vörös-arany homokon. A gladiátorok, akik már órák óta harcoltak, könyörgő pillantásokat vetettek a császári tribün felé, ahol Caligula elszunyókált. Agrippina suttogott valamit a játékok szervezőjének. Megparancsolta, hogy tegyék vissza a napellenzőket, és osszanak szét vizet és süteményt a nézők között.
	Caligula egy órán át aludt. Sápadtan, de jóval nyugodtabban ébredt fel, és a délután hátralévő részére jobban lekötötte Drusilla, mint az odalent halmozódó holttestek. A játékok befejeződtek, ő pedig visszatért a Palatinuson álló császári palotába, ahol több millió szeszterciusba kerülő lakomát rendeztetett. Ragaszkodott hozzá, hogy Drusilla mellette üljön a díványon, ahol henyélt és öntötte magába a bort, míg étkek hatalmas választékát szolgálták fel: fiatal kecskegidát, fácánt és libát, rombuszhalat, anyakoca tőgyét. Róma legjobb szakácsait vették fel erre az alkalomra, és Caligula több vendéget körbevezetett a konyhákban, ahol úgy toporogtak lábujjhegyen, mint az éhező, rikoltozó pávakakasok, a körmüket rágták, miközben figyelték, ahogy a szakácsok készítik az ételt. A császár ragaszkodott hozzá, hogy meghívja az amfiteátrumból a Victor Ludorumot, a játékok győztesét, egy nagydarab trákot, aki a „babák ura” becenevet nyerte, mert nagy sikert aratott Róma asszonyai körében.
	Caligula rendkívüli mértékben élvezte az ezt követő mulatozást és zűrzavart. Zenészek és mutatványosok tolongtak mindenfelé, Caligula pedig Agrippina minden erőfeszítése ellenére csatlakozott hozzájuk. Ragaszkodott hozzá, hogy a mutatványosok elmagyarázzák, hogy lehet, hogy a levegőbe dobott tárgyak mintha maguktól repülnének vissza a kezükbe. Agrippina semmit nem evett és nem is ivott. Megpróbálta elterelni bátyja figyelmét, és a komédiások egy mulatságos hálószobai jelenetet adtak elő „A kizárt szerető” címmel. Caligula figyelmesen nézte. Az első jelenet után szájon csókolta Drusillát, felkászálódott, majd összerándult, mintha megmérgezték volna, és egy élénkvörös álarcot viselő színészre meredt. Vadul kinyújtotta felé a kezét.
	– Visszatértél hát! – bömbölte. – Tiberius küldött fel az alvilágból? Ki hívott meg téged ide?
	Agrippina félig felemelkedett a díványról. A császár kiáltásai minden zajt elhallgattattak.
	– Mit csinálsz te itt? – kérdezte Caligula.
	Az álarcos színész földbe gyökerezett lábakkal állt. Caligula keze felrepült a levegőbe; a császár hangosan felsikoltott, majd a földre rogyott. Agrippina és Macro azonnal átvették az irányítást: a termet kiüríttették, a császárt pedig sietve a hálószobájába vitték, ahol orvosok gyűltek össze, köztük Khariklész is. Hallottam, hogy Agrippina, miközben szemmel tartja ténykedéseiket, azt suttogja: „Nem halhat meg, még nem!”
	Caligula arca fehérebb volt lepedőjénél is, gyorsan, kapkodva vette a levegőt, mint egy haldokló. Agrippinának egyszer még a tükröt is oda kellett tartania a szája elé, hogy lássa, lélegzik-e még. Khariklész megvizsgálta a császár száját és szemét, és kitapintotta az érverését, mielőtt kijött volna az előszobába, ahol Agrippina, Macro és én várakoztunk azzal a ravasz tekintetű göröggel, Progeonésszel. Agrippina ötlete volt, hogy jelen legyen Progeonész is, ez a különös teremtmény, aki sem férfinak, sem nőnek nem látszott igazán. Férfiarca volt és heréi, de járása, mozgása, különösen szempillái verdesése, ajka, magas hangja inkább nőre emlékeztetett. Jobban riszálta a hátsóját, mint Róma legjobb kurtizánjai közül sokan. Agrippina azért vette fel, hogy tartsa a szemét Caligulán, amikor látogatást tesz Róma valamelyik örömtanyáján vagy bordélyában. Teljes mértékben megbízott benne, azt állította, épp elég bizonyítéka van ennek az embernek a rettenetes szokásairól ahhoz, hogy százszor is keresztre feszíttesse vagy megfojtassa. Gyűlöltem ezt a göndör szempillájú teremtményt, a ledér pillantásait és kényeskedő selypítését. Még azon az éjjelen meg kellett volna ölnöm.
	Agrippina vezette a megbeszélést, miközben Macro emberei őrizték az ajtót.
	– Haldoklik? – kérdezte úrnőm Khariklésztől.
	– Nem hiszem, Domina, csak rohama van. – Khariklész megtapogatta a homlokát. – Inkább az elme betegsége, mint a testé.
	– Megmérgezték? – selypítette Progeonész. Khariklész Agrippinára nézett. A nyugtatószert titokban tartottuk. Pillantásommal könyörögtem úrnőmnek, hogy ne árulja el.
	– Nem mérgezték meg – jelentette ki Khariklész –, de mély álomba merült. Lehet, hogy meghal, vagy… – Vállat vont.
	– Mit tehetünk? – kérdezte Agrippina.
	– Ha meghal, még mindig van trónörökösünk – vetette közbe Macro. – Gemellust továbbra is házi őrizetben tartják.
	Agrippina megmarkolta a hasát. Ez alatt a pár feszült pillanat alatt teljes egészében felfedeztem Agrippina titkos tervét. Fiút akar szülni, aki trónra lép, és mikor ő a császár, anyja fogja irányítani. Bárki más – akárki is az – csak addig viselheti a bíbortógát, míg ő és fia készen nem állnak.
	– Nem! – rázta meg a fejét. – Macro, küldj üzeneteket a légiók parancsnokainak!
	– Ó, ők elég hűek! – nevetett Macro. – A praetoriánus gárda pedig nekem engedelmeskedik.
	Agrippina az ajkát harapdálva ült.
	– Legyen. Legyen – mormolta.
	A palotában maradt, és Macro segítségével ő irányított mindent. Caligula betegségének híre gyorsan elterjedt Róma-szerte, az embereket megőrjítette a gyász, vagy legalábbis úgy tettek. A Palatinust hírekre éhes tömeg szállta meg.
	Caligula öt nappal a hírhedt lakoma után magához tért. Felült az ágyban, beszívta ajkát és körülnézett. Szemében pajkos pillantás ült, mintha csak játék lett volna az egész. Mikor Agrippina óvatosan elmagyarázta neki, hogy beteg volt, Caligula meghallgatta, bölcsen bólogatott, majd megparancsolta, hogy mosdassák meg, etessék meg és küldjék hozzá Drusillát.
	Caligula egyre csak Agrippina felé pillantgatott szeme sarkából, és időnként rám kacsintott, mintha közös tréfánk lenne. Őszinte leszek, a császár arckifejezésétől a hideg futkározott a hátamon. Bármilyen lélek lakozott is Caligulában azelőtt, ez alatt az öt nap alatt meghalt, és innentől a démonok királya vette át az irányítást elméje felett.
	– Tehát azt mondta, feláldozza magát? – kérdezte állát tapogatva. Egy Afraneus nevű római polgárról beszélt. – Azt ígérte, öngyilkos lesz, ha felépülök? Nos, felépültem, nem igaz, Parmenón? – Elvigyorodott és kacsintott, majd összecsapta tenyerét. – Az istenek megáldottak. Afraneusnak tehát be kell tartania ígéretét!
	Megkezdődött a rémület uralma.
	Afraneust másnap letartóztatták, és ágyékkötőjét leszámítva meztelenül végighurcolták Rómán, majd lelökték a Tarpeiusról. Egy másik tisztségviselő állítólag megesküdött, hogy gladiátorként fog harcolni, ha Caligula felépül. A császár vele is megtartatta ígéretét, és a szerencsétlen az amfiteátrumba került. Drusillát és Agrippinát nem fenyegette veszély, de a császári udvar légkörében érezni lehetett a feszültséget. Caligula senki felé nem mutatott nyílt gyűlöletet egészen egy lakomáig, amikor is váratlanul Macro ellen fordult, aki tanácsot adott neki valami jelentéktelen ügyben.
	– Hogy mersz kioktatni? – dörrent rá. – Hogy mersz úgy tenni, mintha a feljebbvalóm lennél?
	– Ez nem igaz – szólt közbe Agrippina.
	– Nem? – ordított Caligula.
	A praetorianusok elöljárója talpra ugrott és távozni készült.
	– Nem jutsz messzire! – kiáltott utána Caligula.
	Két germán tiszt jelent meg az ajtóban, a császár kedvencei. Mindketten magasak és szőkék voltak, olyan egyformák, mint az ikrek, így rájuk ragadt a Castor és Pollux becenév. Macro megfordult és esdeklő pillantást vetett Agrippinára, ő azonban nem tehetett mást, csak szomorúan viszonozta a pillantását. A császár felépülését követően napokon át hasonló lakomákra kaptunk meghívást, és eddig semmi ilyesmi nem történt. Caligula elaltatta a gyanakvásunkat, hogy úgy csaphasson le, akár a vadászó párduc.
	– Most kellene megölnünk – suttogta a fülembe Agrippina.
	Feljebb csúszott a díványon, hogy Drusilla támogatását kérje, de üresfejű húga alaposan leitta magát és most félálomban a fejtámasznak dőlt.
	Macro megpróbált érvelni Caligula ellen.
	– Csak segíteni próbáltam…
	– Orgyilkos! – kiáltott rá Caligula. – Le vagy tartóztatva! A vád: árulás!
	A zsoldosok megragadták Macrót és kivonszolták a teremből. Sosem láttam többé: másnap reggel már halott volt.
	Macro bukása egy új vérfürdő kezdetét jelezte. Silenust, Caligula volt apósát letartóztatták és nyíltan megvádolták a szenátusban. Válaszként ott, minden szenátortársa előtt vágta át a saját torkát. Gemellust, Tiberius unokáját kiengedték házi őrizetéből, de sorsa innentől megegyezett Macróéval: meghívták egy lakomára, ahol Caligula mellett ült a díványon. A császár megszagolta a fiatalember leheletét.
	– Mi ez? – kiáltott fel Caligula. – Ellenszert szedsz méreg ellen? Azzal vádolsz, hogy megpróbállak megmérgezni? Te, aki a halálomért imádkoztál?
	– Nem imádkoztam a halálodért – felelte sietve Gemellus. – Nem szedek ellenszert, ez csak köhögés elleni orvosság!
	Caligula nem hitte el.
	– Ellenszer! – jelentette ki.
	Gemellusnak volt annyi esze, hogy tudta, elérkezett a vég.
	– Caesar ellen nincs ellenszer – vágott vissza bátran. Engedték, hogy távozzon a lakomáról, de már másnap praetoriánusokat küldtek a házához, és kényszerítették, hogy vágja fel az ereit.
	Caligula viselkedése egyre vadabbá és felháborítóbbá vált. Részt vett egy Orestilla nevű nemes hölgy esküvőjén, ahol a menyasszony mellett ült, és küldött egy üzenetet a vőlegénynek: „Ne szeretkezz a feleségemmel!”
	Megparancsolta, hogy vigyék Orestillát a lakosztályába, és feleségül vette. Pár hónappal később elvált tőle, de megparancsolta, hogy soha többé ne szeretkezzen senkivel, amíg a császár él. Tetteit néha a puszta rosszindulat vezérelte. Nagybátyja, Claudius a tréfák állandó célpontjává vált. Olajbogyóval, fügével és datolyamagvakkal dobálta, és amikor Claudius borittasan elszunyókált, a kezére húzta a papucsát, majd fetrengett a röhögéstől, amikor az öreg felébredt és megpróbálta a kezével megdörzsölni az arcát.
	Agrippina minderről nem vett tudomást. Visszavonult az udvartól, mindennél fontosabbnak tartotta, hogy semmi ne zavarja meg gyermeke közelgő születését. A kisfiú decemberben jött a világra, hosszú, nehéz vajúdás után. Az előjeleket jónak találták, de Agrippina igyekezett eltitkolni ezeket.
	– Most nincs itt az ideje – suttogta a fülembe –, hogy emlékeztessük őrült bátyámat, van még egy Caesar Rómában.
	– Mihez kezdünk most? – kérdeztem.
	– Várnunk kell – felelte. – Ugyanúgy, ahogy akkor, amikor Tiberius Caprin…
	Eleinte csodáltam úrnőm ravaszságát és józanságát, de két esemény hirtelen változást hozott. A következő év júniusában Drusilla váratlanul meghalt, Caligula véres, hivalkodó és veszedelmes gyásza pedig nem ismert határokat. Drusillát állami temetésen helyezték örök nyugalomra, és a hivatalos gyász ideje alatt főbenjáró bűnnek számított nevetni, fürdőbe menni, vagy akár a családjával vacsorázni az embernek. Caligula megpróbálta vigasztalni magát a húga halála után. Feleségül vett egy rossz hírű nemesasszonyt, Lollia Paulinát, aki ragaszkodott hozzá, hogy a vacsorákon több millió szesztercius értékű ékszerekbe és gyöngyökbe öltözve jelenjen meg. A rabszolgájával mindenhová magával vitette a számlákat, hogy leendő csodálóinak megmutassa, mennyibe került mindez. Caligula nemsokára belefáradt mindebbe, és a drága Lollia is arra a sorsra jutott, mint a többi. Ezután a magas rangú, alacsony erkölcsű Caesoniát vette el, akinek már több gyermeke is született más férjektől. Mikor ezt elmondtam Agrippinának, haragja éppoly meglepően tört ki, mint amilyen tüzesen. Felugrott a díványról, nem törődve, hogy ez a viselkedés nem illik egy visszavonult nemes hölgyhöz. Fel-alá járkált hálószobájában, és öklével csapkodta combjait.
	– Bátyám őrült, de gyereket nemzeni tud! – kiáltott fel. – És sose feledkezz meg róla, hogy Caligula Germanicus fia. Legalábbis lehetséges – tette hozzá félig suttogva.
	– Elnézésedet kérem, Domina, de mit mondtál? Agrippina a válla fölött hátrapillantott rám, arcán féloldalas mosoly ült. A nyitott ajtóhoz ment és berúgta.
	– Megnézted már alaposabban Caligulát, Parmenón? Hasonlít rám? Vagy Drusillára, vagy Juliára? Anyám szülte, az igaz, de ez nem jelenti, hogy Germanicus fia!
	– Ezért a fejedet vehetik – súgtam vissza. – A fiad pedig eltűnne egy verem mélyén.
	A vállára hajtottam a fejem – ha kettesben voltunk, megengedhettem magamnak ilyen apróságokat.
	– Meg akarsz csókolni, Parmenón? – incselkedett. – Szerelmeskedni akarsz velem?
	Sosem tudhatom meg, mi történt volna, ha megpróbálom. Talán a hűvössége állított meg mindig. Agrippina úgy bánt a nemiséggel, mint gladiátor a karddal vagy a pajzzsal – csak egy fegyver, ami a hasznára válhat.
	– Vagy kényszeríteni fogsz? – vigyorodott el. – Ahogy Metellus próbálta?
	– Figyelmeztetni akarlak. Progeonész itt van, ebben a házban: ő bármelyik pillanatban elárulna.
	– Képtelenség! Ő az enyém és mindig az is lesz.
	– Ha hallotta volna, amit az előbb mondtál – folytattam –, eladná a hírt bármelyik ellenségednek, ők pedig nem haboznának felhasználni ellened. A legkisebb célzás arra, hogy a császár fattyú, a legkegyetlenebb büntetést hozhatja a fejedre.
	Agrippina nagyot nyelt, majd kiszabadult szorításomból. A sarokba állt, és keresztbe fonta karját, mint egy fiatal lány, akit az apja összeszid.
	– Hallottam a pletykákat – mondta. – Egyszer még anyám is célzott rá. Lehet, hogy ez az oka annak, hogy Caligula és szegény Drusilla szeretők lettek… a vér köteléke nem volt elég erős köztük. – Sóhajtott. – Drusilla halott. Reméltem, hogy egyik-másik nő le fogja kötni Caligula figyelmét, de Caesonia más, mint a többi: olyan termékeny, mint egy tenyészkanca. Caligula még fiatal. Öt vagy tíz éven belül a gyerekszoba tele lesz Kiscsizmákkal. – Összedörgölte a kezeit. – Biztos vagyok benne, hogy Caesonia teherbe esik, de Parmenón, nem engedhetjük, hogy életben maradjon ő, vagy a férje, vagy akár egyetlen utóduk.
	– Mi lesz, ha Caligula meghal? – kérdeztem. – Gondolod, hogy a szenátus elfogadja a csecsemő fiadat császárként?
	Agrippina megrázta a fejét.
	– Germanicus vérvonalából származik, de túl fiatal még. Nem. Claudius bácsi egyelőre jobban megfelel.
	– Éppen ő? – kiáltottam fel. – Az a vén gyengeelméjűt?
	– Császári vér folyik az ereiben, Parmenón. Ha a szenátus elfogadott egy olyan őrültet, mint Caligula, elfogadnának egy afrikai páviánt is.
	Agrippina újra tanújelét adta egy rossz tulajdonságának: nem hallgatott másokra, ha egyszer úgy döntött, hogy cselekszik, azonnal cselekedett is.
	Látogatók sora kezdett titokban szivárogni a házába. Agrippina azt latolgatta, melyik fog hallgatni rá, ki ért egyet vele. Kiben bízhat? Terve lassanként alakulni kezdett. Caligulát gyorsan meggyilkolják Rómában, ezután levelek indulnak útnak a határt őrző légiókhoz. Tehetetlenül figyeltem. Nem fogadott el sem tanácsot, sem figyelmeztetést. A cselszövés nagy részében hárman vettek részt: Agrippina, a húga, Julia és Drusilla özvegy férje, Lepidus. Julia azért, mert rettegett a bátyjától, Lepidus pedig mert Drusilla halála óta kiesett a császár kegyéből. Progeonész és jómagam akaratlanul is tanúi lettünk mindennek. Engem küldöncként használtak. Gyakran siettem végig sötét utcákon tikos üzenetekkel, melyeket különböző házakba kellett elvinnem. Szóról szóra hűen átadtam az üzeneteket, majd elvittem Agrippinának a választ.
	Veszélyes idők jártak. Caligula őrültsége hétről hétre súlyosbodott. Megjelent a szenátusban, és mindenkit halálra rémített azzal, hogy azt mondta, milyen nagyszerű uralkodó volt Tiberius, és mekkora hibát követtek el, akik hibákat találtak benne. A beszéd az üldözés megújulásának kezdetét jelentette. A börtönök megteltek rabokkal. Caligula szeretett látogatást tenni a kínzókamrákban, evett és ivott, míg áldozatai lassú kínhalált haltak. A császár azt javasolta a hóhéroknak, hogy lassan végezzék munkájukat, hogy az áldozat tudatában legyen, hogy haldoklik. Agrippina minden cselszövése ellenére még mindig megpróbálta megfékezni. Könyörgő leveleket küldött neki, de Caligula csak ennyit válaszolt: „Hadd gyűlöljenek, amíg félnek tőlem!”
	Az igazságszolgáltatás gyorsan és kegyetlenül sújtott le. Az elítéltek szüleinek részt kellett venniük gyermekük kivégzésén. Egy apát kényszerítettek, hogy nézze végig fia halálát, majd azonnal utána lakomára hívták, és Caligula végig tréfálkozott vele. Egy gladiátoriskola tulajdonosát, aki valamivel megharagította a császárt, láncokkal vertek agyon. Caligula csak akkor engedte, hogy eltemessék a holttestet, amikor már elviselhetetlenné vált a rothadó tetem bűze. Az írókat elevenen égettette meg az arénában. Egy római lovagot a vadállatok elé vetettek az amfiteátrumban. A lovag a császár tribünje elé futott a homokon, és ártatlanságát hangoztatva kegyelemért könyörgött. Caligula felbőszülten elrendelte, hogy vágják ki a nyelvét, mielőtt visszadobják a lent várakozó oroszlánok elé. Más, még borzalmasabb büntetéseket is kiszabott. Egy lakomán egyik áldozata, egy szenátor levágott végtagjait és kiontott beleit halmozta gőzölgő kupacban az asztal közepére, hogy minden vendég lássa. Őrjöngő nevetésrohammal törte meg a döbbent csendet.
	– Hát nem jöttetek még rá? – kiáltotta. – Mindegyikőtök fejét levágathatnám egyetlen vágással!
	Senkit nem kímélt. Új feleségét, Caesoniát meztelenül parádéztatta a vendégek előtt, és árulással vádolta meg azt, aki akár csak egyetlen pillantást is vetett rá, aki azonban elfordult, attól azt kérdezte, azért tette-e, mert undorítónak találja a feleségét.
	Amire a nyári hőség elérte Rómát, Caligula megunta a várost. Különösen egy Tiberiusnak adott jóslat kezdte aggasztani, mely szerint Caligulának mindössze annyi esélye van a császári trónra kerülni, mint átlovagolni a Nápolyi-öblön. Eltökélte, hogy megcáfolja a jóslatot. Leparancsolta csapatait az öbölhöz, és utasította hadmérnökeit, építsenek egy több mint háromszáz mérföld hosszú hidat Puteolitól Baiae-ig. Kereskedőhajókat horgonyoztak le egymás mellett kettesével, és a Via Appia mintájára építettek rájuk hidat. Olyan sok hajót igénybe vettek erre a célra, hogy az egyiptomi gabonabehozatal alaposan megsínylette. Caligulát nem érdekelte. Megparancsolta, hogy a vízi útra út menti vendéglőket és szálláshelyeket építsenek, még a folyóvizet is megoldották.
	Caligula büszkén jelentette ki, hogy még Neptunus, a tengeristen is retteg tőle. Az út elkészültekor azonnal úgy döntött, ideje bebizonyítania, hogy a jós tévedett.
	– Velem jössz, húgom! – kiáltott Agrippinára az indulás előtti estén tartott lakomán. – Te is, Parmenón! Te szerencsét hozol nekem, tudtad ezt? – Sápadt arcán farkasmosoly jelent meg. – Találkoztam vele, tudod – suttogta, miközben úgy megtöltötte kupámat, hogy a kezeimre ömlött a bor.
	– Kivel, méltóságos uram? – kérdeztem.
	– Tiberiusszal – suttogta. – Bejön a hálószobámba, véráztatta ruhában. Borzalmas látvány volt!
	– Méltóságos uram, nem sebek okozták a halálát. Caligula elvigyorodott, kacsintott és megérintette orrcimpáját.
	– Nem láttad, mit csináltam a holttestével utána – felelte. – Jól kimulattam magam.
	Ezután elfordult, hogy nyálas csókokkal halmozza el Caesoniát. Agrippina, aki az előttem álló díványon ült, figyelte ezt a vörös hajú, pirospozsgás asszonyt. Úrnőm egy lecsapni készülő kobrára emlékeztetett. Mikor távoztunk a lakomáról, felém fordult.
	– Az a szuka terhes! – mormolta. – Ideje cselekedni!
	Másnap Agrippina és én csatlakoztunk Caligulához ragyogó harci szekerén. A császár Nagy Sándort ábrázoló mellvértet viselt, melyet a nagy hódító alexandriai sírjából raboltak. Ragaszkodott hozzá, hogy teljes harci díszt viseljen – aranyszegélyes, indiai drágakövekkel díszített bíborköpönyeget és tölgyfalevél koszorút. Ezután áldozatot mutatott be Neptunusnak, és elindult a vízre épített úton. Egész nap és egész másnap az előre-hátra ringatózó hajókon haladtunk át, mígnem már úgy éreztem, elesem. Caligula megjutalmazta katonáit, és minden nézelődőt meghívott a hídra.
	Nagyszabású ünneplés következett. Sokan úgy leitták magukat, hogy a vízbe estek; a hullámok még hetekig holttesteket mostak a partra. Agrippina dühöngött, nem is annyira bátyja őrültsége, mint inkább amiatt, hogy örököse születhet. Mikor visszatértünk Rómába, meghozta a döntését.
	– Caligula Germaniába indul. Gondoskodnunk kell róla, hogy ne érkezzen meg. – Levett csuklójáról egy karperecet. – Add ezt oda Lepidusnak, és mondd meg neki: a kocka el van vetve!
Kilencedik fejezet


	„Hagyd abba boldog Róma füstjét, kincseit és zsivaját csodálni!”
	(Horatius: Ódák, III. 29.)
	
	Mevania gyönyörű táj Rómától százmérföldnyire északra. Agrippina ezt a helyet választotta gyülekezőhelyül összeesküvőtársainak. Gyönyörű vidék vett körül minket, túl szép ahhoz, hogy felfordulást és vérontást tervezzünk itt. A hűvös levegőjű villa jól öntözött gyep, falakkal körbezárt kertek, oszlopok árnyékolta sétaösvények közt épült, távol az úttól, és Agrippina őrökkel figyeltetett minden olyan irányt, ahonnan közeledhetett valaki. Tiltakozásom ellenére az összeesküvők meghívást kaptak és egyenként megérkeztek. Eljött természetesen Progeonész és a hosszúkás fejű, feketére festett hajú Lepidus, aki született cselszövőnek látszott azzal a ferde mosollyal és keserű-cinikus tekintettel. Határozatlan kifejezésű, barázdált arcán megbosszulatlan gyász és harag árnyéka tükröződött. Utána egy nagyszerű szónok érkezett, alacsony, jól öltözött, ide-oda rebbenő szemű ember meglepően mély hanggal, tömzsi lábakkal és hordóhassal. Hallottam már beszélni a bíróságon és csodálatosnak találtam. Agrippina úgy tervezte, az ő segítségével állítja a maga oldalára a szenátust.
	Claudius bácsit is vártuk, de nem jött el. Helyette az őt képviselő Seneca lépett be az életembe. Seneca hispániai származása ellenére minden ízében római patríciusnak és filozófusnak tűnt. Középmagasnak és jóvágásúnak találtam, sasorra volt erőteljes, széles arcában, hófehér haját gondosan előrefésülte. Fellengzős platonikusnak tűnt, de szája ravasz vonása és mélyen ülő szemei elárulták, hogy mulatva és cinikusan szemléli a világot. Seneca nem kételkedett Agrippina céljainak jogosságát illetően. Mindannyiunkat emlékeztetett Arrentius utolsó szavaira, de kicserélve benne a neveket: „Ha Tiberius alatt rossz volt az élet, Caligula alatt maga a pokol!”
	Bevallom, én éreztem magam a legkényelmetlenebbül. Ha valaki összeesküvést szervez, minden cselszövőben meg kell bíznia, ezekről az emberekről azonban keveset tudtam. Időről időre felhoztam a témát Agrippinának, ő azonban úgy viselkedett, mint egy megszállott. Nem annyira Caligula érdekelte, sokkal inkább a gyermek, akit Caesonia várt.
	Egy december végi estén minden készen állt. Az összeesküvők, vagy inkább a vezetőik összegyűltek Agrippina sötét damaszkuszi kelmével, ékszeres kupákkal, arany- és ezüstszobrokkal, drága tölgy-, jávor- és fenyőfa bútorokkal, elefántcsont lábú díványokkal, zsámolyokkal és teknőshéj berakású székekkel teli hálószobájában. A helyiséget Agrippina hatalmas ágya uralta; ritka fából faragták, és a gondos csiszolás nyomán a fa ezernyi színárnyalata mintha hullámzott volna, ahogy ráesett a fény, mint a fölötte a falra kitett hatalmas pávatollak.
	Agrippina nem hozta magával a kisfiát – megbízható dajkákkal hagyta a Via Sacrán álló házában. Megbeszéltük, mikor és hogyan kell meghalnia Caligulának. Agrippina végül meghozta döntését.
	– Rómában túl veszélyes lenne – vonta le a következtetést –, és ha Caligula elér Germaniába, ott is gondosan őrzik majd. Meghívtam, hogy látogasson meg. Itt kell megtennünk!
	– Méreggel? – kérdezte Seneca.
	Agrippina ezt nem találta jó ötletnek. Kinyitott egy bőrtáskát és három ezüstmarkolatú tőrt rázott belőle az asztalra.
	– Elég nyilvánosan fog megtörténni – folytatta –, én pedig vállalom érte a felelősséget.
	Agrippina új szerepet vett fel: köztársaságpárti lett, aki egy zsarnoktól akarja megmenteni országát. Nevetett, mintha ő maga is tisztában lenne színpadiasságával, és ránk pillantott sötét, ívelt szemöldöke alól.
	– Ki fog lesújtani?
	– Én nem – álltam fel. – És az esküt sem teszem le.
	– Miért nem? – kérdezte Agrippina.
	Válasz helyett otthagytam őket és kimentem a kertbe. Beszéd zaját hallottam magam mögött, majd valaki határozott mozdulattal bezárta az ajtót. Sértetten bolyongtam a kertben. Reméltem, hogy Agrippina csatlakozik hozzám, de egyedül hagyott, hogy dühöngjem ki magam.
	Legalább egy óra eltelt, mire utánam jött.
	– A többiek azt mondják, nem lehet benned megbízni – jelentette ki, mikor leült mellém.
	– Akkor mondd meg nekik, hogy én sem bízom bennük.
	– Hogy érted ezt?
	Karját az enyémbe csúsztatta, és közelebb húzódott. Éreztem parfümje illatát – vagy csak a fürdéskor használt szappanjáét? Könnyed, virágos, mégis émelyítő.
	– Ó, megbízom bennük… legalábbis azt hiszem – ismertem el.
	– Caligulában azonban nem. Hagyta, hogy ide jöjj. Lehet, hogy őrült, de az biztos, hogy gyanakszik: valakinek itt a villában az ő kémének kell lennie.
	Agrippina nem volt hajlandó elismerni, hogy igazam van. Caligula két nappal később érkezett meg fényűzően díszített kocsiján, melyet négy gyönyörű pej húzott, sörényüket drága ékszerek díszítették, kantárjukra szent amuletteket aggattak. Caligula új szerepet játszott: az istenek kocsihajtójáét. Egyenesen állt, mint egy győztes, aki kész átvenni a pálmaágat: fején sisakjával, ostorral a kezében, bokáját és combját arany- és vörös színű lábvédő takarta.
	Természetesen mindannyiunknak figyelni kellett, ahogy fel-alá hajt a villa kertjeiben, felfordulást okozva, valahányszor megfordult. Gyep- és virágágyások tűntek el, törékeny falakat törtek szét recsegve a sebesen forgó kerekek. Egy csapat praetoriánus kísérte, és természetesen két germán árnyéka, Castor és Pollux is követte mindenfelé. Caligula nem bírt magával az izgalomtól. Egy idő után beleunt a játékba, lemászott a kocsiról, levetkőzött előttünk, és fürdőt, friss tunikát és tógát követelve berohant a villába.
	Agrippina aznap éjjel későig szórakoztatta. Fényűző lakomával próbálta leplezni nyugtalanságát: tányérokon fából faragott tyúkokban szolgálták fel a tojásokat, mézbe és mákba forgatott pelét, pirított damaszkuszi szilvával és gránátalmamaggal kevert forró húsokat, vaddisznót, főtt pontyot és nagy korsó falernói borokat szolgáltak fel. Caligula csak olyan ételből evett, amit előtte Castor vagy Pollux megkóstolt, függetlenül attól, hogy hatalmas, spárgával ízesített rákkal vagy szicíliai angolnával kínálták. Még a szarvasgombát és más ízletes gombákat is csak a tőrével bökdöste. Egy idő után az asztalra dobta a tőrt és körbenézett.
	– Indulok Germaniába – jelentette ki, és félrehajtott fejjel elhallgatott. Először azt hittem, újra őrült kábulatba esett, aztán meghallottam a fémzörgést és a dobogó léptek zaját. Talpra ugrottam, kinéztem az ablakon és fáklyafény pontjait pillantottam meg. Új csapatok érkeztek. Még több fáklya jelent meg, és futó léptek zaja hallatszott. Sikolyt hallottam a konyha felől.
	– Arra gondoltam, majd én gondoskodom a mulattatásunkról.
	Caligula levette lábát a díványról, és gyűlölködő pillantást vetett húgára. Agrippina megőrizte a hidegvérét. Éreztem, hogy valaki megmarkolja a vállam. Castor osont mellém csendesen, akár a macska. Felmordult és intett, hogy üljek vissza a helyemre.
	– Indulok Germaniába – ismételte Caligula –, de mielőtt útnak indulok, el kell bánnom néhány lázadóval. Progeonész, kezdheted a történeted!
	Az a torz kis rémség azonnal talpra ugrott, és mint egy színész, aki alaposan betanulta szerepét, mindent bevallott. Agrippina elfehéredett. Lepidus megpróbált felkelni, de az egyik germán testőr visszalökte. Hallottam, hogy a császár mögötti sötétségben ajtó nyílik, majd hallottam a kivont kardok zaját – újabb testőrök érkeztek. Mikor Progeonész befejezte mondandóját, Caligula tapsolni kezdett, először csak halkan, majd egyre hangosabban.
	– Ez volt a mulatság első része!
	Seneca köhécselni kezdett, egy falat étel a torkán akadt. – Ne tedd tönkre a mulatságot! – dörrent rá Caligula. – Vigyétek ki a vén bolondot! Senecát kilökdösték.
	– Ne öljétek meg! – kiáltott utánuk Caligula. – Nézni akarom, ahogy jó filozófusunk meghal! Látni akarom, ugyanazzal az egykedvűséggel néz-e szembe a halállal, ahogyan az élettel! Lepidus! – Caligula visszafordult vendégeihez. – Lepidus! – ismételte lágyan.
	A szenátort megragadták és a császár elé vitték. Caligula csizmája egyetlen rúgásával mindent lesöpört az asztalról. A tálak, kupák és tányérok a levegőbe repültek. Lepidust kényszerítették, hogy üljön az asztal szélére; Castor és Pollux két oldalról körülvette. Caligula megragadott egy villát, és kihúzta a szopós malacból, majd egyetlen gyors rántással mesteri módon kivájta Lepidus jobb szemét. A szenátor felordított és megpróbált felkelni, de az őrök erősen tartották.
	– Tisztábban látsz már? – hajolt előre Caligula. – A húgomat vetted feleségül! Beengedtelek az ágyamba! Fojtóvasat neki!
	Castor Lepidus nyakába vetette a hurkot, majd elővett egy kis pálcát övéből, és gyakorlottan elfordította. Ott kellett ülnünk és néznünk, ahogy Lepidusból rettenetes fuldokló nyögésekkel távozik az élet. Caligula időnként szólt a germánnak, hogy hagyja abba, és előadást tartott a haldoklónak az erkölcsről. A kínzás ezután folytatódott. Egy teljes, rémálomba illő óra eltelt, mire hagyta, hogy Lepidus holtteste ernyedten a padlóra zuhanjon. A szenátor arca kékeslilára színeződött, jobb szeme üregéből vér szivárgott.
	Caligula körberohant a szobában, és öklét rázta a vendégek felé. Aferre, a szónokra mutatott.
	– Neked több eszednek kellett volna lennie! A szenátus előtt fogsz felelni árulásodért!
	A jelenlévők közt több bankár és kereskedő csak a szélébe gabalyodott az összeesküvés hálójának, és a lakomán ártatlanok is részt vettek, szomszédok a környező villákból, de Caligula nem mutatott könyörületet. Egyenként kivitték őket a kertbe, ahol a várakozó katonák végeztek velük. Voltak, akiket lefejeztek – Caligula odakiáltott, hogy egyikük fejét tegyék páclébe és azonnal hozzák vissza –, másokat megfojtottak, párat pedig megbéklyózva egy szekérre vetettek, hogy majd visszavigyék őket Rómába.
	Agrippina olyan mozdulatlanul ülte végig ezt a rettenetet, akár egy szobor. Caligula felém fordult, és nyelvével csettintett, Seianust utánozva.
	– Veled személyesen bánok el, Parmenón.
	Felkelt, durván belerúgott Lepidus holttestébe, és kikísért az oszlopos folyosón át a kertbe. A békés nyugalom helye mészárszékké vált. Mindenfelé holttestek hevertek, egy levágott fej éppen az egyik szék mögé gurult. Ragadós vértócsák csillogtak a holdfényben. Caligula tudomást sem vett minderről, kezét a vállamra tette, és megszagolt egy rózsabimbót.
	– Gyönyörű – mormolta, lehunyva szemét. – Ezek az illatok mindig Caprira és a vén bakkecskére emlékeztetnek. Jó nagy bajba kerültél, Parmenón, nemde? Mit tegyek most veled? Feszíttesselek keresztre? Fujtassalak meg? Vagy szúrjam karó végére a fejed?
	Arca komoly volt, aztán hirtelen kitört belőle a nevetés. Játékosan gyomron vágott.
	– Csak tréfa volt – jelentette ki. – Te tudtad, hogy Progeonész a kémem, nem?
	Bólintottam.
	– És ha ő nem mondta volna el, amit tudott, te elmondtad volna, igaz?
	– Igen – hazudtam.
	– Nem ölhetlek meg, Parmenón. Szerencsét hozol. – Arca eltorzult. – De mi legyen azzal a szajha húgommal?
	– Méltóságos uram! – Nagyot nyeltem; felkészültem életem legnagyobb hazugságára. – Méltóságos uram, igaz, hogy Agrippina veszélyes szuka, de… a testvéred, és Drusilláé is.
	– Igaz, igaz. – Caligula leült egy kertfalra, ajka ellazult. – Egyébként hol van az a szajhálkodó Julia? Ő is benne volt, nem?
	– Természetesen, méltóságos uram.
	– Mit akartál mondani Agrippináról?
	– Veszélyes szuka, méltóságos uram, és zsaroló is. Azt állítja, vannak bizonyítékai arra, hogy nem Germanicus fia vagy. Ha meghal – folytattam nyugodt hangon –, ezek a szenátus kezébe kerülnek.
	Rettenetes játékot űztem. Caligula őrült volt. Nem tudtam, szavaim milyen hatást váltanak ki: kirobban a dühe, vagy visszatér ahhoz a viselkedéshez, ami Caprin biztonságban tartotta. Nem kellett csalódnom. Egész teste összerándult, ujjait a szájához emelte. Gyanítom, Tiberius gyakran gúnyolta ugyanezzel. Dühödten rágta a körmét.
	– Mocskos szuka! – mormolta. – Igaz ez, Parmenón? Meg is kínoztathatlak!
	– Kínozz meg, méltóságos uram, engem, a szerencsehozódat. Az igazat mondom, és ezt te is tudod. Azt hiszem, Tiberius mondta el neki. Tiberiusnak volt erre bizonyítéka, nem? Valami, amit Seianus kotort elő a mocsokból?
	Caligula nem figyelt rám. Elfordult, ahhoz a rejtélyes, láthatatlan lényhez beszélt, aki mellette állt: átkok és mocskos jelzők egész sorát zúdította Agrippinára, az anyjára, Tiberiusra és Seianusra, majd elhallgatott.
	– Te mit javasolsz, Parmenón?
	– Légy óvatos, méltóságos uram. – Letérdeltem elé a földre. – Császár és isten vagy egyszerre. A halál túl gyors lenne neki. Válaszd inkább el imádott fiától.
	Caligula nagyot sóhajtott.
	– Úgy érted, inkább őt öljem meg?
	– Nem, nem – tettem hozzá sietve. – Add oda a fiát valakinek, akit gyűlöl.
	– Ezt fogom tenni. És a szukával mi legyen?
	– Ítéld száműzetésre, de ne túl messzire, hogy tudhassa, mi zajlik Rómában.
	Caligula bólintott.
	– Ezt meg kell beszélnem az istenekkel. De találj ki még valamit, Parmenón, ennél nagyobb büntetés kell neki.
	– Terjeszd el, hogy Lepidus szeretője volt – folytattam.
	– Remek! – Caligula felemelte a kezét. – Ez nagyon jó, Parmenón. Tudni akarom az összes többi áruló nevét is, akik részt vettek ebben az összeesküvésben, és még valamit. Egy holttestre meredt. – Mikor anyám visszatért Rómába, magával hozta apám hamvait. – Erőteljesen megnyomta a szót. – Az apámét, Germanicusét. Agrippina megteheti ugyanezt. – Az őrség parancsnokáért kiáltott. – Vidd innen Lepidus holttestét! – parancsolta. – Égettesd el. A hamvakat öntsd a legolcsóbb vázába, amit találsz.
	A parancsnok elsietett, majd visszatért, a sarkánál fogva vonszolva maga után Lepidus holttestét. Társai bútordarabokat hoztak ki, és gyorsan halotti máglyát raktak, megöntözték olajjal és rádobták Lepidus testét. Caligula figyelte, míg a holttest lángra kapott.
	– Nem bírom az égő hús szagát! – közölte aztán. – Mindig rosszul leszek tőle, a sistergő zsír szaga pedig… Hú! – Orrát legyezte kezével. – Megyek és megnézem a többi foglyot.
	Elindult, aztán hirtelen visszafordult.
	– Rólad sem feledkeztem meg, Parmenón. Követned kell úrnődet Rómába, majd el kell kísérned száműzetésébe. Évente háromszor… nem, négyszer visszatérhetsz a városba, hogy a szuka hallhassa a friss híreket.
	Ezzel elsietett. Jobbra tőlem Lepidus holttestét mostanra elborították a lángok, terjedtek a fekete füstfelhők és a rettenetes bűz. A villából sikolyok és felboruló bútorok zaja hallatszott, miközben Caligula testőrei megerőszakolták a rabszolgalányokat. Visszasiettem a villába. Agrippina még mindig a díványon ült, sápadtan, feszülten, de készen a halálra. Gyorsan elmondtam neki, mit mondtam Caligulának. Üres tekintettel hallgatta.
	– Amíg élek, remélek – suttogta.
	Megsimogatta az arcom, aztán elvesztette az eszméletét. Ha nem kapom el, a földre zuhant volna.
	Öt nappal később Agrippina mezítláb, szalmával teleszórt hajjal, egyszerű tunikában belépett Rómába, kezében Lepidus hamvaival egy csorbult szélű urnában. Bölcsen elfogadta sorsát, jobban bántotta az, hogy elszakítják szeretett Nérójától, mint bármilyen nyilvános megaláztatás. Kényszerítettek, hogy mögötte haladjak, kezemben egy párnán a három tőrt vittem, amit azért vett Agrippina, hogy azokkal gyilkolják meg Caligulát. A praetorianusok szétlökdösték utunkból az utcákon tolongó tömeget. Hallottam a kiáltozást, éreztem a város átható szagát: a fűszereket, ként, a ciszternák és csatornák bűzét. Mindenhol fekete hollókat láttam, a temetőkre gyűltek, hogy csipegessenek a rendes temetésben nem részesült holttestekből. Valahol tüzet gyújtottak, füst gomolygott. A nyomornegyedek kiokádták lakóikat, akik mohón figyelték a látványosságot: Róma egyik hatalmassága alacsonyabbra zuhant, mint ahol ők álltak.
	Mégsem hallottam sem kiáltásokat, sem fütyülést, senki nem zaklatott minket. Az embereknek eszükbe jutott Agrippina apja, és az, hogy az anyja hasonlóképpen, bár tiszteletreméltóbb menetben hozta haza a hamvait. A szenátorok, lovagok és kereskedők bölcsen azt is tudták, hogy a szerencse kereke könnyen fordul. Agrippina ma kegyvesztett, de ki tudhatja, mit hoz a holnap? Ezenkívül Caligulát gyűlölték és féltek tőle. Most láttak egy asszonyt, aki szembe mert szállni vele. Vonakodó tiszteletet és csodálatot láttam a szemekben. Mire elhagytuk a keskeny, kanyargós sikátorokat és ráfordultunk a Palatinusra vezető Via Sacrára, a légkör érezhetően megváltozott. Akkor nem érzékeltem mást, csak a karomra sziklaként nehezedő párna súlyát, a testemen lefolyó izzadságot és Agrippina elöl haladó, magas, kecses alakját. Magasra tartott fejjel, előreszegezett tekintettel, sem jobbra, sem balra nem nézve vitte az urnát. Felkapaszkodtunk a Palatinus-dombra, ahol az utat felszórták virágokkal és fűvel, mintha Agrippina meztelen talpát akarnák óvni. Caligula testőrségének trák parancsnoka rájött, hogy Agrippinát nem éri az a megaláztatás, amit Caligula eltervezett számára, és sürgette, hogy menjen gyorsabban, de Agrippina még lassabban haladt.
	Elértünk a Fórumra. Az úrnőmnek szánt megaláztatás a visszájára fordult, a császáron csattant a tréfa, nem rajta. A hamvakat minden ceremónia nélkül kikapták a kezéből, a tőröket elvették tőlem, hogy az istenek elé helyezzék áldozatul, minket pedig egy raktárféleségbe vittek a palotában. Mikor bezárult mögöttünk az ajtó, Agrippina leült, arcát a kezébe temette, és sírt. Lekuporodtam mellé és átkaroltam a vállát.
	– Nincs szükség könnyekre – vigasztaltam. – Nem kell sírnod.
	Elvette kezét az arca elől és rám nézett; ekkor ébredtem rá, hogy nem sírt, hanem nevetett. Megfogta a kezem és megszorította.
	– Holnap új nap virrad, Parmenón – suttogta. – Hibát követtem el, igaz?
	Megragadtam a lehetőséget, hogy emlékeztessem figyelmeztetéseimre.
	– Egy hibát követtem el – szakított félbe. – Ebben az összeesküvésben mindenkinek volt veszítenivalója, és mindenki nyerhetett is volna rajta, kivéve Progeonészt. Még egyszer nem követem el ezt a hibát.
	Egy hétig maradtunk a börtönben. Caligula visszatért Rómába. Senecát meglepő módon nem büntette meg. Valaki feltehetőleg elmondta Caligulának, hogy Seneca egyébként is meg fog halni, ezért a filozófust nem érte megaláztatás. Afert, a szónokot a szenátus elé idézték, Caligula pedig tüzes vádbeszédet intézett ellene. Afer elfoglalta helyét a rostrán, és hangosan kijelentette, hogy nincs válasza, mert jobban fél Caligulától, a szónoktól, mint Caligulától, a császártól. A császárnak, ennek a bolond őrültnek nagyon tetszett ez a kijelentés, és megkegyelmezett Afernek.
	Agrippina értesült mindezekről.
	– Megbocsátasz nekem, ugye, Parmenón? – kérdezte, összekulcsolt kezét az ölében tartva.
	– Miért kellene megbocsátanom, Domina?
	– Mindig sejtettem, hogy egynél több kéme van Caligulának, és eltűnődtem azon, nem te vagy-e a másik. Most már tudom, hogy vagy Seneca vagy Afer volt az. – Vállat vont. – Ha nem zsarolod meg, mindenképp halál vár rám.
	Az őrök aznap este visszatértek. Agrippinát és engem az éj leple alatt szekérre raktak és titokban kivittek Rómából egy Ostiában várakozó hadihajóra. Egy teljes napig hajóztunk, mire elértük Pontia szigetét, ami a parttól hetven mérföldre feküdt. Kellemes helynek tűnt, erdők és szántóföldek borították, a hegyfokon gyönyörű villa állt, a közelben kis színház. Az őrség parancsnoka átadta Caligula üzenetét.
	– Emlékeztesd húgomat – mondta a császár –, hogy nemcsak sok szigetem van, hanem sok kardom is!
	Agrippina hallgatott a tanácsra és jól viselte magát. A legnagyobb büntetést szeretett fia távolléte jelentette – őt Caligula egyik kedvenc nagy-nagynénje, Domitia Lepida gondjaira bízták. Ha a szerencse kereke újra fordul, ezt az asszonyt eléri a pusztulás szele.
	Agrippina igyekezett elfoglalni magát. Tanulmányozni kezdte a növényeket, a madarakat és vadakat, az égetőkemencékben cserépedényeket készített. Szabályos napirendet alakított ki: reggel korán keltünk, leszaladt a partra úszni, aztán visszatért és elfogyasztotta könnyű reggelijét. Mohón várta a híreket a kontinensről, leveleket írt, melyeket sosem küldött el, majd kiment a földekre különféle növényeket gyűjteni. Ha az időjárás zordra fordult, a villában maradt és az égetőkemencénél dolgozott. Ügyesnek bizonyult, engem pedig megtanított rá, hogyan fessem ki az edényeket. Egyszer sem említette nyíltan Rómát, Caligulát vagy a fiát. Mivel a legtöbb szolga és rabszolga Caligulának kémkedett, kevés beszélgetésünkre éjszaka kerítettünk sort, amikor Agrippina biztos lehetett benne, hogy senki nincs a közelben.
	A szeretője lehettem volna. Néha egynél több korsó boron osztoztunk meg, és kéz a kézben vagy egymást átölelve ültünk.
	Egy éjjel szerelmes hangulatba kerültem, de ő hirtelen egy pókhálóra mutatott.
	– Tudtad, Parmenón, hogy a nőstény pók felfalja a párját? – Elhúzódott. – A magadfajtának, Parmenón, semmi dolga nincs a magamfajtával. Ugyanaz a vér folyik bennem, mint Caligulában. Amit megérintünk, az kegyetlen halált hal. A fúriák közel fészkelnek hozzánk.
	Értettem a figyelmeztetést. Ahogy múltak a hónapok, Agrippinának több látogatót és hírnököt engedélyeztek Rómából, de ők is csak kémek voltak, akik megpróbáltak beismerést vagy árulásnak tekinthető megjegyzést kicsalni belőle. Híreket hoztak bátyjának őrült tetteiről, azt remélve, ezek hallatán elszólja magát.
	Caligula mindenre kiterjedő háborút készült indítani a germánok ellen. Vágyva arra, hogy megismételje apja fényes győzelmeit, hatalmas haderőt gyűjtött össze: negyedmilliós sereget, hozzá katonai felszerelések és ellátmány tömkelegét. Maga a császár gladiátorokból, színészekből és nőkből álló kísérettel utazott. Mikor elért a Rajnáig, egyes parancsnokokat lefokozott, másokat lefejeztetett azzal a váddal, hogy szövetkeztek ellene a húgával. Ezután úgy döntött, ő Mars megtestesülése, de senkit nem talált, aki harcolt volna ellene, ezért elküldte két germán testőrét, hogy jussanak át a Rajnán és rejtőzzenek el az erdőben. Egy nap, mikor a császár épp az ebédjét fejezte be, felderítői közölték, hogy gyülekezik az ellenség. Testőrei ellenséges harcosoknak tettették magukat, és színlelt támadást indítottak. Caligula elfogta és láncra verve hozta vissza őket. Győzelme megünneplésére elrendelte, hogy vágják ki a környező fákat, és a tönköket trófeákkal díszítette. Mikor a hír elérte Rómát, a szenátus úgy tett, mintha Caligula nagy győzelmet aratott volna, és szegény Claudius bácsinak északra kellett utaznia, hogy gratuláljon a győztes császárnak. Caligula dühöngött, hogy ilyen ügyefogyott hírnököt küldtek, és a Rajnába dobatta nagybátyját.
	Új győzelemre éhesen Caligula Galliába meneteltette seregét, és úgy döntött, megszállja Britanniát. Teljes csatasorban sorakoztatta fel seregeit a parton. Előkészítették a katapultokat és más hadigépezeteket. Caligula egy gályán tengerre szállt, hajókázott egy keveset, majd visszatért a partra. Megparancsolta a kürtösöknek, hogy fújjanak riadót, majd végiglovagolt a parton, utasította katonáit, hogy támadjanak a tengerre, és sisakjukba, pajzsukba gyűjtsenek kagylót zsákmányként, jelezve, hogy győzelmet arattak Neptunus isten ellen.
	Ez után az ostobaság után visszamenetelt Rómába. Útközben megállt Lyonsban, ahol elárvereztette Agrippina minden tulajdonát, majd szónokversenyt rendezett görögül és latinul. A veszteseket kényszerítette, hogy adják át a díjakat a győzteseknek, saját írásaikat pedig töröljék le, egyesek spongyával, mások a nyelvükkel. Ha ez nem tetszett nekik, választhattak, hogy botokkal verik meg, vagy a közeli folyóba vetik őket.
	Caligula tengeri kagylóval megrakott szekerei élén folytatta menetelését Rómába. Hadizsákmányához hozzáadott pár galliai foglyot és dezertőrt: megparancsolta nekik, hogy növesszék meg és fessék be a hajukat. A szerencsétleneknek meg kellett tanulniuk egypár szót germán nyelven, majd barbár neveket kaptak. Caligula mohón várta győzelmi felvonulását. Róma szenátusának és népének nem volt más választása: el kellett tűrniük az eseményeknek ezt a nevetséges fordulatát.
	Agrippina egykedvűen viselte minden birtoka és tulajdona elveszítését. Meghallgatta az erről szóló híreket, bólintott, aztán visszatért virággyűjteményéhez.
	Az egyik látogató azonban titkos üzenetet hozott. Cassius Chaereát, a praetoriánus gárda tribunusát Caligula küldte, hogy kutassa át a szigetet és bizonyosodjon meg róla, hogy Agrippina betartja száműzetése feltételeit. Sosem találkoztam még katonával, aki jobban hasonlított volna egy asszonyra; Agrippina beismerte, hogy a magas, kecses Chaerea, akinek hosszúkás, olajbarna arca és sötét, kifejező szeme volt, jobban néz ki, mint ő. Úrnőm azt mondta, Chaerea ajkát és szempilláit bármelyik lány megirigyelné. Cassius azonban mindennek ellenére veterán katona volt, és a kezdetektől láttam rajta, hogy nem szívesen teszi, amire Caligula utasította. Agrippina pár napig tanulmányozta, aztán elhívott szokásos találkahelyünkre a sziklacsúcson.
	– Cassius híreket hozott Rómából. Mindenki a császár őrültségéről beszél.
	– És a fiad? – kérdeztem, megpróbálva elrejteni féltékenységemet. – Rávetted Chaereát, hogy beszéljen a fiadról?
	Agrippina mosolygott és halkan füttyentett.
	– Féltékeny vagy, Parmenón?
	– Szép hajviseletet csináltattál – feleltem. – Fested az arcod és egész tested illatozik. A legszebb ruháidat viseled, és étkezéskor mindig úgy intézed, hogy Cassius melletted üljön. Nem próbálod elcsábítani, ugye?
	– Ó, már megtettem – mondta halkan Agrippina. – Múlt éjjel.
	Eszembe jutott, hogy Agrippina korán távozott a vacsoráról, és rosszullétre panaszkodott – szokásos jele annak, hogy egyedül akar maradni. Chaerea egy órával később vonult vissza.
	– Nem gondoltam volna, hogy ennyire ostoba leszel? – csattantam fel.
	– Mit fog elmondani Cassius szerinted? – mordult rám Agrippina. – Hogy elmerte csábítani a császár kegyvesztett húgát? Gyönyörű testének minden ismertetőjegyét tudom. Ami még fontosabb: találtam valakit, aki még jobban gyűlöli Caligulát, mint én. Gondolod, hogy a hadseregnek tetszett az az ostobaság a parton, és hogy kagylóval megrakott szekereket kellett visszakísérniük Rómába?
	– Ettől még nem lesz Chaereából áruló – feleltem.
	– Ó, Parmenón, gondolj csak vissza a múlt éjszakára és minden más alkalomra, amikor Cassiusszal beszéltünk. Valahányszor Caligulát említem, enyhén elvörösödik. Kiderítettem, miért: Caligula lánynak csúfolta Cassiust. Chaerea egyik feladata, hogy mindennap elkérje a császártól a titkos jelszót. – Agrippina elfojtotta nevetését. – Caligula ugratásként mindig ilyen válaszokat ad: „Pina”, „Pénisz” vagy „Csókolj meg gyorsan”. El tudod képzelni, mekkora kitörő nevetés fogadja ezt? Cassius azt is elmondta, hogy mások éppúgy gyűlölik Caligulát, mint ő. – Megveregette a kezem. – Most a hasznos hírek. A férjem, Domitius nagy szívességet tett mindannyiunknak és meghalt vízkórban. Nem leszek álszent – életében alig gondoltam rá, miért kellene halálában gyászolnom?
	– Mi lesz a fiaddal? – kérdeztem.
	– Virgonc kisfiú, göndör, vörös hajjal. Már most parancsokat osztogat a többi gyereknek a gyermekszobában.
	– Van még más hír is, igaz?
	– Cassius hozott neked egy menlevelet. Télre visszatérhetsz Rómába. Gondolom, Caligula ki akarja deríteni, hogy viseli magát a húga. Mikor Cassius távozik, te is vele tartasz.
	– Hogy elkapjon és kivégezzen! – kiáltottam fel.
	– Nem. Hallgass végig.
	Agrippina megragadta csuklómat, jelezve, hogy nagyon fontos, amit mondani akar. Ettől mindig végigfutott a hátamon a hideg, mert arra emlékeztetett, ahogy Khariklész kitapintotta Tiberius érverését.
	– Caligula meg fog halni – jelentette ki Agrippina. – Ki marad akkor? Lehet, hogy azok a tesze-tosza vén bolondok a szenátusban megpróbálhatják visszaállítani a köztársaságot, de azt a hadsereg nem engedné.
	– Claudius bácsikád? – kérdeztem.
	– Pontosan. – Agrippina erősebben szorította a csuklómat. – Ha Caligula hirtelen meghal, kitör a zűrzavar. Neked és Cassiusnak gondoskodnod kell róla, hogy Claudiust kiáltsák ki császárrá. Ő visszavitet majd engem Rómába. – Elengedte a csuklómat. – Bármi történik is, Parmenón, gondoskodnod kell róla, hogy Claudius valamiképpen az előtérbe kerüljön. A fiamat pedig a Caligula halálát követő felfordulásban természetesen gondosan őrizni kell. – Felállt és engem is magával húzott. – Tudom, hogy túl gyöngéd a szíved, ezért Cassius fogja megtenni, amit még meg kell – biztosítja, hogy Caligula felesége, Caesonia és a kölyke nem él sokkal tovább, mint maga Caligula. Indulj! Biztos vagyok benne, hogy Cassius már vágyakozik utánam, és még több előkészületet meg kell tennünk.
Tizedik fejezet


	„Chaos, úgy hívták: csak nyers, kusza halmaz.”
	(Ovidius: Átváltozások, 1.7.)
	
	Jó volt visszatérni Rómába. A tél ellenére a tavernákban a szokásos tömeg tolongott. Pontia csendje után szívesen sétáltam végig a különböző városnegyedeken, néztem, ahogy a borbélyok az utca közepén borotválják ügyfeleiket, hangos vándorárusok kénes gyújtópálcikát és mindenféle egyéb apróságot árultak, a sülthús-árusok pedig mozgatható sütőik mellett kiáltozva hirdették áruikat. Egy kis, piszkos téren tanítók kiabálták rekedtre magukat diákjaik gyűrűjében. A közelben pénzváltó szűrte át érméit egy fémrácson, míg segédje kis fakalapáccsal ütötte a csorba szélű, sérült pénzérméket. Bűvészek és szélhámosok tolongtak mindenfelé, a koldusokkal versengve. Életük kavargó nyüzsgése éles ellentétet képezett Caligula udvarának rémségeivel vagy a visszatérését tervezgető Agrippina dühével.
	Cassius Chaereánál szálltam meg, a Viminius-kapu közelében álló kaszárnyában. Természetesen meg kellett jelennem a császár előtt, és részt kellett vennem egyik hírhedt vacsoráján Livia régi palotájában. Caligula szokása szerint egy díványon henyélt. Magasabbnak és soványabbnak láttam, mint mikor utoljára találkoztunk, arca koponyára emlékeztetett, szeme beesettnek tűnt. Csaknem teljesen megkopaszodott, csak tarkóján ült meg egy oda nem illő hajpamacs. Alaposan végigmért. Le kellett térdelnem és meg kellett csókolnom papucsba bújtatott lábát.
	– Hogy van drága húgom? – kérdezte selypítve. – Gyakran az eszembe jut. – Megismételte baljós fenyegetését. – Mikor visszatérsz hozzá, Parmenón, emlékeztesd, hogy nemcsak sok szigetem van, hanem sok kardom is!
	Chaerea elmondta, hogy Caligula sok ellenségét száműzte, majd, mikor úgy hozta kedve, utánuk küldte hóhérait, hogy kényszerítsék öngyilkosságra őket. Ha nem engedelmeskedtek, kegyetlenül lemészárolták őket.
	– Kelj fel! Kelj fel! – intett Caligula könnyedén. – Vissza kell vonulnom.
	Elfoglaltam helyem a császár emelvényen álló díványa körül félkörbe rendezett díványok egyikén. A teremben a színtiszta rettegés légköre uralkodott. Senki nem mert a császár engedélye nélkül enni, és mindenki félt attól, hogy a tekintete találkozik a Caliguláéval. A császár visszavonult, majd újra megjelent, nőnek öltözve – gyönyörű selyemruhát viselt, kopaszodó fején fátylat. Ujjaira és lábujjaira zöld műkörmöket erősített. Nem ült le, hanem összecsapta kezét, a zenészek pedig elkezdtek egy jól ismert szürakuszai táncdallamot játszani. Az istenek legyenek a tanúim, ott kellett ülnünk és végignéznünk, ahogy Róma császára úgy táncol és ugrándozik, mint egy antiochiai akrobata. Előadását természetesen fülsüketítő tapsvihar követte. Caligula ezek után, még mindig nőnek öltözve, visszaült díványára, melyet egy színésszel osztott meg – a színész szigorú parancsokat kapott, hogy úgy bánjon a császárral, mintha az valóban nő lenne.
	A következő pár napban az udvarban kellett maradnom. A császár a saját világában élt. Gyakran jelent meg nyilvánosan hímzett, ékszerekkel díszített női köpönyegben. Máskor ennek éles ellentéteként a híres katonai csizmákat viselte, melyekről a becenevét kapta. Néha aranyból készített álszakállat erősített arcára, és villám formájú szigonyt vagy kígyós botot tartva kezében Jupiternek vagy Apollónak öltözött. Időnként Vénusznak mutatta magát, ami nagy veszélyt jelentett: csontos vállai és vékony lábai miatt nehéz volt visszafojtani a kitörni készülő nevetést.
	Az egyetlen, ami még a józan viselkedésre emlékeztetett, a kocsiversenyek iránti érdeklődése volt, de őrültsége végül ebben is megnyilvánult. Teljesen beleszeretett lovába, Incitatusba, és márványistállót építtetett neki elefántcsont jászollal, bíbor lótakarókkal és ékköves lószerszámmal. Versenyek előtt a császári istálló körüli egész városrészt fegyveres őrség foglalta el, és halál várt mindenkire, aki megzavarta a lovat. A kocsihajtókat különböző csoportokba osztották, és nagy versengés folyt a kékek és a zöldek közt. Caligula a zöldeket támogatta. Balsors várt a szembenálló csoportok bármely tagjára, aki fenyegetést jelentett a császár kedvenceire – számíthatott rá, hogy vagy őt, vagy lovát megmérgezik. Nem csoda, hogy Rómát nyugtalanság uralta.
	Eleinte békén hagytak az összeesküvők. Caligula figyeltetett, de ahogy közeledett, majd elmúlt újév napja, egyre inkább jelentéktelen személyként tekintett rám, jobban érdekelték a hónap végére tervezett játékok és ünnepségek. Magamra hagytak. Elmentem a Via Sacrára és meglátogattam a kis Nérót. Ahogy Agrippina leírta nekem, virgonc, fegyelmezhetetlen kisfiú volt dülledt kék szemekkel és rézvörös hajjal. Már ekkor született színésznek találtam. Ott kellett ülnöm gondviselőivel, miközben a gyermek énekelt és táncolt. Nem hiszek a megérzésekben, akkor azonban, miközben a gyermeket figyeltem, a Palatinuson élő szörnyetegre kellett gondolnom. Életemben először imádkoztam azért, hogy Agrippina a megfelelő utat válassza fia számára. Az idős nagynéni, aki a fiúra vigyázott, egy rideg öregasszony volt, arca olyan, mintha ecetet ivott volna. Ahogy büszkén elmondta nekem, egyszer sem emlékeztette a fiút az anyjára. Halványan elmosolyodtam, és biztosítottam afelől, hogy Agrippina sosem fogja elfelejteni neki ezt.
	Meglátogattam Claudius bácsit is, a szenátus könyvtárában. Csúf arcán borosta ütött ki, tunikáját és tógáját por és tinta szennyezte. Fel-alá sétáltatott a könyvespolcok sorai közt, egyik lábát húzta, miközben előadást tartott az isteni Augustus lehetséges őseiről. Körbe-körbe mentünk, míg már kezdtem szédülni. Egy árnyékos, poros sarokban végül hirtelen megállt és leült egy székre, majd megtörölte arcát a ruha-ujjában tartott ronggyal.
	– Te is benne vagy? – kérdezte. Szemeiből eltűnt az az üres tekintet. Szája már nem állt tátva, állkapcsa erősebbnek tűnt, beszédhibája megszűnt. Tisztán és érthetően szólalt meg, míg ravasz, szürkészöld szemei alaposan szemügyre vettek.
	– Agrippina embere vagy hát? – kérdezte. – Az vagyok.
	Alsó ajkát harapdálta.
	– És közéjük tartozol?
	– Kik közé, uram? – kérdeztem.
	– Nagyon jól tudod. Caligula meg fog halni, nem igaz? Trágár, őrült, és gonoszsága napról napra csak növekszik. Most lekötik a játékok, de hamarosan újra lecsap, és rokonai megérzik haragját. Minden jel erre vall. Az előjelek…
	– Miféle előjelek, uram?
	Claudius sóhajtott.
	– A Capitoliumba villám csapott – magyarázta. – Ahogy a Palatinusba is itt, Rómában. Sulla, a jövendőmondó azt üzente a császárnak, legyen óvatos. – Claudius szeme összeszűkült. – Caligulának azt mondták, óvakodjon egy Cassius nevű embertől. Ahhoz azonban nincs szükségünk az istenekre, ugye, hogy tudjuk, változás következik? – Durván cuppantott szájával. – Ne aggódj, itt nyugodtan beszélhetünk. Egy könyvtárban nehéz dolguk akad a kémeknek, nem tudnak nyíltan hallgatózni. Ez a legjobb hely a hatalomátvétel kitervelésére. Nos, benne vagy te is, vagy nem?
	– Igen, uram, benne vagyok.
	Claudius megigazította a köpönyeget a vállán.
	– Most hallgass ide, fiatalember. Agrippina irányít mindent. – Meglepetésem láttán felnevetett. – Nem tudtad, hogy szokott írni nekem? Ne sértődj meg – csitított. – Agrippina azért nem mondta el neked, mert elfoghatnak és megkínozhatnak miatta. Ugyanezért nem használt téged küldöncnek. Caligulát meg kell ölni, és erre akkor van a legjobb esélyünk, amikor elhagyja az amfiteátrumot vagy a színházat. Ha el tudjuk választani testőrségétől, a többiek elvégzik a feladatot. – Úgy dobolt szandálos lábával a padlón, mint egy tanító, aki utasításokat ad. – Cassius Chaerea az összeesküvés egyik vezetője. Caligula még mindig halmozza rá a sértéseket: múlt éjjel ráparancsolt, hogy csókolja meg a kisujját, amit aztán rendkívül trágár módon mozgatott. Egyetlen félelmem, hogy Chaerea nem lesz képes uralkodni magán, és hamarabb lesújt, mint hogy készen állnánk.
	– Te is részt veszel benne? – kérdeztem enyhe gúnnyal. Claudius válaszként felkelt és ujját ajka elé emelve állt egy darabig, miközben a tekercseket nézte az egyik polcon. Mormogott valamit magában, majd leemelte az egyik zsírfoltos, az idők nyomait magán viselő tekercset.
	– Tudod, mi ez, Parmenón? Beszámoló a Julius Caesar elleni merényletről. Mindenki, aki részt vett a meggyilkolásában, később maga is borzalmas halált halt. Én nem jutok hasonló sorsra. Eljátszom az ijedt nyulat, és javaslom, tégy hasonlóképpen. Amikor lecsapnak, tartsd a távolságot. Gondoskodj róla, hogy az ifjú Néró biztonságban legyen, és hogy engem – elmosolyodott – a palota egy távoli csücskében lapulva találjanak. Ha így történik, minden rendben lesz. A többi – széttárta karjait –, az istenek kezében van. Most menj, nekem kéziratokat kell sorrendbe raknom, neked pedig gyilkosságot kell kitervelned.
	Felállt, majd elsietett. Azt hiszem, ha valaki Agrippinához tartozik, mindennap tanul valami újat. Claudiust mindig ostobának tartottam, Agrippina azonban másképp gondolta. Ő megtanulta a leckéjét, és Claudius bácsihoz hasonlóan, nem fedte fel lapjait. Cassius Chaerea más volt: a császár iránt érzett gyűlölete mindent elemésztővé erősödött. Alkonyat után, mikor megszabadultunk a császár kémeitől, találkoztunk a többi összeesküvővel kinn a kertekben vagy az árnyas ligetekben, ahol Cassius emberei megvédhettek. A praetoriánus gárda más tribunusait is bevonták: Papiniust, Asiaticust, Clovinus Rufus volt consult, valamint szenátorokat is, például Valbust. Jelszónk a „szabadság” lett, és kiválasztottuk a gyilkosság napját is: január 24-ét a Palatinusi Játékok utolsó napját.
	Az összeesküvők jól választották ki a helyet. A császári palotánál ideiglenes amfiteátrumot emeltek, odabenn szűk folyosókkal. Az összeesküvők megesküdtek, hogy ott megölik Caligulát, és ha kudarcot vallanak, öngyilkosok lesznek. Az árnyékukká váltam. Agrippina utasítására nekem Progeonésszal kellett foglalkoznom, de mindeddig csak távolról láttam azt a rémes teremtményt. Mostanra mindenki gyűlölte. Caligula bérgyilkosának tekintették; mindig tartott magánál egy listát azokról, akiket a császár el akart ítélni.
	Huszonnegyedike reggelén Cassius úgy intézte, hogy a császári tribünön üljek a játékokon. Caligulát jókedvében találtam, kiáltozott, integetett, pénzt dobált a tömegnek. Megpillantott, magához hívott és a vállamra csapott.
	– Elegem van a nyomorult képedből, Parmenón. Ideje visszamenned Pontiába. Mondd el annak a szajha húgomnak, hogy gyakrabban jut az eszembe, mint szeretném.
	Megcsókoltam a császár kezét és visszavonultam. Gyors pillantást vetettem Progeonészra. Nyugtalannak tűnt, feszengett, és eltűnődtem, lehetséges-e, hogy kéme van az összeesküvők között. Caligula ezután oltárt állíttatott és feláldozott egy flamingót a jó szerencse érdekében. Mikor vér fröccsent a tógájára, letörölte, és megnyalta utána az ujját. Ezután visszaült a helyére, és időnként odahívott egy szenátort, hogy csókolja meg papucsos lábát.
	Körbepillantottam. Chaerea teljes fegyverzetben állt az ajtó mellett, kardját markolta, olyan feszülten, akár az íjhúr. A rajtaütést a nap végére terveztük, de már érezni lehetett a feszültséget. Elhagytam a helyem és Chaereához léptem.
	– Most kell megtenni – sürgettem. – Progeonész gyanít valamit.
	Chaerea megrázta a fejét, sápadt arcán izzadság csorgott le. Lepillantottam az ülőhelyek sorára. A császárt mostanra körülvették a germán testőrség tagjai, köztük Castor és Pollux. Lassan telt a délelőtt. Az amfiteátrumban unalmas harcok folytak. Caligula unatkozott, ezért átmászott a korláton, majd Castor és Pollux kíséretében lement az arénába. Felkapott egy kardot, és megmutatta egy gladiátornak, hogy kell harcolni. Ellenfelén eluralkodott a félelem; térdre rogyott és kegyelemért könyörgött. A császár nyerítve felnevetett és mélyen a gladiátor torkába döfte a kardot, majd testőrei segítségével visszakapaszkodott a tribünre.
	– Éhes vagyok! – kiáltotta. – Enni akarok!
	Megfordult, és hideg, józan pillantása az enyémbe mélyedt. Sose fogom megtudni, tudta-e Caligula, hogy aznap meghal.
	– Parmenón! – kiáltott rám. – Csatlakozz hozzám! Új üzeneteim vannak a húgom számára.
	Félrelökte őreit, és feljött hozzám a lépcsőn. Castor és Pollux követte. A szenátorok zavartan felugráltak, nem tudták, követniük kell-e a császárt. Caligula karon fogott és kilökdösött. Chaerea és a többiek az ajtóban tömörülve megálltak. Számos föld alatti bejáratot láttam, némelyiket a tömegnek építették, másokat a császár és fontos vendégei számára. Caligula az egyik számára épített bejárat felé ment, én pedig megragadtam a kínálkozó lehetőséget.
	– Méltóságos uram, itt lenn biztonságosabb.
	Caligula nem ellenkezett. Gyorsan megfordult és egy szűk folyosón elindultunk a fény felé. Mögöttünk léptek visszhangoztak. A császár úgy hitte, testőrsége követi, de valójában Chaerea és a többiek jöttek mögöttünk.
	Germán kiáltásokat hallottam. A császár riadtan megfordult és a félhomályba meredt.
	– Mi volt ez? – kiáltott fel.
	Chaerea már kivonta a kardját. Ellöktem magamtól a császárt. Caligula megtántorodott, szemeibe kiült a rettegés. Felemelte kezét, hogy elhárítsa a csapást, de Chaerea gyorsan lesújtott, és válltól nyakig végighasította a császár testét. Mikor Caligula térdre rogyott, egy második vágás felhasította az állát. A császár felkiáltott, és oldalra dőlt. A többi összeesküvő is rátámadt, sikolyok és kiáltások harsantak, tőrök és kardok emelkedtek a levegőbe, majd sújtottak le. Riadót fújtak, és a folyosóra bezúdult a trák tisztek vezette germán testőrség felemelt pajzzsal, kivont karddal. A zűrzavarban először rossz irányba indultak. Lepillantottam. Caligula meghalt, holttestét vér borította. Pár összeesküvő védeni kezdte magát a közeledő germánokkal szemben; én a menekülést választottam, és hamarosan már kinn, a napfényben futottam vissza, a város felé.
	A támadásról és a császár haláláról szóló pletykák megelőztek. A Palatinuson zűrzavar uralkodott, egyesek a gyilkosság helyszíne felé futottak, mások, akikbe több ész szorult, megpróbáltak olyan messzire kerülni tőle, amennyire csak lehetett. Megálltam egy szobor árnyékában, hogy kifújjam magam. Letöröltem magamról az izzadságot, és ellenőriztem, nincsenek-e vérfoltok a ruhámon. Ha Agrippina nem téved, vérfürdő következik, de a hatalomváltás sikerrel lezajlott. Ma Caligula megtanulta – túl későn –, hogy nem isten.
	A várt vérontás természetesen bekövetkezett. A germán testőrök és trák tisztjeik értelmetlen öldöklésbe kezdtek. Egyes összeesküvők fejét levágták és győzelmi trófeaként Augustus oltárára helyezték. A testőröket a táborukból besiető praetorianusok ölték meg. Chaerea megmenekült, annak ellenére, hogy sok időt töltött azzal, hogy meggyalázza Caligula holttestét – tőrével összevagdalta a császár ágyékát.
	Caligula barátja, Heródes Agrippa zsidó király közbeavatkozott, mikor a merénylők otthagyták Caligulát. Az Esquilinuson álló Lamia-kertekbe vitette a holttestet, és megpróbált máglyát gyújtatni neki, a nagy zűrzavar miatt azonban hamar feladta, és a félig elégett holttestet nem túl mély sírba temette. Caligula feleségét senki nem tudta megvédeni – rávetette magát az érte jövő tribunus kardjára. Gyermekét, Priscillát a sarkánál fogva csapták a falhoz, hogy kiloccsanjon az agyveleje.
	Időközben a szenátus, az álszent vénségek gyülekezete úgy tömörült össze, mint egy csapat ijedt lúd, nem a szenátus épületében, hanem Jupiter templomában, ahová a város kincstárának tartalmát is magukkal vitték. Őreik védelmében elkezdték a szokásos vitát arról, hogy vissza kellene állítani a köztársaságot. Hiú reményeiknek nem sok alapja volt: a hadseregnek és a népnek is több érdeke fűződött ahhoz, hogy a következő császárt támogassa, bárki is lesz az.
	Megvesztegettem néhány őrt, hogy vigyázzanak az ifjú Néróra, és elindultam megkeresni Claudiust, akiről a kavarodásban mindenki megfeledkezett. A palotát rabszolgák, katonák és szolgák fosztogatták. Átkutattam a könyvtárat, de senkit nem találtam. Ezután eszembe jutott, merre vannak anyja szobái, és valóban ott találtam Claudiust – egy függöny mögött rejtőzött.
	– Minden a terv szerint halad – biztosítottam. – Agrippina fia biztonságban van, neked azonban át kell venned a hatalmat.
	Claudius majdnem bevizelt a félelemtől. Két kupa bort kellett meginnia, hogy alábbhagyjon reszketése. Megragadtam a kezét és magammal húztam, le a lépcsőkön.
	Egy csoport praetoriánus tiszt várt ránk lent. Úgy köszöntötték az öreget, mintha egy isten szállt volna le közéjük. Claudiust azonnal hordszékbe ültették, és katonák kíséretében levitték a városkapun kívül álló praetoriánus táborba. Mire odaért, kezdte összeszedni magát. A praetoriánus gárda magasba emelt fényes karddal, lobogó köpennyel köszöntötte Claudiust, a császárt. Reszketve állt a bíborszőnyeggel leterített emelvényen, de fogadta köszöntésüket és hűségesküjüket. A hír lassan, de biztosan terjedt. Hivatalnokok, titkárok, még egypár szenátor is csatlakozott Claudiushoz. A szenátus tárgyalni próbált, Claudius pedig kertelt, kitért a kérdés elől, témát váltott, mindezt olyan ügyesen, akár egy vén róka. Rámutatott, hogy a hadsereg már kikiáltotta császárnak. Adományokat ígért nekik, és remélte, hogy a szenátus észhez tér, és elismeri császárnak. Nem volt más választásuk: Róma már elismerte.
	Claudius két héttel később visszahívta úrnőmet Rómába. Tisztelettel bánt vele, visszaadta birtokait, és miután kivégeztette Caligula gyilkosait, megfontoltan figyelmen kívül hagyott minden célzást arra, hogy neki vagy nekem is részem volt az eseményekben.
	Agrippina nagy örömmel vette újra a karjaiba a fiát. Úrnőm már betöltötte a huszonötöt, és élete megpróbáltatásai barázdákat szőttek olajbarna arcára, éjfekete hajában ezüstös csíkok jelentek meg, de szeme a régi tűzzel égett. Mikor meglátta Nérót, a ránehezedő évek súlya lehullott a válláról. Felkapta a gyermeket és táncba kezdett. Napokig nem engedte el a fiát maga mellől. Kis testének minden porcikáját szemügyre vette, és alaposan kikérdezte, miket szeret, mik a kedvenc játékai. A kisfiú eleinte félénken és tartózkodóan viselkedett anyja jelenlétében, de végül elválaszthatatlanok lettek. Tudomást sem vettek Domitia Lepidáról, aki addig gondoskodott Néróról. Agrippina szívesen kikaparta volna a szemeit, de Lepida lánya volt Messalina, a rézvörös hajú, kerek arcú szépség, akit az a szerencse ért, hogy feleségül vette Claudius, a császár.
	Agrippina nagyon ritkán említette Messalina nevét, de meg tudtam mondani, hogy a kezdetektől halálos ellenségek lettek. Egy nappal, nem sokkal a visszatérése után Agrippina megkért, hogy fésüljem meg a haját. Kis széken ült egy ezüstből csiszolt tükör előtt. A kis Néró a lába előtt ücsörgött, hüvelykujjával a szájában, és tágra nyílt szemekkel nézte édesanyját.
	– Megtanultam a leckét, Parmenón – jelentette ki Agrippina, miközben arcmását tanulmányozta a tükörben.
	– Milyen leckét, Domina?
	– A túlélését. – Lehajolt és megborzolta Néró haját. – És hogy várnom kell.
	– Mire, Domina?
	– Zárva az ajtó? – kérdezte.
	– Tudod, hogy igen, úrnőm. Gondosan becsuktad magad mögött éppúgy, mint mikor először találkoztunk.
	– Elmondom neked, mit terveltem ki – suttogta, olyan magától értetődő hangon, mintha arról beszélnénk, milyen balzsamot vagy arcfestéket válasszon. – Egy nap Néró lesz a császár, nem igaz, kisfiam? – Boldog mosoly jelent meg arcán, mikor a lábánál üldögélő gyerekre pillantott. – Én pedig császárné.
	Leejtettem a kefét.
	– Neked pedig, Parmenón – folytatta – nem szabad ilyen ügyetlennek lenned.
	– Hogy akarod elérni ezt? – kérdeztem. – Megkéred Claudiust, hogy váljon el Messalinától, és vegyen feleségül? – Agrippina elfintorodott. – Messalina már gyermeket is szült neki, egy kislányt, Octaviát – figyelmeztettem.
	– És? – vont vállat úrnőm. – Kétlem, hogy tényleg Claudius gyermeke lenne. – Ajkába harapott. – Ezt nem szabad újra kimondanom.
	Erőteljesen végighúztam haján a hajkefét, és hátraléptem. Elkapta tekintetemet a tükörben.
	– Mi a baj, Parmenón?
	– Nem hallottad a híreket, Domina?
	Hirtelen megfordult a széken. Mikor dühbe gurult, mindig megváltozott az arca, hosszúkásabbnak, erőteljesebbnek tűnt, magasan ülő arccsontjai jobban kiugrottak, érzéki ajkai vékony rózsaszín vonallá szűkültek. Olvasott a gondolataimban.
	– Mi a baj, Parmenón? – kérdezte újra.
	– Mama, mama, mi történt? – Néró felugrott és megfogta anyja lábát. Agrippina átkarolta a vállát.
	– Csitt, kicsikém – suttogta. – Kiviszlek a kertbe. Vettem neked pár új halat. Parmenónnak mondanivalója van számomra, igaz?
	Kiszáradt a torkom. Sosem láttam még Agrippinát ennyire haragosnak.
	– Pletykák, Domina, puszta szóbeszéd. Azért fizetsz, hogy összegyűjtsem az ilyesmit, nem?
	– Nem is fizetek neked – suttogta rekedten. – Az enyém vagy, Parmenón, testestül-lelkestül. Látom a szemedben: Messalina újra várandós, igaz?
	Bólintottam.
	– A szolgálói azt beszélik, már két hónapja nem jelentkezett a havibaja. Meg fognak esküdni rá, hogy Claudius az apa. Messalina már beszélt a bábákkal és madárjósokkal. Azt ígérték, szép kisfia fog születni. – Agrippina meg se mozdult. – Hallottad, Domina?
	Agrippina szorosabban ölelte magához Nérót.
	– Kifelé! – parancsolt rám. Olyan hevesen harapott az ajkába, hogy pár csepp vér csordult le állán. – Kifelé, hagyj engem békén!
	A következő pár napban alig láttam Agrippinát. A szobájába zárkózott, oda kérette a konyháról az ételt magának és a fiának. Mások jöttek-mentek a lakosztályában: a városban élő kémeinek serege, kereskedők, boltosok, bádogosok, egy-két katona a praetoriánus gárdától. Tudtam, hogy most a legjobb, ha békén hagyom. Az is feltűnt, hogy késő éjjel is érkeznek látogatók: lovasok, katonák odalenn a kertben. Időnként fénypontokat láttam a sötétben és szekérkerekek nyikorgását hallottam.
	A vészhelyzetnek végül vége szakadt. Agrippina visszahívott a szobájába, ahol ugyanazon a széken ült. Hosszú, fekete haját feltűzte, de arcát nem festette ki. Idősebbnek és szigorúbbnak tűnt.
	– Fésüld meg a hajamat, Parmenón – parancsolta –, utoljára.
	Elnehezült a szívem. Azt hittem, el akar bocsátani.
	– Fésüld meg, érintsd meg, szívd be az illatát. Gyerünk! Felemeltem a kefét az elefántcsont ládikából, és engedelmeskedtem. Az arcomhoz szorítottam a haját.
	– Szóval – folytatta, mintha beszélgetésünk nem szakadt volna meg napokra –, Messalinának új kölyke lesz? – sóhajtott. – Még több akadály az utunkban, nemde, Parmenón? Új harcos lépett az arénába. Elmondom, mit fogunk tenni.
	– Igen, Domina.
	– Csendben maradunk és várunk.
	Megfésültem a Domina haját. Hosszú évekig nem tehettem meg újból.
	Agrippina ettől a naptól kezdve megváltozott: haját szorosan feltűzve viselte, mint egy római matróna. A stólája és ruhája inkább megfelelt a köztársaságkori divatnak, mint Claudius udvara hivalkodásának és kifinomultságának. Ritkán festette ki az arcát és még ritkábban láttam ékszereket a nyakában vagy ujjain. Felvett egy tanítót is, azt a kis gazfickó Anicetust, aki Róma történetére és a Julius-Claudius-dinasztia bonyolult intrikáira oktatta. Agrippina lenyűgözött, nála jobb színésznőt soha nem láttam. Már nem a fiatal, szenvedélyes, viharos természetű Agrippina élt közöttünk, hanem egy szigorú római matróna. Vacsoraünnepségei olyan konzervatívvá és unalmassá váltak, hogy gyakran elaludtam. Néha elkapta a tekintetem és gyorsan kacsintott. Húgát, Juliát egyre többször hívta meg lakomáira, utána pedig kart karba öltve sétáltak a kertekben. Julia nagyon hasonlított Drusillára: sötét haj, buja, érzéki test, kihívó, a tekintetet megragadó pillantások, gyöngyöző nevetés – de Drusilla unalmassága és üresfejűsége is megvolt benne. Nemsokára Agrippina hatása alá került, és elhozta neki az udvar pletykáit és a város botrányait. Agrippina ilyenkor ült, meghallgatta és bölcsen bólogatott.
	Egy este a Domina meghívta Claudius császárt vacsorázni. Úgy vélem, a hatalom megváltoztatja az embereket: Claudius eljátszhatta a bolondot, de hamarosan éppolyan ravasznak és könyörtelennek mutatkozott, mint bármelyik elődje, az ellenállást kegyetlenül letörte otthon és idegenben is. Agrippina nagyra becsült rokonaként fogadta, majd Claudiust és Messalinát is a díszhelyhez vezette. Az unalmas külsejű Agrippinához képest Messalina úgy tündökölt, akár a nap az égen. Nem nőtt túlságosan magasra, de tökéletes alakja és kecses járása miatt minden férfi megfordult utána. Kerek babaarcában különös, sötétkék szemek ültek csinos orrocskája és telt ajka fölött, mindezt aranyló vörös haj keretezte. Egyetlen csuklóján több ékszert viselt, mint amennyit Agrippina egész ékszeresládikája őrzött. Szeretett fehérbe öltözni. Mikor besétált a terembe, a fény megcsillant a nyakán és fülében viselt ékszereken, és úgy ragyogott, mint egy, a halandók előtt megjelenő istennő.
	Agrippina körüludvarolta és próbálta teljesíteni minden szeszélyét. Claudius bekapta a csalit, de Messalina sejtette, hogy Agrippina tervez valamit. A lakoma során nagyon keveset ivott, és csinos arcán gúnyos mosollyal hallgatta, ahogy Agrippina Claudiusnak hízeleg és lenyűgözi mindazzal, amit tud Róma szokásairól és legendáiról. Claudius szája tátva maradt a csodálattól, miközben hallgatta, végül szokása szerint elaludt. Messalina közelebb hajolt. A trójai Szép Heléna nézhetett ki így: gyönyörű, áruló és nagyon, nagyon veszélyes.
	– Köszönöm – susogta. – Köszönöm az ételt, a bort, a társaságot. – Légiesen a zenészek felé intett. – Csodálom jártasságodat a római történelemben. – Ajkáról eltűnt a mosoly. – Ha igaz, hogy Claudius a trójai Aeneas leszármazottja – folytatta –, és bábáimnak igazuk van, akkor úgy tűnik, Aeneasnak újabb leszármazottja születik. Kedvedre való ez, ugye, Agrippina?
	– Rendkívül boldog vagyok – felelte úrnőm negédesen. – Kérlek, fogadd el őszinte gratulációmat. Biztosíthatlak afelől – folytatta, egy szőlőszemet ejtve szájába –, hogy te és gyermeked mindig a gondolataimban vagytok.
	– Te és a tied pedig az enyémben – vágott vissza Messalina.
	Ezután a lakoma véget ért. Claudiust a hordszékébe segítették, miközben részegen motyogott a madárjósokról. Agrippina és Messalina megcsókolták egymást – az arénában egymást köszöntő gladiátorokra emlékeztettek –, és a császári menet harsonák hangja, fáklyák ragyogása közepette elvonult. Agrippina összecsapta a kezét, és kijelentette, hogy elégedett.
	– Légy óvatos – figyelmeztettem.
	– Az leszek, Parmenón – suttogta. – Nagyon, nagyon óvatos leszek. Őszintén remélem, hogy Messalina jól érzi magát. Mit gondolsz, tetszett nekik a zene? Gondolod, hogy Claudiust lenyűgözte, mennyire ismerem Róma történelmét?
	– Rómában nincs jobb színésznő nálad – dicsértem.
	A kezemre csapott.
	– Most, hogy elmentek – folytatta –, sok dolgom van. Hosszú éjszaka áll előttünk, Parmenón.
	Kiment, és mikor visszatért, két nagydarab alak jött mögötte az árnyékban. Szívem kihagyott egy ütést, mert már első látásra emlékeztettek valakikre. Láttam szakállas arcukat és vállukra hulló sűrű hajukat. Castor és Pollux léptek elém a fáklya fényében.
	– Az istenekre! – kiáltottam fel.
	Mindkét germán rám nézett, jéghideg kék szemeikkel alaposan végigmértek.
	– Nincs mitől félned – nyugtatott meg Agrippina. – Ez a két férfi hűségesküt tett a bátyámnak, és most, hogy ő meghalt, nekem tartoznak hűséggel.
	Agrippina előrébb lépett, és mindkettejüket tetőtől talpig szemügyre vette. Egyszerű tunikát hordtak, nem a császár személyi testőrségének vörös-fehérjét. Nyakukban ezüstpántot viseltek, csuklójukon réz karpereceket. Még mindig nagyon veszélyesnek tűntek menetelőcsizmáikban, a vállukra vetett övből lógó széles pengéjű tőrökkel.
	– Hűségesküt tettek – jelentette ki Agrippina megosztoztunk a kenyéren és són. Ők az árnyékaim, akik védelmet jelentenek a számomra és fiam számára.
Tizenegyedik fejezet


	„Most sötét utakon megy arra, honnan, mondják, senki se térhet újra vissza.”
	(Catullus: Carmina, 3.)
	
	Agrippina rávette a két germánt, hogy nekem is hűségesküt tegyenek – a komor szertartásra ott, a fáklyák és gyertyák fényében került sor. A két germán kenyeret és sót evett, és megesküdött a földre, tengerre és égre. A rögtönzött szertartás után Agrippina megparancsolta, hogy kövessem le, a ház alatt húzódó pincékbe, egy kusza folyosókból álló helyre, ahová igen ritkán mentem. Agrippina egy erős, vasalt ajtóhoz vezetett minket a folyosó végén. Castor kinyitotta az ajtót és belépett. Egy halk nyögésből és a lánc csörrenéséből azonnal tudtam, hogy van ott valaki. Fáklyák gyúltak, és megpillantottam a falhoz láncolt Progeonészt. Agrippina kínzómesterei kiszúrták a szemét, üres, fekete üregek meredtek rám.
	– Itt van – jelentette ki Agrippina gúnyosan. – Itt van az az ember, aki Caligula kivégzendő ellenségeinek a listáját hurcolászta és aki elég arcátlan volt ahhoz, hogy eláruljon. – Közelebb hajolt Progeonészhoz, és belesuttogott véres fülébe. – Nos, Progeonész, meg akarsz halni?
	A görög felnyögött és bólintott. Nem tudta, ki vagyok, a valósághoz fűződő minden érzékét elveszítette. Akit ennyi kín gyötör, az már csak várni tudja a halált.
	Agrippina még egyszer megnézte az arcát, aztán távozott. Sosem említette Progeonészt újra, de megtudtam, hogy a két germán kivitte a földekre, és élve eltemette.
	Az éjszaka borzalmai ezzel még nem értek véget. Agrippina összehívta kísérete többi tagját. Hordszékbe ültünk, és fáklyavivők kíséretében a szűk, kanyargós utakon felmentünk a Lamia-kertekbe, az Esquilinusra. A kísérteties hely fürdött a hold sápadt fényében. Agrippina némán odavezetett minket egy elhagyatott ciprusliget széléhez. A germánok, akiket rendszerint semmi nem ijesztett meg, innentől nem voltak hajlandóak tovább menni. Rettegésük átterjedt a kíséret többi tagjára is. Agrippina összeszidta őket, ők azonban csak visszanéztek rá, és továbbra sem tettek egy lépést sem előre. Úrnőm dühében szitkozódott, felkapott egy fáklyát és beljebb vezetett a ligetbe.
	Olyan szabályos kör alakú tisztáson álltunk meg, mintha csak emberkéz vágta volna ki a fákat. A sötét ciprusfák gyűrűjében semmit nem láttam, csak egy kőhalmot középen. Agrippina itt állt meg. Nem szokott elragadni a képzeletem, de minél tovább álltam ott, annál súlyosabban nehezedett rám a nyomasztó csend – semmi hangot nem hallottam, se az éjszakai madarakat, sem a fű susogását, még a fák lombja közt sem fújt a szellő. Mintha egy tájképben álltunk volna. Agrippina elsápadt, keze úgy reszketett, hogy át kellett vennem tőle a fáklyát. Követtem a tekintetét. A fák közül köd kúszott ki – vagy olyasmi, ami ködnek tűnt. Mikor elért a sziklákhoz, emelkedni kezdett. Megnevezhetetlen rettegés fogott el, mintha valaki láthatatlan rémségekkel közelítene felém. Agrippina megszólalt, egy védőimát mormolt el a sötétség hatalmai ellen. Megérintettem a vállát, és jéghidegnek találtam. A ködből hang szállt felénk, mintha száraz levelek zörögnének a szélben, majd megszólalt egy nyers torokhang.
	Az istenek legyenek a tanúim: megfagyott bennem a vér, beleim összecsavarodtak a félelemtől. Caligula! A halott császár szelleme kelt ki sírjából. Mögöttem állt, a fülembe suttogott, ugyanazon a borzalmas hangon, amit akkor hallottam tőle, amikor magában beszélt. A liget megtelt rettegéssel. Mintha egy árny száguldott volna felénk, annak ellenére, hogy a hold nagyon halványan sütött, fáklyáink pedig gyengén világítottak. Borzadályos hely!
	– Ez Caligula sírja, nem? – suttogtam.
	– Az – felelte Agrippina. – Egész Rómában azt beszélik, hogy kísértetek lakoznak itt. – Esdeklő pillantást vetett rám. – El szokott jönni hozzám az éjszaka sötétjében, Parmenón. Látom vérfoltos arcát. Könyörög, hogy temessük el tisztességesen. – Szünetet tartott. – Megpróbáltam elintézni, de senki nem hajlandó segíteni.
	Minden bátorságomat összeszedve teljesítettem a kérését. Kapák és csákányok hevertek széjjel, azok a rabszolgák hagyták ott őket, akik megpróbálkoztak a feladattal, de aztán elmenekültek. Félrehúztam a sziklákat, és leástam a puha talajba. Hamar rátaláltam a mocskos takaróba burkolt holttestre. A tűz legalább megtisztította a maradványokat, még ha nem is égette el teljesen. Arca felismerhetetlenné vált az égésnyomoktól, de könnyen felismertem feje formáját és tarkóján a jellegzetes hajpamacsot, melyet nem érintettek a lángok. Agrippina testőrei összeszedték a bátorságukat és gyújtósnak valót gyűjtöttek. Igyekeztem nem nézni arra, amit a karomban tartottam, letettem a földre, és segítettem a többieknek halotti máglyát építeni, majd ráhelyeztem a holttestet. Agrippina elmormolt pár imát, majd egy amfora olajat öntött a holttestre és a fára. Fáklyát hoztak, majd minden, ami megmaradt Caligulából, az istenek barátjából, a tűz martalékává vált.
	Agrippina soha többé nem említette bátyja temetését. Visszatért házunkba, és tovább játszotta a visszavonult nemesasszony szerepét. Élte a békés, a fiának élő matróna életét, mindig készen állt szórakoztatni a császárt a Róma történelmével kapcsolatos előadásokkal, álarcokkal és szónoklatokkal. Messalina és ő úgy figyelték egymást, mint a harcra kész párducok. Ha a császár nem tudott eljönni látogatóba, Agrippina a felszabadított rabszolgáit szórakoztatta, Narcissust és Pallast, akik fontos tisztséget töltöttek be a kincstárnál, az udvarban és a császár személye körül.
	Mindenhová elkísértem. Agrippina sosem említette a császárt, az udvart vagy a politikai életet, még akkor sem, amikor Claudius megkezdte a szenátus szokásos megtisztítását és bosszút állt azokon, akik az évek során sértegették vagy lekicsinylették.
	A Claudius trónra léptét követő februárban Messalina egy vézna kisfiúnak adott életet, akit Britannicusnak neveztek el. Agrippina eljátszotta a kedves rokont, ajándékokat küldött a szülőknek és a gyermeknek. Jól leplezte dühét és neheztelését. Úgy cserkészte be Messalinát, ahogy egy vadmacska tenné az áldozatával, de egyszer sem mutatta a karmait. Ehelyett húgán, Julián keresztül vívta meg csatáit – Julia szépségével és vad, mohó természetével hamarosan az előkelő római társaság ünnepelt tagjává vált.
	Agrippina csendesen biztatta Juliát. Bemutatta az egyetlen embernek, akit igazán csodált: Annaeus Seneca hispán filozófusnak és bankárnak. Soha nem bírtam rájönni, Agrippina mit csodált ennyire ebben az emberben.
	– Lehetséges, hogy ő árult el bennünket Caligulának, nem emlékszel? – figyelmeztettem.
	Agrippina megrázta a fejét.
	– Az az áruló még él!
	– Ki? Afer, a szónok?
	– Az áruló még él – ismételte tágra nyílt szemmel. Természetesen a vén Claudiusra célzott. Egyik ujját az ajkamra szorította.
	– Idővel, Parmenón, idővel minden adósságunkat megfizetjük!
	Seneca még mindig nyugtalanított. Ravaszabban és bosszúállóbban tért vissza a száműzetésből, mint valaha. Hírhedt kétszínűségét is gyűlöltem: értekezéseket írt a fiatalságról és az öregkorról, és ékesszóló műveket az ember végzetéről. Szegénységet és spártai életmódot hirdetett, ő maga azonban élvezte az előkelő társaság minden kényelmét. Azt állította, megveti a vagyont, de olyan ravaszul fektetett be, mint minden bankár.
	Agrippina filozófiai beszélgetéseket folytatott vele, élesítette elméjét, felkészült a Claudiusszal folytatandó későbbi vitákra. Nem titkolta, hogy szeretné, ha Seneca lenne szeretett Nérója tanítója. Agrippina okos, jól álcázott játszmát játszott, vagy legalábbis ő így vélte. Jól bánt Senecával, etette-itatta, nevetett elmés megjegyzésein, hízelgett túlcsorduló önbecsülésének, de a kacérkodást visszautasította; ehelyett finoman húgát, Juliát tolta előtérbe, mint lehetséges szeretőt a filozófusnak. Rendszeres látogatói lettek az udvarnak, fontos ünnepséget vagy lakomát el sem lehetett képzelni nélkülük.
	– Tudom, mit csinálsz – vetettem Agrippina szemére egy este, miután a párocska távozott.
	– Valóban, Parmenón? – kérdezte. – Szeretem a húgomat.
	– Nem, nem szereted. Te csak egyvalakit szeretsz, Domina – a fiadat.
	Nem nézett a szemembe, visszament egy oldalt álló asztalkához és töltött egy kehely bort.
	– Hallottad a szóbeszédet? – kérdeztem.
	– Ó, ne mondd, hogy Messalina megint terhes!
	– Nem, Domina. Messalina figyel téged.
	– És?
	– Légy óvatos, ne provokáld túlságosan!
	Agrippina nem hallgatott figyelmeztető szavamra. Tovább szórakoztatta Claudiust, tovább hízelgett neki, és biztatta húgát, legyen a római társaság csillaga. Messalina úgy döntött, elég ebből, és lesújtott. Egy éjjel törés-zúzás, sikolyok és kardcsörgés zaja ébresztett. Takaróba burkolózva elhagytam hálószobám, és lesiettem a folyosókon át. A hangok a ház túlsó végéből jöttek, ahol Agrippina és a fia aludtak. Mindketten biztonságban voltak, de Castor és Pollux az életükkel fizettek, amiért bátran úrnőjük és fia védelmére keltek. Castor már meghalt, mire odaértem, nyakán szörnyű seb tátongott. Pollux, aki egymaga harcolt két betolakodó ellen, tetőtől talpig egyetlen véres masszává vált. A betolakodók egyike, mielőtt menekülőre fogta a dolgot, gyomron szúrta. Mire odaértem, Agrippina már fölé hajolt, és hallgatta nyers, torokhangú suttogását. Úrnőm ezután felállt, súgott valamit egy szolgának, aki előrelépett és gyorsan átvágta a germán torkát. Mindkét holttestet eltávolíttattam, és fegyvereseket küldtem, hogy keressék meg a betolakodókat. Követték a földön hagyott vérnyomokat, de egyedül tértek vissza.
	Agrippina nem látott a dühtől. Rémült fiát egy másik, erősen őrzött szobába vitte, majd az írószobájába hívatott. Dühöngő nőstény oroszlánra emlékeztetett, ahogy fel-alá sétált és szinte őrjöngött a fiát ért támadás miatt. Csak fokozatosan sikerült megtudnom tőle a részleteket. Néró és ő későn tértek aludni, és szokás szerint Castor és Pollux álltak őrt a szobáik előtt. Semmit nem gyanított, mígnem sikolyokra és kardcsörgésre ébredt. A germánok kívülről rátolták a reteszt az ajtóra – okosan, mert ha Agrippina vagy fia pánikba esik, és kirohan, egyenesen az orgyilkosok kardjaiba szaladtak volna. Mindkét germán bátran küzdött, míg fel nem riadt a háznép többi része. A támadók ekkor elmenekültek, sebesült társaikat magukkal vonszolva.
	– Hányan voltak? – kérdeztem.
	Agrippina abbahagyta a fel-alá járkálást és széttárta kezeit.
	– Pollux szerint legalább tízen, mind álarcban és csuklyás köpönyegben. Mielőtt megkért volna, hogy vessek véget szenvedéseinek, elmondta, hogy legalább felüket vagy megölték, vagy megsebesítették.
	– Betörésnek fogják tartani – feleltem. – Egy csapat tolvaj szerencsét próbált.
	– A rablók nem járnak tízesével – csattant fel Agrippina. – És nem kedvelik a hideg acélt. Ezek a férfiak tudták, hová jöjjenek és mit keressenek: Nérót és engem.
	– Messalina keze van a dologban? – kérdeztem.
	– Az a szuka – bólintott Agrippina. – Csak gazdag ember tud ennyi orgyilkost felbérelni és ilyen pontos utasításokat adni nekik.
	– Biztonságban vagy – feleltem. – A fiad sértetlen. Kérelmet nyújthatsz be a császárnak – mondtam hízelgő hangon.
	Agrippina türelmetlenül csettintett ujjaival.
	– Gondolkodnom kell. Terveket kell szőnöm! – Ezzel otthagyott.
	Nem sokat tudott tenni; Messalina újra lesújtott, kegyetlenül és célratörően. A háznép késő délelőttig aludt másnap, mígnem küldöncök nem jöttek, akik értesítették Agrippinát, hogy húgát, Juliát és a filozófus Senecát letartóztatták házasságtörésért, nyilvános ledérségért és lehetséges árulásért. Ha nem állítom meg, Agrippina azonnal siet a Palatinusra.
	– Semmit nem tehetsz – győzködtem.
	Agrippina csak nehezen küzdötte le haragját. Elküldte a szolgákat, akik arra vártak, hogy hordszékén elvigyék a két germán temetési szertartására.
	– Gondoskodj a halotti máglyákról – próbáltam meggyőzni –, csomagolj össze, és ürítsd ki a házad. Megrakjuk a szekereket és elhagyjuk Rómát.
	Agrippina előrehajolt, és megragadta az asztal két szélét, mintha földrengés rázná a házat.
	– Tűnjek el? – suttogta. – Mint egy megvert kutya?
	– Mi mást tehetsz? – vágtam vissza. – Elkutyagolsz Claudius bácsihoz? Elmondod neki, hogy imádott felesége megpróbálta megölni a fiadat? Tudod, milyen Claudius: habozik majd, bizonyítékot követel, Messalina pedig lecsap. A húgoddal együtt akaszt fel! Ketten egyfajták, mondja majd. – Megragadtam úrnőm karját. – Tehetsz még ennél is nagyobb ostobaságot: elmehetsz a császárhoz és megvédheted a húgodat, elmondhatod a császárnak, hogy Julia ártatlan az ellene felhozott vádakban. Tedd csak meg – folytattam figyelmeztetőn –, és a hónap végére te és Néró már nem vagytok az élők sorában!
	Agrippina elsőre nem akart hallgatni rám, és eluralkodott rajta a lehető legtombolóbb düh. Fel-alá járkált, kelyheket, vázákat, szobrokat borított fel, hogy nagy robajjal zuhanjanak a földre, késével felhasította a párnákat, székeket rúgott fel. Dühe alábbhagytával egy díványra rogyott, és a kezeibe temette arcát.
	– Gondolkodom, Parmenón. Mielőtt újra untatni kezdesz tanácsaiddal, gondolkodom. – Leengedte kezeit. – Tisztességesen eltemetjük a két germánt. Közben szólj a háznagyomnak és kamarásaimnak, hogy csomagoljanak és rakják meg a szekereket. Még ma távozunk Rómából. Küldök Claudiusnak egy levelet, hogy ártatlan vagyok, és el sem tudom mondani, mennyire megrázott, amit a húgom tett.
	Beleegyezőn elmosolyodtam. Agrippina elfordult és oldalpillantást vetett rám.
	– De egy nap visszatérek, Parmenón!
	– Egy nap – ismételtem.
	Agrippina az ajtóra mutatott.
	– Menj. Hagyj egyedül és ne engedj be senkit.
	Agrippina állta a szavát, egy apró részletet leszámítva: egy nappal tovább maradtunk Rómában, hogy halljuk a Juliára és Senecára kiszabott ítéletet. Mindkettejüket száműzték: a gyomorbajos Senecát Korzikára, Juliát, ezt a gyönyörű pillangót Pontiára. Messalina nem sok könyörületet mutatott – a szigetet heteken belül praetorianusok látogatták meg, és nem sokkal ezután megkaptuk Julia halálhírét.
	Agrippina visszavonult antiumi villájába, a virágos ligetek és árnyas, oszlopok szegélyezte sétányok közé. Visszatért tanulmányaihoz, barátokkal levelezett és szórakoztatta magát. Megtanította Nérót úszni és halászni. Már nem foglalkozott fazekassággal, de nagy érdeklődést tanúsított a kertészkedés iránt, főleg ami bizonyos mérgező növények termesztését illeti. A mérgeket kipróbálta és tartósította, mielőtt kikísérletezte az ellenszerüket. Orvosokat, kuruzslókat és patikáriusokat vett fel, akik elmagyarázták neki a különböző anyagok és növények tulajdonságait. Agrippina éles elméjű diáknak bizonyult, ugyanakkor vigyázott, nehogy úgy tűnjön, hogy Rómában bárkire is veszélyt jelent.
	– Nem elég, hogy itt rejtőzöm, Parmenón – jelentette ki egy reggel. – El kell vonni Messalina figyelmét. Azt kell hinnie, hogy biztos helyen vagyok és elégedett életet élek jó messze az udvartól. – Felkapott egy kézitükröt, és szemügyre vette olajbarna arcát. – Huszonhat éves vagyok – jelentette ki. – Tudod, Parmenón, ideje férjhez mennem. Ó, nem, nem vér szerinti herceghez vagy diadalmas tábornokhoz. Kiválasztottam már: nagyon gazdag, rendkívül elmés. Jól szórakozom majd mellette.
	A szerencsés – vagy szerencsétlen, nézőponttól függően – férfit Passienus Crispusnak hívták, gyakran tett látogatást Agrippina villájában és barátságban állt Caligulával. A maga idejében éles elméjű, remek szónokként ismerték. Nagy vagyonnal rendelkezett, birtokai voltak Tusculumban, Rómában és máshol. Az alacsony, kopaszodó Passienus fanyar megjegyzései mindig nagy vidámságot okoztak anélkül, hogy ellenségességet váltottak volna ki. Egy idős római özvegyasszony egyszer azt állította, hogy Passienus azt mondta, ő régi cipőket vásárol.
	– Én nem mondtam, hogy régi cipőket vásároltál – felelte Passienus. – Azt mondtam, eladtál régi cipőket.
	Róma visszhangzott a válasz kiváltotta nevetéstől, és az özvegy hónapokig nem mert mutatkozni. Még Tiberius és Caligula is méltó ellenfelükre találtak ebben az udvari mókamesterben, és egyikük sem sértődött meg, amikor Passienus ezt mondta róluk: „Sosem volt még ilyen jó rabszolgának ilyen jó gazdája!”
	Caligula szívesen ugratta. Egy nap megkérdezte a szónokot, nem került-e romantikus viszonyba szeretett húgával, Drusillával.
	– Együtt háltál vele? – kérdezte nyíltan.
	Mindenki más elájult volna a kérdés hallatán, hiszen ha nemmel válaszol, azt Caligula értelmezheti úgy, hogy nem találja elég szépnek Drusillát, ha azonban igent mond, az árulásnak számít. Passienus azonban csak megigazította tógáját és nyugodtan azt válaszolta: „Még nem, méltóságos uram.”
	Caligulából kitört a kacagás. Hátba veregette Passienust. Még napokig ismételgette magában az elmés választ, és mindig kuncogott rajta.
	Passienus mindig jó barátságban állt Agrippinával, pénzt kölcsönzött neki, részt vett a lakomáin, és egyike volt azoknak, akik őszintén meg tudták nevettetni. Gyanítom, hogy udvari mókamesterként titokban arra használta vagyonát és befolyását, hogy előremozdítsa Agrippina ügyét Rómában. Messalina nem látott benne fenyegetést. Agrippina és Passienus nyugodtan letelepedhetett élni a házaspárok nyugodt, csendes, unalmas életét.
	Passienusnak hízelgett, hogy bekerülhet a császári családba. Agrippina ügyesen szőtte köré hálóját. Passienus egyszer a bor hatása alatt vidáman elmondta nekem, hogy Agrippina csodálatos szerető, tele életerővel, nagyon lelkes az ágyban. Megmondtam neki, hogy az efféle véleményét tartsa meg magának.
	Passienus, ez a szeretetre méltó, vidám gazfickó könnyen beleszokott új szerepébe a nála harminc évvel fiatalabb Agrippina társaként és védelmezőjeként. Úrnőm éppúgy használta őt, mint minden férfit. Passienus több vasat tartott a tűzben, és megvolt hozzá a vagyona, hogy hírszerzők egész seregét fizesse. Agrippina ettől függetlenül távol maradt Rómától, Antiumban tartózkodott, vagy északra utazott, Tusculumba. Sosem beszélt velem Passienushoz fűződő viszonyáról. Csak Néró érdekelte, és a hírek, melyeket férje a városból hozott.
	Passienus házasságuk negyedik évében vízkór tüneteitől kezdett szenvedni. Emlékeztettem úrnőmet, hogy első férje, Domitius ugyanettől a kórtól halt meg.
	– Gyakran előfordul ez a betegség az ő korában és társadalmi osztályában – felelte Agrippina nyugodtan. – Mindent megteszek, amit tudok, hogy segítsek.
	Passienus korábbi önmaga árnyékává vált, tompább és visszahúzódóbb lett, mintha olyan kérdésre összpontosítana, melyre a válasz folyton kisiklik a gondolatai közül. Agrippina egyre jobban átvette közös ügyeik irányítását. Feltűnt, hogy Passienus nem nagyon kedveli Nérót, és a fiú viszonozza hűvösséget.
	Néró köpcös, rézvörös hajú kis gombóccá nőtt, vastag ajkai voltak és turcsi orra, meglepően kék szemeivel folyton hunyorított, mintha nem látna jól. Gyorsan tanult és nagyszerűen színészkedett. Imádott énekelni és táncolni, verseket írt, és anyja házának látogatóit gyakran szórakoztatta gyerekes dalaival, verseivel vagy színészi előadásával. Ügyes atléta vált belőle, kecsesen futott és úszott, és nem félt a lovaktól, legnagyobb szenvedélye mégis a színjátszás lett – ez, és az anyja. Talán amiatt vágyott ilyen éhesen a közelségére, mert korai éveiben elválasztották őket. Egyre csak kapaszkodott belé, Agrippina pedig engedte, hogy az ő ágyába meneküljön állandó rémálmai elől. Még mikor úrnőm hozzáment Passienushoz, a fiú akkor is a szobájukban aludt egy díványon. Egy reggel hallottam, hogy Passienus vitatkozik ezen Agrippinával, de aztán nem tiltakozott többé.
	Ahogy Néró nőtt, egyre jobban kezdett érdekelni a kis szörnyeteg. Gyakran rajtakaptam, hogy Agrippina ajtaja előtt kuporog és hallgatózik vagy a kulcslyukon kémlel befelé. A szolgák és rabszolgák elhalmozták imádattal, de az is igaz, hogy egyesek suttogtak és pletykáltak a kapcsolatukról. Egy nap egy szolgálólány elkövette azt a hibát, hogy elmondta a többieknek, látta Nérót, amint anyja ruháit viselte. A lány még aznap eltűnt, és senki nem látta többé.
	Passienus kerülte a fiút, amennyire tudta. Egyszer hallottam, hogy kis rémségnek nevezi Nérót, de többnyire volt annyi esze, hogy az ehhez hasonló megjegyzéseit megtartsa magának. Nem szerettem Néró émelyítő édességét, a gúnyos csodálatot jeges, kék szemeiben, mikor engem kérdezgetett, különösen anyjáról és nagybátyja, Caligula tetteiről. Próbáltam olyan tapintatosan válaszolni, amennyire csak lehet. Néró éles elméjű gyermek volt, és addig zaklatott kérdéseivel, amíg nem adtam kielégítő választ.
	Agrippina még mindig velem küldözgette üzeneteit a városba.
	– Jellegtelen a külsőd, Parmenón – jelentette ki. – Bemehetsz bárhová, és ott állhatsz anélkül, hogy bárki észrevenne. Kémnek születtél. – Elhúztam a szám a sértés hallatán, ő azonban hirtelen átkarolt és szájon csókolt. – Nem is a kémem vagy – suttogta –, sokkal inkább az árnyékom.
	Sosem tudhattam pontosan, mit vittem magammal Rómába – a borosüvegekben elrejtett üzenetek virágnyelven íródtak, csak a címzett tudta értelmezni. Összegyűjtöttem a város pletykáit és botrányait, ahogy a halász fogja hálójába a halakat, és mindet elvittem Agrippinának. Elmondtam neki, hogy Caligula kísértete még mindig bolyong a Lamia-kertekben, és már meggyilkolása helyszínén is látták. Néró meghallotta, miről beszélünk, és mohón hallgatta a részleteket, minden szót az agyába vésve. Később természetesen alaposan kikérdezett és elismételtette velem az összes rémtörténetet.
	Egy gyönyörű tusculanumi délelőttön egy rabszolga jelentette, hogy az egyik, a kertben fellógatott madárkalitkát felfeszítették, és az énekesmadár eltűnt belőle. Az ilyesmivel rendszerint egy háznagy vagy kamarás foglalkozott volna, de akkor éppen mind a délutáni pihenőjüket élvezték jókora boroskorsóik társaságában. Úgy döntöttem, magam járok utána a dolognak. Megvizsgáltam a kalitkát, valami felkeltette a figyelmem, és beljebb mentem a kertbe, mert gyerekhang kántálását hallottam a bokrok közül. Csendesen széthúztam az ágakat. Néró térdelt a bokrok közt, egy kis, kövekből felállított oltár fölé hajolva. Az oltáron az énekesmadár feláldozott teteme feküdt. Néró torkától ágyékáig felhasította a madárkát, belei véres masszában bugyogtak ki. A fiú a vérbe mártotta ujját, és bekente vele arcát, mint egy pap.
	– Mit csinálsz itt? – dörrentem rá.
	– Áldozatot mutatok be.
	– Miért?
	– Semmiért, te buta! – felelte Néró. – Caligula bácsinak áldozom. Mikor eljön hozzám, beszélgetek vele.
	A napfény és meleg ellenére megborzongtam és nyirkos izzadság ütött ki tenyeremen – nemcsak az áldozat, a gyönyörű madár elpusztítása miatt, hanem a tiszta kék szemektől is, melyek olyan komolyan tekintettek rám, és Néró céltalan fecsegése miatt is, ami annyira emlékeztetett a Caliguláéra.
	– Nagybátyám isten – jelentette ki Néró. – Én pedig az unokaöccse vagyok. Helyénvaló, hogy jámborul áldozatot mutassak be neki.
	Alig töltötte be a nyolcat, de úgy beszélt és úgy nézett ki, mint egy tapasztalt összeesküvő. Távozni akartam, de Néró talpra ugrott és megragadta a csuklómat. Körmei fájdalmasan mélyedtek a bőrömbe.
	– Ez a mi titkunk, igaz, Parmenón? Kettőnk közt marad, nem szólsz róla anyámnak?
	– Nem mondom el anyádnak – ígértem.
	– Rendben – felelte a kis rémség. – Tudod, Parmenón, nem először csinálom ezt. A nagybátyám mindent elmond. Neked is üdvözletét küldi. – Mosolyra húzódott az ajka. – Most elmehetsz. Befejezem a szertartást.
	Sosem számoltam be Agrippinának minderről; túlságosan megijedtem. Az ő szemében Néró soha nem tehetett semmi rosszat. Azokban a mámorítóan veszélyes, összeesküvéstől terhes napokban, miközben Agrippina a hálóját szőtte, senki nem érezhette magát biztonságban. Bármennyire szeretett is, bármennyire is szüksége volt rám, én is könnyen áldozattá válhattam volna a fia előtt emelt oltáron.
	Összesen hat év telt el, gyorsan, akár egy álom. Néha megpróbáltam a saját életem élni: hol egy csinos arccal találkoztam, hol befektetéseimmel törődtem. Azt terveztem, hogy saját birtokot vásárolok, de Agrippina könyörtelenül visszavonzott magához. Nem volt más választásom: molylepkeként táncoltam a csábító láng körül. Agrippina egyre gyakrabban használt küldönceként.
	– Figyelj Claudiusra – figyelmeztetett –, és arra a ragyogó szajhájára.
	Megtettem. Rengetegen álltak készen, hogy beszéljenek róluk. Claudiusnak sikerült kivívnia némi tiszteletet, mert visszafogottabban és kevésbé vérszomjasan kormányzott, mint elődje, de fokozódó különcsége a vacsoraasztal körüli beszélgetések állandó témáját képezte. Claudius kedvelte a régi idők szokásait, és nagy bírónak vagy ügyvédnek képzelte magát. Gyakran ült a bíróságon, hogy meghallgassa a peres ügyeket és döntést hozzon. Időnként zsarnoki ítéletet hozott, máskor még azt is hagyta, hogy az ügyvédek sértegessék. Egy alacsony kis görög, akit feldühített, hogy Claudius nem hajlandó igazságosan meghallgatni kérelmét, hozzávágott a császárhoz egy viaszos írótáblát. A tábla arcul ütötte Claudiust.
	– Ami pedig téged illet – ordította a görög –, nem caesar vagy te, csak egy ostoba vénember!
	Claudius megtapogatta az arcán esett sebet, majd hagyta, hogy a görög elmondja mondandóját, és sértetlenül távozzon. Máskor alaposan foglalkozott alattvalói mindennapi életével. Hadjáratot indított a nagyzolás ellen, azzal kezdve, hogy vett egy gyönyörű ezüstkocsit, és nézők tömege szeme láttára darabokra törette. Máskor olyan rendeleteket adott ki, melyek szerint „a tiszafa nedve nagyszerű orvosság a kígyómarásra”, vagy „az asztalnál szellenteni nem üközik az udvariasság szabályaiba”. Gondolom, ez utóbbival saját szokását akarta mentegetni.
	Claudius szívesen rendezett gladiátorjátékokat, és kijelentette, hogy minden olyan gladiátornak, aki úgy tesz, mintha nem lenne jó harcos, elvágatja a torkát. Néha szócsatába elegyedett a tömeggel vagy magukkal a gladiátorokkal. Egy alkalommal, mikor a Fucinus-tó vizét lecsapolták, Claudius tengeri csatát rendezett, a szokásos módon: két gálya csap össze, fedélzetükön egy-egy csapat gladiátorral, a tömeg pedig láthatja, milyen egy csata a tengeren. Közvetlenül a csata kezdete előtt a gladiátorok szokás szerint felvonultak a császári tribün előtt, és elmondták a szertartásos üdvözlést.
	– Ave caesar! Köszöntenek a halálba indulók!
	– És azok is, akik nem fognak meghalni – felelte Claudius. A gladiátorok azt hitték, a császár megkegyelmez nekik, ezért letették fegyvereiket és nem voltak hajlandóak harcolni. A tömeg részese lehetett annak a látványosságnak, hogy császáruknak le kell mennie az arénába és meg kell vesztegetnie mindkét gladiátorcsapatot, hogy hajlandóak legyenek harcolni.
	Agrippinát leginkább Claudius és Messalina kapcsolata érdekelte. Élénk odafigyeléssel hallgatta vetélytársa kalandjait, miközben Claudius egyre puritánabbá vált: kitiltotta Rómából a prostituáltakat, és mikor meghallotta, hogy idősebbik lányának, Antóniának a férje jobban szereti a fiatal fiúkat, mint a nőket, katonákat küldött a házába. A bűnöst egyik szeretőjével találták az ágyban, és azonnal ledöfték mindkettejüket.
	Mindettől függetlenül figyelmeztetnem kellett azonban Agrippinát, hogy Messalina befolyása Claudius felett nem gyengült. Könyörtelenül és ravaszul használta ki férje félelmeit és erősödő babonásságát. Egy nap, mikor Claudius belépett a bíróságra, egy pereskedő sietett felé, meghallgatásért könyörögve.
	– Méltóságos uram! – hízelkedett. – Vigyázz magadra a mai napon, mert azt álmodtam, hogy orgyilkos merénylet áldozata lettél!
	Claudius természetesen aggodalmaskodni kezdett, és megkérte, hogy írja le, hogy fog kinézni az orgyilkos. A ravasz pereskedő megfordult és arra az emberre mutatott, akivel perben állt. Claudius elhitte ezt a képtelenséget, és a szerencsétlent azonnal elhurcolták, hogy árulás mondvacsinált vádjával kivégezzék. Messalina sikerrel használta ugyanezt a módszert arra, hogy eltávolítson egy szenátort, akit gyűlölt. Egy reggel Narcissus, a nagy hatalmú felszabadított rabszolga berontott a császár hálószobájába, izzadtan, lesújtva térdre vetette magát, és beszámolt a császárnak álmáról, melyben a Messalina által gyűlölt szenátor betört a palotába és ledöfte Claudiust.
	– Én is hasonló álmot láttam – jelentette ki Messalina. Claudius meghallgatta őket, de még kételkedett, mígnem jött egy kamarás, aki jelentette, hogy ugyanez a szenátor – akit természetesen Messalina hívott meg titokban – megpróbált bejutni a császári lakosztályba. Ez már meggyőzte Claudiust: kiadta a parancsot, és mire a nap delelőre hágott, a szenátort rákényszerítették, hogy saját kezével vessen véget életének.
	Agrippina meghallgatta a történteket, és többször is megkért, hogy ismételjem el.
	– Ügyes csel – mormolta –, nagyon ügyes csel. Ha szegény Passienus jobban érezné magát, magam utaznék Rómába, hogy lássam, mi folyik ott.
	Szegény Passienus mostanra borzalmasan érezte magát. Józan esze elhagyta koponyáját, és valami különös okból beleszeretett egy bükkfába tusculumi kertjében. Átölelte a fatörzset és csókolgatta, rabszolgáinak pedig parancsot adott, hogy csak a pincéiből származó legfinomabb borokkal öntözzék. A fa lombjának árnyékában ült, beszélt hozzá, ott aludt, majd egy délután ott érte a halál. Agrippina kötelességtudóan meggyászolta, a holttestet halotti máglyán elégettette, és a hamvakat a Via Appián álló családi sírboltba vitette. A temetés után úrnőm bejelentette, ideje visszatérnie Rómába.
Tizenkettedik fejezet


	„Ó, idők, ó, erkölcsök!”
	(Cicero: In Catilinam, I. 1.)
	
	Agrippina arra használta Passienus vagyonát, hogy fényűzően berendezkedjen Via Sacra-i házában. A város előkelőségei újra látogatni kezdték, és maga a hatalmas Claudius is eljött, hogy egyen, igyon, és nagy figyelemmel hallgassa Agrippina előadásait Róma történelméről. Tátott szájjal elszunyókált, és egy rabszolga sietett oda, hogy megcsiklandozza a torkát, és megszabadítsa a behabzsolt ételtől. Ezután két núbiai rabszolga felemelte és visszavitte a hordszékébe.
	Agrippina még mindig konspirált. Néha feltettem magamnak a kérdést, miért maradtam vele, de hiszen… szerettem őt! Minden rossz cselekedete, igen, még a gyilkosságai ellenére is csodáltam bátorságát és azt, hogy akinek egyszer odaadta a szívét, azt megalkuvás és visszafogottság nélkül szerette. Gyönyörű sasra emlékeztetett, amely hátracsapott szárnyakkal csap le, és ha egyszer kiszemelte áldozatát, csak a halál akadályozhatja meg abban, hogy elbánjon vele. A Rómába való visszatérését követő első hónapokban ez a sas fenn ült az ágon, magasan az udvar szövevényei felett, figyelt, és várta az adódó lehetőséget.
	Claudius kétségkívül kezdett belefáradni Messalina csalfa viselkedésébe, féltékenységébe, dühébe, mikor nem sikerült keresztülvinnie az akaratát. Agrippina ezért úgy döntött, megteszi az első lépést. Megkezdődtek a gladiátorjátékok, és Nérót meghívták, hogy vegyen részt bennük, míg Agrippina csatlakozott Claudiushoz a császári tribünön. Messalina és kísérete is jelen volt, és Agrippina élénk figyelemmel kísérte; lenyűgözte, hogy Messalina milyen nyíltan kacérkodik kegyeltjeivel. Egyiküknek, Vitellinusnak, Palesztina kormányzójának Messalina még azt is megengedte, hogy a szíve fölött viselje egyik papucsát, a Messalina iránt érzett halhatatlan szerelme jeleként.
	Helyet foglaltunk, és figyeltük, ahogy a tizenegy éves Néró és a kilencéves Britannicus vezeti a menetet az arénába. Mindkét kisfiú haját ékes virágfüzér díszítette, kezükben mindketten hosszú, hegyes dárdát vittek, hátukon íjat és tegezt, mindkettejük nyakában aranylánc csillogott. Mikor Néró előrelépett, hogy köszöntse a császárt, mennydörgésszerű taps fogadta, éles ellentéteként annak az udvarias, visszafogott éljenzésnek, ami Britannicust üdvözölte. A Domina felbérelt egy csapat embert, hogy tapsolják meg és éljenezzék Nérót, ők pedig nagyszerű munkát végeztek. Messalina megfordult székén és dühödten meredt Agrippinára, aki jeges mosollyal fogadta vetélytársa pillantását. Üzenetét nyíltan érteni lehetett: Agrippina, Germanicus leánya visszatért Rómába, és a Messalina elleni háborúja még csak most kezdődött meg igazán. Óvatosságra intettem, de Agrippina szokása szerint ügyet sem vetett rám.
	– Mit tehet az a szuka? – kérdezte gúnyosan. – Megtámad? Megtámadja Germanicus unokáját? Róma nem tűrné el. Ideje dologhoz látni, Parmenón.
	Egyre gyakrabban hívta meg Claudiust és felszabadított rabszolgáit, Narcissust és Pallast, de minden vacsoránál egyre nyugtalanabbnak tűnt, és nem volt hajlandó elárulni Claudiusnak az okát. Végül előhozatta Sztügészt, az egyiptomi jövendőmondót. Ez a szélhámos még a legnagyobb kételkedőket is meg tudta győzni arról, valóban megvan benne a jövőbe látás képessége. Agrippina eleinte úgy tett, mint aki vonakodik hagyni, hogy önjelölt látnoka beszámoljon a császárnak arról, mit jósolt. Csak mikor Claudius kiüríttette a termet és letette a lehető legkomolyabb esküt, akkor volt hajlandó Sztügész elárulni, hogy azt álmodta, Messalina férjére nagy veszély leselkedik.
	– Nem magára Messalinára? – kérdezte Claudius.
	– Nem, méltóságos uram; a férjére.
	– De… de… – hebegte Claudius –, mit lehet tenni? Mit tegyek?
	Agrippina emlékeztette Claudiust esküjére, mely szerint senkinek nem beszélhet a jóslatról. A császár horogra akadt, és Agrippinától kért tanácsot.
	– Jelenleg távol van még a veszély – felelte a Domina. – De előre el kell tervezned, méltóságos uram, hogy bánsz majd el vele. Ha Messalina… – nem fejezte be a mondatot.
	– Ha mit csinál Messalina? – kérdezte Claudius.
	– Ha rá lehetne venni Messalinát, hogy egy időre menjen férjhez valaki máshoz…
	Claudius pislogott, majd rám meredt.
	– M… mi… mit gondolsz erről, Parmenón?
	Úrnőmre néztem, aki igyekezett az aggodalmas római matróna szerepét alakítani. Állta a tekintetemet; láttam szemében a nevetést.
	– Méltóságos uram, most szent személyed egészsége és biztonsága a legfontosabb – jelentettem ki. – Ezért magadban kell tartanod ezt a jóslatot. Ha elterjed a hír…
	Claudius az ajkába harapott.
	– Méltóságos uram – folytattam –, próbálj meg úgy gondolni erre, hogy bár minden oldalról veszély fenyeget, ez része szent hivatásodnak. Vagy nem kellett-e az isteni Caesarnak, a nemes Augustusnak és Róma minden nagy hősének veszéllyel szembenéznie?
	Claudius bólintott. Sok tekintetben nagy bolond volt az öreg!
	– Domina Agrippina szeretné biztosítani – magyaráztam simulékony hangon –, hogy védelem áll közted és a veszély közt.
	Claudius megbökte a mellkasom.
	– Lehetsz Messalina férje egy darabig, de ne merj az ágyban is közelíteni hozzá! – Hátravetette a fejét és felnevetett, mikor látta az arcomra kiülő megrökönyödést.
	– Csak tréfáltam – zihálta. – Messalina a közelébe se menne olyasvalakinek, aki nemcsak alacsony rangú, de olyan csúf is, mint te!
	Mosollyal adóztam éles elmére valló megjegyzésének. Miután a császár távozott, Agrippina maga mellé hívott a díványra. Átölelt, szájon csókolt és megnyalta a fülem.
	– Ügyes fiú vagy, Parmenón – suttogta. – A kezünkben a horgászbot, kivetettük a horgot, a hal a közelben úszkál. Már csak a csalit kell kiválasztanunk.
	Mélyen belenyúlt kincsesládájába, és a lehető legfényűzőbb lakomákat rendezte. Róma előkelő társaságának minden tagját meghívta, egyedül Claudiusról és Messalináról nem vett tudomást. Szakácsmesterei a város ünnepelt csillagaivá váltak, olyan különleges étkeket szolgáltak fel, mint strucc-agyvelő borsóval és arannyal keverve, vagy lencse drágakövek között, hogy a vendégek jól is lakjanak és gazdagabban is távozzanak. Húsos csirkéket, anyakoca tőgyét, szopós malacot, forró libasültet, töltött nyulat, őzhúst, keszeget és a legfrissebb, legízletesebb osztrigát kínálták. Egész seregnyi költőt, zenészt, táncost és más szórakoztatóművészt alkalmaztunk. Agrippina elbűvölőbb volt minden háziasszonynál, bájosan kacérkodott minden agglegénnyel, mígnem rátalált áldozatára. Gaius Siliusnál vonzóbb férfit sosem láttam. Arca, teste és tartása egy görög istenére emlékeztetett, de feje is éppoly üresen kongott, mint egy istent ábrázoló bronzszoboré. Agrippina eljátszotta a halálosan szerelmes leányzót, elhalmozta Siliust figyelemmel és ajándékokkal, mikor pedig a férfi nem volt a közelben, szórakozottságot színlelt. Hamarosan egész Róma a viszonyukról beszélt, és ez felkeltette Messalina figyelmét is, akinek megvoltak a maga tervei az ifjú Siliusszal. A játékot Messalina nyerte: az ifjú és ő elmerültek egymás imádatában. Nemcsak a vágy kötötte össze őket, hanem az a szándék is, hogy mindenki szemében nevetségessé tegyék Agrippinát.
	A fényes lakomák sorának vége szakadt, Agrippina egyre jobban visszavonult. Claudiust és felszabadítottjait zártkörű vacsorákra hívta, itt nyugodtan beszélgethetett a császárral. Claudiust haraggal töltötte el felesége viselkedése, Agrippina azonban csendesen emlékeztette Sztügész jóslatára, és gyengéden rávette Claudiust, hagyja, hogy a parázna pár menjen a saját feje után. A császár hallgatott rá, és mikor Messalina érzelmei Silius iránt egyre mélyültek, színre lépett Claudius két hatalmas minisztere, Narcissus és Pallas.
	Claudiust rávették, hogy menjen Ostiába és mutasson be áldozatot. Míg távol volt, Agrippina Pallas vendégeként beköltözött a császári lakrészbe. Itt végre lehetősége nyílt levetni álarcát. Titkos gyűlésre hívta Narcissust, Pallast és engem.
	– Ez egyszerűen nevetséges – kezdte Agrippina. – A császárt, Claudius bácsikámat felszarvazzák, nyilvánosan nevetségessé teszik!
	Természetesen egyetlen célzást sem tett saját szerepére az ügyben, vagy arra, hogyan vette rá Claudiust, hogy hunyjon szemet afelett, amiről egész Róma beszélt. Pallast és Narcissust nem kellett sokáig bujtogatni: unták már Messalinát, féltek szörnyű dührohamaitól. Tudtuk, ha lehetőség adódik, mindketten készen állnak gyorsan és könyörtelenül lecsapni.
	– Azt a szóbeszédet hallottam – folytatta Agrippina –, hogy Messalina és Silius össze akarnak házasodni.
	Narcissus és Pallas hitetlenkedve felkiáltott.
	– Valóban így van – erősítette meg Agrippina. – Megrendezik a saját bacchanáliájukat, és házasságot kötnek – törvénytelen és szentségtörő módon!
	Alaposan megtárgyalva a dolgot úgy döntöttünk, hogy ha valóban sor kerül ilyen szertartásra, Claudius azonnal felelősségre vonja a feleségét. Üzeneteket küldtünk Ostiába, kérve Claudiust, hogy térjen vissza. Agrippina és a felszabadítottak a praetoriánus gárda városon kívüli táborában találkoztak vele. Tanúkat vittek magukkal, akik részletesen leírták Messalina viszonyát Siliusszal, tervezett bigámista házasságukat és hűtlenkedéseik egész sorát. A reszkető Claudius először megrémült.
	– Még mindig én vagyok a császár? – kérdezte Narcissust és Agrippinát. – Vagy Silius lesz az helyettem?
	Agrippina megnyugtatta és pontosan elmondta neki, mit tegyen.
	Az értesülés, melyet Agrippina Messalina viselt dolgairól szerzett, meglepően pontosnak bizonyult. Messalina és Silius agyát eltompította az önteltség és a vágy, és valóban sort kerítettek egy esküvői szertartásra a palotában. Szüreti mulatságot rendeztek: Messalina és barátnői állatbőrbe burkolóztak, menádoknak öltöztek, Silius és társai pedig szatíroknak. Részeg őrületükben minden önmegtartóztatást félredobtak: a férfiak és nők kábulatukban a fák árnyékában párosodtak, néha három vagy négy férfi egy nővel, míg a többiek nézték és biztatták őket. Agrippina kémei jelentést tettek a praetorianusok táborában, Claudius pedig késő délutánra összeszedte a bátorságát.
	Agrippina segítségével a bacchusi orgia híre elterjedt az őrök közt. Felháborodott tribunusok követeltek kihallgatást a császártól, ragaszkodtak hozzá, hogy vessenek véget az illetlen ünnepségnek, és a résztvevőket könyörtelenül büntessék meg. Claudius Agrippina noszogatására csendesen beleegyezett. Katonákat küldött a palotába, hogy gyorsan vessenek véget a mulatozásnak. A szatírok és menádok kétségbeesetten menekültek, de a katonák levadászták őket – némelyiküket azonnal kivégezték, másokat láncra verve vittek a börtönbe. Ahogy a bor és mákony hatása elmúlt, Messalina rettegni kezdett, és a fő Vesta-szűz házába menekült, könyörögve, hogy járjon közbe érdekében a császárnál. A papnő elutasította. Róma császárnéja, a gyönyörű Messalina arra kényszerült, hogy a város egyik végéből a másikba rohanjon, még mindig menádként, nyakában hervadó virágfüzérrel, hogy hiába könyörögjön volt barátai segítségéért. Senki nem mutatott iránta együttérzést, ezért aztán megpróbált megszökni Rómából egy szekéren, melyen rendszerint a kertekből eltávolított sziklákat szállították.
	A praetorianusok táboránál Claudius habozott. Agrippina hevesen súgta a fülembe, hogy ha a császár meggondolja magát, mindannyiunknak menekülnie kell Messalina kétségtelen dühe elől. Sietve tárgyalni kezdett Narcissusszal és Pallasszal, és nyíltan megijedt, mikor az őrök egyik tisztje jelentette, hogy a tábor kapujánál megjelent a császárné, átkarolva két gyermekét, Britannicust és Octaviát. Az őrök beengedték, Messalina pedig a császár könyörületére bízta magát. A császári sátor egyik sarkába húzódtam, és láttam, hogy Messalina minden szépségét, báját és ékesszólását beveti.
	Megérkezett a fő Vesta-szűz is, akinek a lelkiismerete azt súgta, hogy érveljen amellett, hogy egy feleséget nem lehet tárgyalás nélkül kivégezni. Narcissus és Pallas durván közölték a papnővel, hogy térjen vissza vallásos kötelezettségeihez. Az idős asszony megijedt, bocsánatkérést mormolt és távozott. Narcissus most Messalinára támadt, azt mondta, nem alkalmas anyának, majd megparancsolta, hogy vegyék el tőle Britannicust és Octaviát. Ezután lekuporodott Claudius mellé, és a fülébe súgta, hogy Messalina szentségtörő házasságával jogilag elvált tőle. Ezután egyre emelkedő hangon elkezdte sorolni Messalina korábbi szeretőit. Claudius nem tehetett mást, mint hogy sírt, a fejét rázta és hangosan nyöszörgött.
	Messalina Narcissusra kiáltott, hogy mutasson bizonyítékot. A császár várakozva nézett felszabadítottjára, aki nem tudott válaszolni, míg Agrippina közbe nem avatkozott. Sietve írt egy rövid jegyzetet és a kezembe nyomta. Átfutottam, majd Narcissusnak adtam. Kerek, a zavartól vörös arcán mosoly jelent meg. Lehajolt és a császár fülébe súgott valamit. Agrippina megadta neki mindazt a bizonyítékot, amire szüksége volt.
	– Elmegyünk Silius házába – jelentette ki Claudius, és talpra kászálódott. – És megkeressük a szükséges bizonyítékot.
	Mikor megérkeztünk Silius házába, Narcissus az Agrippina üzenetében írtakra hallgatva rámutatott a minden sarokban fellelhető tárgyakra, melyek a császári palotából származtak, és melyeket a császárné a szeretőjének ajándékozott. Claudius mohón gyűjtögette az értékes tárgyakat, és most, hogy meglátta a szobrocskákat, vázákat, értékes ruhákat, melyeket eléhordtunk és a lába elé helyeztünk, azonnal parancsot adott, hogy Siliust és minden társát tartóztassák le. Ezután visszatért a táborba. Gyorsan összeeszkábáltak egy emelvényt, és behozták a foglyokat. Messalina balszerencséjére senki nem tagadta a vádakat, csak gyors halálért könyörögtek. Az őrök egyenként levonszolták őket az emelvényről és mindet lefejezték. Mind bátor halált haltak, kivéve Mnesztert, a színészt, aki könyörögni kezdett az életéért.
	– Mások pénzért vagy becsvágytól hajtva követtek el bűnöket – siránkozott. – Engem kényszerítettek.
	– Mindenáron végig kell hallgatnunk ezt az ostobaságot? – mordult fel Narcissus. A kivégzés helyére mutatott, ahol már halomban álltak a véres, lefejezett holttestek. – Mások is meghaltak, miért hagynánk életben egy színészt?
	Mneszternek is kard alá kellett hajtania a nyakát.
	A kivégzések után Claudius ragaszkodott hozzá, hogy vigyék vissza a palotába. Evett, ivott és részeg érzelgősségében Messalina után sírt.
	– Holnap meglátogatom – jelentette ki könnyes szemmel. – Meghallgatom a magyarázatát. – Egyre jobban összezavarodott, dühe csillapodott, újra fellángolt a Messalina iránti vágya.
	Pallas jelentette Agrippinának, hogy Claudius kezdi „szegény asszonya”-ként emlegetni Messalinát.
	– Messalina nem érheti meg a reggelt – jelentette ki Agrippina. – Hol van most?
	– Lucullus kertjeibe menekült.
	– Akkor haljon meg ott. Parmenón! Menj és keresd meg – parancsolta úrnőm. – Mondd el neki, hogy a császár nem gondolta meg magát. Pallas, Messalinának még alkonyat előtt meg kell halnia!
	Vonakodva távoztam. Nem, mégsem; ez hazugság, nem vonakodtam: ha Messalina életben marad, tíz körömmel marja vissza magát Claudius szívébe, úrnőm feje pedig az enyémmel együtt hullik a porba. Akár tetszett, akár nem, beléptem az amfiteátrumba, és élethalálharc várt rám. Ellenfelem elesett, és szinte hallottam a tömeg tombolását: „Hoc habet! Hoc habet!” Haljon meg!
	Messalina egy olajfaligetben húzta meg magát. A földre borulva találtam; anyja mellette térdelt. Az egykori császárné reményteljesen felpillantott, de mikor meglátott, elhúzta a száját.
	– Itt van hát Agrippina árnyéka – jegyezte meg gúnyosan. Letérdeltem mellé. Szépsége még most is teljes fényében ragyogott: különleges arcát elbűvölően keretezték fürtjei, különös szemének színe mintha folyton változott volna, ajkai telt rózsaként vöröslöttek, bőre fehér, akár a legtisztább tej. Még mindig a bacchanáliához viselt öltözékét hordta, testéből a legdrágább parfüm illata áradt, arcán fekete csíkokban futott végig az elmázolódott fekete szemfesték.
	– Miért jöttél? – suttogta, miközben felült.
	– Tudod, miért van itt! – csattant fel anyja.
	Ez a magas, ősz hajú, szigorú asszony kevéssé szerette lányát, de legalább bátran mellette maradt utolsó óráiban.
	– Mi is a neved? – Messalina könnyein keresztül elmosolyodott. – Parmenón, ugye? Mondj el nekem valamit, Parmenón: Domina Agrippina a palotában van?
	– Igen, ott.
	– Az én hibám – sóhajtott fel. – Évekkel ezelőtt le kellett volna fejeztetnem. Vége mindennek, ugye, Parmenón?
	– Igen – feleltem. – Már csak tisztességes halálod maradt hátra.
	– Ne itt – jelentette ki Messalina.
	Megfogta a kezem, talpra állt, és egy kis pavilonra mutatott a fák árnyékában. A karomat szorítva odasietett, anyja pedig követett minket. Odabent nedves fa és levelek szagát éreztem. Járhatott már benn, mert egy lámpás égett, a padlóra párnákat és takarókat dobtak, egy asztalon pedig egy papirusztekercs, tinta és tollak álltak. Messalina szólt az anyjának, hogy zárja be az ajtót. Miközben az idős asszony rátolta a reteszt, már hallottuk a dörömbölő léptek zaját odakintről. Messalina lekuporodott a földre, a takarókba burkolózott és nyivákolt, mint egy kiskutya. Abban a pillanatban egészen megsajnáltam, de semmi reményt nem tudtam nyújtani neki. Az ajtót betörték, és egy praetoriánus tiszt lépett a sötét szobába Pallas egyik emberével, Evodusszal.
	– Itt vagy hát, te szuka! – ordította Evodus. – Még ahhoz sincs merszed, hogy saját kezűleg vess véget életednek!
	A tiszt körülnézett a félhomályban, felismert és bólintott. Evodus szidalmak özönét zúdította a császárnéra, a tiszt pedig csak állt és nézett le rá. Messalina felemelt egy tőrt és hegyét a torkának szegezte, majd a mellének, de nem tudta magába szúrni. A tiszt előrébb lépett. Messalina lehajtotta a fejét és felzokogott.
	– Gyorsan! – suttogta az anyja. – Az ég szerelmére, siess! A tiszt újabb lépést tett előre.
	– Méltóságos úrnőm – suttogta.
	Messalina reménykedve felnézett. Az őr jó kiképzést kapott: kardja egy szempillantás alatt felemelkedett, majd egyetlen gyors döféssel Messalina torkába mélyedt. Messalina levegőért kapkodott, kezét a tátongó sebhez emelte, melyből ömlött a vér. Suttogott valamit, majd oldalra dőlt. Evodus felkuncogott, az őr azonban hirtelen a torkának szegezte vértől csillogó kardját.
	– Hallgass, te fattyú! Hallgass! – Biccentett felém és Messalina anyja felé, eltette kardját és csatlakozott a kinti cohors-hoz.
	Mellette álltam, mikor jelentést tett Messalina haláláról a császárnak. Az ittas Claudius bólintott és még több borért kiáltott.
	Évekkel később, mikor minden porrá vált, és Agrippinával arra készültünk, elmenekülünk Antiumból, felhoztam Messalina bukásának témáját.
	– Vetélytársad halála után egyszer sem említetted őt többé. Nem dicsekedtél. Nem örvendtél neki. Mintha soha nem is létezett volna.
	– Az ellenfelem volt – felelte Agrippina. – Meghalt, ezzel vége az ügynek.
	– Hogy sikerült elérned? – kérdeztem. – Hogy kerülhetett rá sor, hogy egy olyan nő, mint Messalina, elveszítse józan eszét és ekkora ostobaságot kövessen el?
	– Figyelted már valaha is, Parmenón, ahogy egy cukrász elkészíti az egyik legízletesebb finomságot: a tejszínnel kevert epret tésztába rejtve? – Megnyalta az ajkát. – Ezt készítettem én is Messalinának, ő pedig minden segítséget megadott ehhez. – A levegőbe simított kezével, a tészta elsimítását utánozva. – Mohón, elkényeztetett kislányként viselkedett. Megsértette a felszabadított rabszolgákat. Fenyegetett másokat. Azt hitte, mindent megtehet, amit akar. Gyűlölt engem, és mindenáron meg akarta szerezni magának Siliust. Minél jobban elviselte Claudius a mohóságát, ő annál hevesebbé vált, mígnem minden eszét elvesztette. – Agrippina vállat vont. – Innentől már csak várnom kellett.
	– És vártál is.
	– Ó, igen.
	– És hogy érted el a többit? – kérdeztem. – A házasságodat a császárral?
	– Az alapokat már lefektettem – sóhajtott. – Claudius egy bakkecske volt, de szeretői mellé egy feleséget is akart, olyat, aki mindenben ellentéte Messalinának. Azt hitte, csendes és tudásvágyó vagyok, és természetesen az én ereimben is Augustus vére folyik. – Gúnyosan felnevetett.
	– De hiszen az unokahúga voltál!
	– Jól emlékezhetsz, Parmenón, hogy sikerült megkerülnünk ezt a kis akadályt: először is segített nekünk a jó öreg Vitellius, aki készen állt előmozdítani ügyünket a szenátusban és a császárnál.
	– Megvesztegetted.
	– Ahogy a szenátust és a praetoriánus gárdát is. Páran felszólaltak a házasság ellen – emlékszem, valami jövendőmondó „elátkozott nászágyról, a gyász fáklyájáról” beszélt –, Claudius és én keresztülvittük, amit akartunk. Azt hittem, túl öreg már az ágybéli örömökhöz, de meg kell hagyni, a vén kecske éppannyira kimerített, amennyire én őt. A többi? – Szünetet tartott. – Talán kicsit túljátszottam mindezt. A császár felesége lettem és megkaptam az Augusta címet. Arcképemet pénzérmékre nyomták, és mikor kimentem az utcára, hordszékem előtt lictorok haladtak, kezükben a fascesszel. Meghallgattam a vitákat a szenátusban, fogadtam a zászlóvivők hízelgését. – Elmosolyodott. – Csodálatos idők voltak, nemde, Parmenón?
	– És mi lett a veled szembenállókkal? – kérdeztem.
	– Ugyan már, Parmenón. Nem került sor vérfürdőre. El kell ismerned, meglehetősen visszafogtam magam.
	– Leszámítva Lollia Paulina esetét.
	– Ó, igen – dobbantott úrnőm szandálos lábával. – Őt szemmel kellett tartanom. Claudiusban nagy szenvedély ébredt iránta: szeretett szerelmeskedni vele, mikor minden ékszere rajta csillogott, különösen a gyöngyök, melyeket a bőréhez közel viselt, hogy fényük tiszta maradjon. Claudius már a házasságunk első évében meghívta őt a lakomákra, de ő elkövette azt az ostobaságot, hogy jövendőmondókat kérdezett arról, meddig fog tartani a házasságom. Távol kellett volna maradnia a dolgaimtól. Árulással vádoltam meg. Egy éjjel felvettem saját ékszereimet és gyöngyeimet, és csodálatos élményekkel ajándékoztam meg Claudiust. Lollia Paulinát másnap reggel száműzték.
	– De neked ez sem volt elég – ösztökéltem, hogy folytassa.
	– Biztosra kellett mennem – felelte. – Igen, elküldtem egy őrt, hogy fejezze le. Biztos akartam lenni benne, hogy meghalt, ezért sós vízzel teli edényben visszahozták a fejét Rómába. Egy darabig megőriztem a fejet emlékként, mielőtt hagytam volna, hogy eltemessék. Nagyon megdöbbentél akkor, Parmenón? – kérdezte enyhe gúnnyal. – Ó, természetesen! De a lényeg, hogy meghalt.
	– Hibákat is elkövettél.
	– Ó, igen. Senecára gondolsz, a mi hispániai Szókratészünkre. Hogy is mondta Petronius? „Éppolyan nagy csaló, mint amilyen nagy filozófus!”
	– Miért hozattad vissza a száműzetésből? – kérdeztem.
	– A legjobbat akartam a fiam számára: igazi klasszikus nevelést. Azt érdemelte, nem, Parmenón?
	Ó, igen, Néró a legjobbat érdemelte! Neki volt a legnagyobb nyeresége Messalina halálából. Agrippina magához ragadta a hatalmat, de nem a maga élvezetére. Egy célja volt: hogy biztosítsa fia trónutódlását. Claudius örökbe fogadta Nérót, kinevezte az ifjúság hercegének, és minden tisztelettel elhalmozta, nyilvánosan és otthon is. Saját háztartást kapott, és Seneca lett a nevelője. Bármerre ment, úgy bántak vele, mintha máris caesar lenne, leendő istenség. Egyetlen riválisa akadt: Messalina gyenge, betegeskedő fia, Britannicus, és Agrippina hamarosan vele is elbánt. Barátait és védelmezőit egymás után eltávolították, helyükbe Agrippina kémei kerültek, és a fiú fokozatosan az udvarban zajló élet szélére szorult. Csak néhányszor találkoztam vele, mosolygó szeműnek, de jellegtelen arcúnak találtam, és mindig sajnáltam. Ami Nérót illeti, tőle a hideg futkosott a hátamon. Imádta, hogy körülrajongják, és élvezte a szerepet, amelybe anyja közbenjárása juttatta.
	Hogy fia helyzetét erősítse, Agrippina úgy döntött, Néró feleségül fogja venni Claudius kislányát, Octaviát, annak ellenére, hogy ő már egy nemesember, Lucius Silanus jegyese volt. Agrippina hadjáratba kezdett Silanus ellen, és a húgával elkövetett vérfertőzéssel vádolta. Lucius elvágta a torkát, Nérót pedig eljegyezték Octaviával. Nem jelentett akadályt, hogy másodfokú unokatestvérek.
	Néró tizennegyedik születésnapján felölthette a toga virilist, a férfivá válás jelét – Agrippina mintha siettetni akarta volna, hogy fia felnőjön. Megkért, hogy legyek a segítője, amit vonakodva tettem meg, mert legszívesebben olyan távol maradtam volna tőle, amennyire csak lehetett. Mindig Caligulára emlékeztetett, bár külsőre semmiben nem hasonlított beesett szemű nagybátyára. Ekkorra Néró haja már gesztenyebarnára, csaknem rézvörösre sötétedett, és sűrű fürtökben hullott homlokára és tarkójára, keretezve tompa, vaskos arcvonásait és dülledt szemét. Nehéz szemhéja és hunyorgó, vizeskék szeme álmatag és ártatlan külsőt kölcsönzött neki – ezzel álcázta magát nemes ifjú hercegnek, gondosan tanuló diáknak, Caesar trónja méltó örökösének. Álarca azonban időnként lehullott, mint tógaöltési szertartása napján is.
	Mielőtt elhagyta volna a palotát, fiúkori köntösét feláldozta a házi istenek oltárán, és lábuk elé helyezte az aranyláncot is, melyet a fiúk amulettként viselnek gyermekkorukban. Ezután ünnepélyesen Jupiter templomába kísérték a várakozó, zajos tömegen át. Néró minden percét élvezte. Megállt a kereszteződésnél, ahol Bacchus borostyánnal koszorúzott papnői mézbe mártott kis süteményekkel kínálták felnőttkora jelképeként. Nérót a templomból az amfiteátrumba kísérték, ahol ingyen gabonát osztottak a tömegnek és ezüstöt a hadseregnek. A díszruhába öltözött Nérót megéljenezték, ő pedig ragyogó arccal ült imádói közt, ajkát nyalogatta és a nőket figyelte. Megérintette a csuklómat és közelebb hajolt.
	– Tudod, Parmenón, Seneca azt mondja, minden kísértéssel meg kell ismerkednem, így tanulom meg fegyelmezni szenvedélyeimet! – mondta nevetve.
	Megjegyzése a körülöttünk ülőkből is nevetést váltott ki. Néró tekintete az enyémbe mélyedt és ajkáról lehervadt a mosoly. Már akkor is azt tervezgette, hogy megszabadul Agrippina befolyásától. Ezt jelentettem úrnőmnek, de ő nem volt hajlandó elhinni.
	– Csak próbálgatja az erejét – felelte.
	– Jó ötlet volt alkalmazni Senecát? – kérdeztem. – Emlékezz, mit mondott a vén szélhámos: Ha egy fiatalembert mértékletességre intesz, csak jobban vágyik majd megtapasztalni az ellenkezőjét!
	– Seneca jó munkát végez – felelte Agrippina szórakozottan. – A fiam jó nevelést kap, és mikor a császár meghal – ne adják az istenek! –, Néró lesz a császár.
	A hatalomban természetesen mindennek van visszahatása. Agrippina négy éven át kormányozhatta Rómát, eltávolította ellenfeleit, irányította a szenátust, megvesztegette az őröket, és a táborában tartotta a felszabadítottakat. Ellenfeleivel, például Lollia Paulinával gyorsan elbánt, de nem fűtötte a vérengzés vágya, jobban szeretett hatással lenni az emberekre, megkönnyíteni az útját, fortéllyal megnyitni az ajtókat maga előtt. Pallason keresztül ő vezette a szenátust és végül a praetoriánus gárdát is; akinek pedig a kezében volt ennek a seregnek az irányítása, annál nagy hatalom összpontosult, hiszen nekik kellett kikiáltaniuk az új császárt és elbánni az ellenzőkkel. Agrippina már korábban is bőkezű adományokkal látta el őket, az pedig, hogy a nagy Germanicus lánya volt, kivívta a sereg megbecsülését. Agrippina tett róla, hogy imádatuk ne lankadjon, és végül rávette Claudiust, hogy az ő jelöltjét, a zömök, tehetséges és hűséges Sextus Burrust nevezze ki a praetoriánus gárda élére. Burrus inkább a közigazgatáshoz értett, mint a hadjáratokhoz, de Agrippina úgy vélte, őt teljesen képes lesz irányítani.
	Csak egy akadály maradt az útjában: Narcissus, a felszabadított rabszolga. Bár Messalina megbuktatásában segített Agrippinának, hamar rájött, hogy csak felcserélte a császárnét egy még hatalmasabbra. Narcissus visszavonult Agrippina köreiből, és figyelni kezdte úrnőmet. Nem került szembe sem vele, sem Néróval, de gyakran emlékeztette Claudiust a Messalina mellett átélt „szép napokra” és hangoztatta szegény Britannicus jogait és kötelességeit. Claudius minden feleségébe gyorsan belefáradt, és ez alól Agrippina sem képezett kivételt. Mikor Narcissus rájött, hogy elvetett szavai termékeny talajra hullanak, hadjárata gyorsabb ütemre váltott. Britannicust visszahívták az udvarba, körüludvarolták és elhalmozták mindennel, Agrippina pedig tudta, hogy gyorsan le kell sújtania.
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	„Emberi tulajdonság gyűlölni azt, akit megbántottunk.”
	(Tacitus: Agricola, 42.)
	
	– Mit tegyek Claudiusszal?
	Claudius uralma tizennegyedik évének tavaszán Agrippina már nyíltan kimutatta elégedetlenségét. Sokkal fiatalabbnak tűnt harminckilenc événél, pár fehér hajszála vagy olajbarna arcának halovány ráncai ellenére. A hatalom és befolyás képes örökre megőrizni az ember fiatalságát, vagy legalábbis az illúzióját. A hatalom évei alatt Agrippina csak ritkán kérte ki a tanácsaimat: Néróért élt és halt, és gyanította, hogy nem osztom fia iránti feltétlen imádatát. Semmit nem akart meghallani, ami a legkevésbé is rossz színben tüntette volna fel azt az ifjút, akit magamban titkon Szörnyetegnek hívtam. Azok előtt, akik számítottak neki, Néró nagyszerűen játszotta szerepét, de előttem lehullott róla az álarc. Gyakran mellém oldalgott, és tett egy-két buja utalást valamelyik szenátor feleségére, vagy élénk részletességgel leírta, mit szeretne tenni valakivel, aki véletlenül megbántotta. Jól megtanulta a leckét Senecától, ettől a vén, sárga bőrű képmutatótól, akinek nyelvéről sav csöpögött, és kevesebb együttérzés szorult belé, mint egy viperába.
	– Mit tegyek Claudiusszal? – ismételte meg a kérdését Agrippina.
	A palota egyik kertjében ültünk – komor helyen, hol régen a koldusok temetője állt. A tömegsírok körvonalait még mindig lehetett látni. Augustus idején felhagytak a hely temetőként való használatával, és fűvel vetették be. A hetvenévnyi parlagon heverés jót tett a talajnak, most a birodalomban ismert minden bokor és virág megtermett rajta. A virágok erős illata már csaknem túl soknak érződött, de kevés madár repült vagy fészkelt itt. Sokan azt állították, a sötétség helye ez, és a palotában élő varázslók és jövendőmondók gyakran jöttek ki ide, hogy az elhagyatott sírok közt csontok és gyógyfüvek után kutassanak varázsszereikhez.
	– Figyelsz rám, Parmenón?
	– Mindig figyelek, fenséges úrnőm – feleltem.
	– Ne légy gunyoros – csípett karon Agrippina. – Öregszel, Parmenón. – Összeborzolta a hajam. – Sok ezüst van a hajadban, de a bankban még többet tartasz, nem? Gondolsz néha arra, hogy elhagysz, Parmenón?
	Egy virágon megpihenő pillangóra mutattam.
	– Olyan vagyok, mint ez a pillangó, méltóságos úrnőm. Szeretnék elrepülni, de folyton visszahúz valami.
	Agrippina lehajolt és erősebbre kötötte ezüstszandálja pántját, majd felitatta nyakáról az izzadságot.
	– Hallottad a pletykákat?
	– Hallottam, hogy Lepida meghalt.
	– Igen, annak a vad szajhának az anyja halott. – Agrippina felpillantott az égre. – Mennie kellett, Parmenón. A vér nem válik vízzé. Megöltem a lányát. Idővel Lepida lesújtott volna rám vagy Néróra.
	– Azt beszélik, az őrök forró vízbe dobták, mielőtt a hóhér levágta volna a fejét.
	– Ezt nem én parancsoltam – felelte Agrippina.
	– Narcissus sem, Domina. Ő az igazi gond, nem igaz? Mérgezett szavakat suttog Claudius fülébe, és nyíltan az ifjú Britannicus mellett áll.
	Agrippina csak fél füllel hallgatott. Hangulata megváltozott, ahogy forrni kezdett benne a harag.
	Tudtam, hogy meghallgatta a jelentéseket. Claudius vacsorákra hívta Britannicust, a bocsánatáért könyörgött, kupáját köszöntésre emelte felé, és azt mondta, most majd mutat a népnek egy megfelelő herceget. Egyre gyakrabban jelent meg a szenátus előtt, és kijelentette, hogy Néróval és Britannicusszal is igazságosan kell bánni. Veszélyesebb pletykák is terjengek: Claudius azzal fenyegetőzött, hogy megváltoztatja a végrendeletét. Agrippinához fűződő kapcsolata keserűre fordult, és szívesen ismételgette, hogy úgy látszik, az a sorsa, hogy elszenvedje az asszonyok gonoszságát, majd megbüntesse őket.
	– Támadni fogsz, igaz? – kérdeztem.
	– Jövő héten már május lesz – felelte Agrippina. – Én mondom neked, Parmenón. – Hátrapillantott és elégedetten látta, hogy az őrök a helyükön állnak. – Ha most nem lépek, jövő ilyenkorra egyikünk sem lehet már itt. Nincs kedvem elviselni egy újabb hosszú száműzetést. Velem vagy, Parmenón?
	– Ez buta kérdés volt, Domina. Ha te elbuksz, mind elbukunk veled.
	– Visszavonulhatnál – mosolyodott el. – Vehetsz egy villát vagy birtokot kinn Campaniában. Feleségül vehetsz egy kedves lányt, gyerekeid lehetnek, fiad, akit felnevelhetsz.
	– Egy fiam, mint Néró, Domina?
	– Félreértesz mindent.
	Felállt, megveregette a vállam és otthagyott.
	Nem értettem félre, de ő mindenáron be akarta bizonyítani, hogy igaza van. Lassan, óvatosan lépett, egyre jobban eltávolítva magát a császártól. Kezdett remeteként viselkedni, engem azonban egyre jobban a bizalmába avatott. Egyszer láttam az arénában egy farkast – minden kiéhezettsége ellenére csak akkor támadott, amikor tudta, leendő áldozatai közül melyik a leggyengébb. Agrippina ugyanezt tette. Claudius udvara fölött lebegett és alaposan figyelt. Pallas testestől-lelkestől az ő embere volt, és annak tartotta Burrust és Senecát is, Narcissus azonban ellenséggé vált. Alaposan tanulmányozta őket, felbecsülve, mennyire lehetnek képesek, de nem volt hajlandó bekapni a csalit, melyet Claudius vetett elé.
	Eljött a nyár vége, mire végre készen állt, hogy lecsapjon.
	Egy éjjel szólt, hogy maradjak sokáig ébren és álljak őrt az ajtóknál, a szolgákat és rabszolgákat pedig a lakrészükbe küldte. Agrippina minden jel szerint látogatót várt, mint később kiderült, kettőt is. Egyiküket, a kövérkés arcú, apró szemű, kopaszodó udvari orvost, Xenophónt azonnal felismertem. Egy alacsony, törékeny, vörös hajú nővel érkezett, kinek sápadt arcában különös zöld szemek ültek, ajkát erősen festette. Csicsás öltözéket viselt, de a nyakában fénylő gyöngyök igazinak tűntek. Így ismertem meg Locustát, híres méregkeverők hosszú sorának leszármazottját. Agrippina megtekintette Locustát, majd elbocsátotta, Xenophón azonban maradt vacsorára és éjszakára is. Agrippina megtudta, hogy a császár titokban megváltoztatta a végakaratát. Claudius azt is elmondta áruló orvosának, hogy belefáradt már Agrippina törekvő természetébe. Most, hogy Xenophón és Locusta úrnőm hálójában találták magukat, többé nem szabadulhatnak.
	A városban baljós előjelekről beszéltek: lángoló üstököst láttak, véreső hullott a fórumra, villám csapott a praetorianusok táborába, méhek serege özönlötte el a Palatinust. Jupiter templomának kapui maguktól nyíltak és zárultak. Jelentették egy hermafrodita születését és egy sólyomkarmú malacét is. Mindezt a zagyvaságot részben a természet furcsasága okozta, részben Agrippina termékeny képzeletében születtek meg. Claudius azonban egyre jobban megrémült és visszahúzódott palotájába, de Agrippina úgy követte, mint egy vadászó leopárd. El sem tudtam képzelni, mikor és hogyan fog megkezdődni a támadás, de Agrippina alig észlelhető feszültségéből éreztem, hogy ha teljesülne az akarata, Claudius nem üdvözölhetné az új évet.
	Október tizenkettedike estéjén Agrippina vacsorára hívta férjét a palota egyik nagy termébe. Claudius azzal a négy nővel érkezett, akik állandó társaivá váltak: egy szőke szíriaival, egy nagydarab, bíbor ajkú négerrel, egy karcsú zsidó nővel, akitől szívesen vette, ha belecsíp és megüti, és egy bronzbarna egyiptomival. Ezeknek a nőknek egyetlen feladata volt, hogy az ágyban örömet okozzanak a császárnak; Agrippina örömmel vette mindezt, mert elterelte róla Claudius figyelmét. Ezen az estén úrnőm maga volt a megtestesült bűbáj. Semmit nem tartott elég jónak a férje számára. A terem fölé mesterséges mennyezetet emeltek, mely megnyílva virágzó rózsákat és illatos vizet szórt Claudiusra és vendégei kis körére. Ephesusi táncosok egy csoportja Pszükhé és Cupido házasságát játszotta el a sípok és fuvolák hangjára. Mikor előadásuk véget ért, Helotus, a császár ételeinek kóstolója behozta az előételt, mely ízletesen elkészített gombából, Claudius kedvenc ételéből állt. Agrippina díványa mögött álltam, mikor Helotus megkóstolta a gombát. Agrippina csipegetett a tál széléről, és mosolyogva megkínálta Claudiust az egyik nagyobb darabbal.
	A császár nagy örömmel fogyasztotta el mindet, majd kért még belőle.
	– Hol van Narcissus? – kérdezte, felemelve fejét. – Itt kellene lennie. Szereti a gombát.
	– Elutazott a sinuessai fürdőkbe – felelte Xenophón. – A vízkór korai tünetei gyötrik.
	Xenophón elkapta Agrippina tekintetét, elmosolyodott, majd máshová nézett. Narcissus eltávolítása szükséges feltétele volt Agrippina terve valóra váltásának. Még több gombát hoztak, de Agrippina nyugtalankodni kezdett, mikor Claudius kísérői segítségével felkelt díványáról, hogy kimenjen kiüríteni gyomrát, majd a latrinán a beleit is. Mikor a vén torkos egészségben visszatért, Agrippina nyugtalansága nőtt. Láttam a jeleit: fejét úgy mozdította, mintha a nyakába állt görcsöt próbálná enyhíteni, ajkán gyors, hamis mosoly villant. Közelebb hajoltam, és a fülébe súgtam, hogy nyugodjon meg, mikor láttam, hogy Claudius összerándult díványán, és megmarkolta a gyomrát. Fel akart kelni, majd egy nyögéssel visszarogyott, arca rángatózni kezdett, nagy nyelve kilógott ajkai közül. Reszketni kezdett, hallottam, hogy vacog a foga. Xenophón felugrott és odasietett hozzá.
	– Isteni uram! – kiáltott fel. – Mi történt? A többi vendég hirtelen elhallgatott.
	– Gyorsan! Gyorsan! – intett Xenophón Agrippinának. – A császár evett valamit, amivel elrontotta a gyomrát. Legjobb, ha megtisztítja magát.
	Ezüsttálat és illatos olajba mártott pávatollat hoztak. Xenophón Agrippina segítségével Claudius szájába nyúlt a tollal, és megpróbálta a torkát csiklandozni, hogy hányjon. Claudius azonnal hányt, majd száját megtörölve kijelentette, hogy jobban érzi magát, de a görcsök perceken belül visszatértek.
	– Az isteni császárnak pihennie kell!
	Agrippina felállt, intett a szolgáknak, hogy emeljék fel a császárt a díványról. Ezután visszavonultak magánlakrészükbe, Xenophón és én pedig követtük őket. Mikor a császárt az ágyra fektettük, Agrippina elbocsátotta a rabszolgákat, bezárta az ajtót, és dühösen Xenophón felé fordult.
	– Azt mondtad, a mérgezett gomba elég lesz! – Ügyet sem vetett az ágyon fekvő férje nyöszörgésére és öklendezésére.
	Az ijedtségtől reszkető Xenophón széttárta a kezét.
	– Bizonyára ellenszert vett be, méltóságos úrnőm. Máskülönben már az is azonnal megölte volna, amibe a toll hegyét mártottuk.
	Agrippina rám pillantott.
	– Nézd, Parmenón, mintha Tiberius halála történne meg újra. – Az ágyra mutatott. – Ha Claudius felépül, mind meghalunk.
	Megszervezte az őrséget; senkit nem engedtek a szobába. A következő két napban úrnőm hagyta, hogy hamis hírek terjengjenek arról, hogy a császár gyomorrontás után lábadozik, és rendbe fog jönni. Senecát és Burrust beavatta a cselszövésbe. Az udvaron a praetoriánus gárda egyik egysége vert tábort, tagjait Agrippina személyesen válogatta össze. Úrnőm sosem mozdult el férje mellől, a falánkságtól és dőzsöléstől rothadó öreg test pedig két napon át próbálta leküzdeni a méreg hatását. Claudius időnként megpróbált felkelni, de azonnal összegörnyedt a görcsöktől. Agrippina minden ételt és italt száműzött a szobából, nehogy szárnyra kapjon a gyanú, hogy a császárt megmérgezik. Ehelyett várta, hogy a vacsorán elfogyasztott mérgek kifejtsék teljes hatásukat.
	A császár egyre gyengült, kimerítette a hányás, öklendezés, erős hasmenés. Minden érzékelési képességét elveszítette, a hidegre panaszkodott, majd a második nap reggelén meghalt.
	Xenophón alaposan megvizsgálta a holttestet, Britannicust és Octaviát pedig gondos őrizet alatt tartották egy előszobában. Senecának és Nérónak szóltak, hogy készüljenek a beszéddel, melyet a trónörökös tart a szenátusban. Agrippina a délelőtti órákban elkészült, és a palota kapui kinyíltak. Néró kilépett az udvarra vezető lépcsőkre, egyik oldalán Senecával, a másikon Burrusszal, a tömegben pedig suttogni kezdtek az Agrippina által felbéreltek. „Claudius halott! Claudius halott!”
	A praetoriánus gárda is felkészült: a zászlókat a magasba emelték, megszólaltak a harsonák, a kardok hangosan csattogtak a pajzsokon, és a katonák ordítása elnyomta a suttogást a tömegben.
	– Éljen Néró! Császár és caesar!
	Claudius temetésekor kezdtem először úgy érezni, hogy Agrippina nem teljesen ura az eseményeknek. A fórumon aranyozott szentélyt állítottak fel, Jupiter temploma kicsinyített mását. Odabent elefántcsontból faragott, arany-bíbor takaróval borított ágy állt, ezen feküdt a halott Claudius lehunyt szemmel, erősen kifestett arcát az egész nép megtekinthette, hogy lássa, a császár nem erőszakos halál áldozata lett, valóban gyomorbaj vitte el.
	Néró elmondta a gyászbeszédet a szentély előtt. Mikor ahhoz a részhez ért, ami Claudiust „vágyaiban szerénynek, szenvedélyeit uralónak, saját boldogságát Róma javáért elhanyagolónak” írja le, a tömegben mindenfelé felhangzott a kuncogás. Claudiusról mindenki tudta, hogy élvhajhász, semmirekellő. A Seneca által írt szarkasztikus hangvételű beszéddel Néró nyíltan nevetségessé tette elődjét. A szenátusban hasonló beszéd hangzott el, és Seneca szatírája pár napon belül az utcákon is megjelent „A tök átalakulása” címmel, ravasz támadásként a Claudius istenítésére történt kísérletek ellen.
	– Hallgasd csak! – szóltam Agrippinának, miközben Seneca pamfletjét olvastam. – „A császár lelke kedvenc testrészén át távozott testéből nagy mennydörgéssel, ő pedig felkiáltott: Ó, istenek, azt hiszem, összepiszkoltam magam!”
	– Claudius megérdemli, hogy kigúnyolják – felelte Agrippina. – Mindenki tudja, hogy túlzásba vitte az élvezetek hajszolását.
	– Nem ez a lényeg. Ha Nérót arra bátorítják, hogy gúnyolja azt a pozíciót, melyet most ő maga tölt be, téged is kigúnyolhat egyszer.
	– A fiam nem tenne ilyet – felelte Agrippina fénylő szemmel. – Hallottad, milyen jelszót adott a seregnek? „Anyák legjobbika”! – csapta össze a kezét.
	Többet nem volt hajlandó beszélni a dologról. Nem értettem egyet vele, de a baj már megtörtént. Seneca nemcsak szónoklatot tanított Nérónak; arra is megtanította, hogy gúnnyal álljon hozzá a tekintélyhez és mindenhez, ami idősebb volt nála. Agrippina nem látta, de ebbe beletartozott „az anyák legjobbika” is.
	Úrnőm természetesen minden elképzelhető dicsőségben részesült. Továbbra is hallgatta a megbeszéléseket a szenátusban, egy széken ülve a függöny mögött. Mikor végigvonult a városon, hordszéket a praetoriánus gárda tagjai védték, az Augusta címet egyre többet említették, képmása érméken és szobrokon jelent meg. A palotában élt egy lakosztályban, és Néró mindennap meglátogatta. Agrippina virágzott fia szeretetének jeleitől, és az eltelt évek nyomai lehullottak róla. Úgy hitte, semmi félelemre nincs oka: a császári testőrséget Burrus irányította, Seneca lett a főminiszter, Pallas a kincstárnok. A szenátust sikerült minden ellenségétől megtisztítania, a tömeg és a hadsereg pedig nemcsak fiatal, jóképű, elragadó császáruk anyjaként, hanem a nagy Germanicus leányaként is éltette. A politika azonban változékony, akár az évszakok: az apróbb változásokat észre sem vesszük, míg rá nem ébredünk, hogy az ősz lágyságából átértünk a zord télbe.
	Narcissus megtörten, de még mindig gazdagon tért vissza Rómába. Agrippina tudomást sem vett róla, de Seneca régi barátságuk kedvéért időnként együtt lakomázott és iszogatott vele, és bátorította a vén rókát, hogy tegyen még egy próbát a játszma vége előtt. Narcissus betegségre panaszkodva a háttérben maradt, és mindenki szemében megtörtnek tűnt. Néró kérlelésére beleegyezett, hogy fizeti a játékokat, melyeket a császár trónra lépése tiszteletére rendeznek.
	Jól emlékszem arra a gyönyörű tavaszi reggelre, mikor egész Róma ünnepelt. Néró és anyja a hatalom minden külsőségével vonult le a fórum melletti amfiteátrumba. Aranyrojtokkal díszített hordszéküket szatírnak és faunnak öltözött gyönyörű fiatal rabszolgák kísérték. Mögöttük szenátorok haladtak ragyogó fehér tógájukban, előttük a praetoriánus gárda felfegyverzett csapatai vonultak. Agrippina természetesen a császárral egy gyaloghintóban ült, én pedig mellettük sétáltam, az egyik függönyt tartva, hogy Néró, kezében a győzelem istennőjének kis ékköves színarany szobrával köszönthesse a népet. Néró a szobrocskát talizmánjának tartotta és mindenhová magával vitte. Egy csiszolt smaragdot is magánál tartott, és időnként ezen keresztül nézte a tömeget, majd bágyadtan felemelte kezét, hogy fogadja köszöntésüket. Agrippina aranykoszorút viselt fején, kezében ezüstpálcát tartott, melynek végén aranysas tárta ki szárnyait. Őt császárnéként és Augustaként éltették. Az esküvőjére tartó menyasszonyra emlékeztetett. Az utakat virággal szórták fel, a házak emeletei közt baldachint húztak ki, rózsaszirmok peregtek róluk, az ablakokból szőnyegeket és faliszőtteseket lógattak le. Az útkereszteződéseknél fehérbe öltözött papnövendékek égettek füstölőt aranyedényekben.
	Az amfiteátrum előtt a praetoriánus gárda tagjai álltak sort. Néró bekísérte anyját a főbejáraton, majd fel a császári tribünre. A tömeg már odalent várt zöldbe és barnába öltözve; dinnyemagot rágcsáltak és a vízhordók után kiáltoztak frissítőért. Melegen sütött a nap, a napellenzőket már felvonták. A tömeg védelmére hatalmas kerítést emeltek az aréna szélén, elefántagyarak közé vastag hálót feszítettek ki. A tömeg ezt annak jeleként értelmezte, hogy nemcsak hogy vadállatok is részei lesznek a látványosságnak, de különösen véres és veszedelmes harcra számíthatnak. Az amfiteátrumot borító homok különleges kő porából származott, és az erős napfényben arany hóként csillogott. A császári tribünt a legillatosabb parfümmel illatosították, de a szél keresztülfújta az illatfelhőn az állott izzadság, hagyma, olcsó bor szagát és a közelgő vérontás különös, hátborzongató aromáját.
	Néró és anyja kéz a kézben sétáltak a tribün korlátjához, melyet aranyba és bíborba burkoltak. A tömeg egy emberként állt fel, hogy éljenezzen. Néró felemelte a kezét, és az éljenzés még fülsiketítőbbé erősödött. Mikor Néró és Agrippina leültek a többi fölé emelt trónszerű székeikre, Néró intett, és odalent az üléseket elválasztó sorokban császári rabszolgák indultak el nagy kosarakkal, melyben nyakláncok, brossok, étel és a jövőben rendezendő előadásokra szóló jegyek álltak halomban. Ezeket a magasba dobálták, és Néró nevetve és mutogatva figyelte, ahogy az emberek igyekeznek annyit elkapni, amennyit csak bírnak. Később megtudtam, hogy tíz embert tapostak agyon.
	Mikor Néró helyet foglalt, beléptek a magas rangú tisztségviselők, szenátorok, fő Vesta-szüzek, udvaroncok és selyembe öltözött, felékszerezett hölgyeik. Őket Néró különleges vendégei követték, köztük a császári orvos, a Kos szigetéről származó Xenophón, és a méregkeverő Locusta. Mindketten feszengtek. Tudtam, hogy nem Agrippina hívta meg őket. Seneca, aki a császár balján ült, körülnézett, mintha meg akart volna győződni arról, hogy kényelmesen elhelyezkedtek. Mikor Néró figyelmét elvonta a társalgás egy szenátorral, sikerült elkapnom az ezüstkoronát és fekete haján fátylat viselő Agrippina tekintetét, hogy jelezzem neki az újonnan érkezetteket. Agrippina kicsit nyugtalannak tűnt, de nem foglalkozott velük különösebben.
	– Miért ne lehetne itt Xenophón? – suttogta. – Bár azt elismerem, Locustának fizettem, hogy távozzon Rómából és ne térjen vissza.
	Többet nem tudott mondani. Egy hivatalnok belépett az arénába, és a magasba dobott egy tekercs skarlátszín kelmét, ami úgy terjedt szét a levegőben, mint egy vérfolt, majd lassan lebegve leesett a simára gereblyézett homokra. Felharsantak a trombiták, a tömeg pedig várakozóan felordított. Megkezdődtek a játékok.
	Először a szokásos vérontással szórakoztattak minket, előételként a fő fogás előtt. Elítélt bűnözők T alakú keresztekre kötözött csoportját gurították be az amfiteátrumba mozgatható állványokon. Mindannyian nők voltak, meztelenül, álluk a kereszt vízszintes gerendáján nyugodott, karjuk szabadon maradt, hogy mozgathassák a kezüket. Szárnyát szegett madarakra emlékeztettek. A tömeg mindenfélével dobálta őket, ami a keze ügyébe akadt, és odalent az arany-ezüst színű homok hamarosan megtelt mocsokkal. Minden elítélt előtt piszkos, csorba csésze lógott a kereszten, jelezve, hogy méregkeverők. Fészkelődni kezdtem. Seneca oldalpillantást vetett Néróra, és láttam, hogy somolyog. A harsonák újra megszólaltak. Kiéhezett állatokat hajtottak ki ketreceikből, nőstény medvéket és tigriseket. Egy darabig zűrzavar uralkodott, az egyik tigris rátámadt egy medvére, és véres harc bontakozott ki. Az elítélt bűnözők, rettegve attól, ami történni fog, kegyelemért kiáltoztak, és ezzel magukra vonták a vadállatok figyelmét. A tigris, amelyik súlyosan megsebesítette a medvét, megfordult és az egyik nőre ugrott, majd hátulról átharapta a torkát. A többi vadállat azonnal követte. Tudtam, hogy az Itália minden börtönéből összeszedett méregkeverők halála és a nőstény állatok mit fognak eszébe juttatni a tömegnek és milyen botrányos hasonlatokat fognak vonni. Narcissus kezére ismertem ebben: meg akarta mutatni, hogy így bánik el Róma a méregkeverőkkel. Agrippina zavartalannak tűnt, jobban érdekelte a magával hozott jelentés. Úgy olvasta át a tekercseket, mintha a császári kancellárián ülne, nem a legvéresebb játékok színhelyén.
	Egy időre eltűntem az egyik folyosó mélyén, míg a tömeg tombolása el nem árulta, hogy a vadállatok elvégezték feladatukat. Mire visszatértem a tribünre, a véres maradványokat minden emelvényről eltakarították. Az állati belsőségeket groteszk álarcot viselő rabszolgák hordták ki. Friss homokot hoztak és elgereblyézték, miközben Nérónak és kíséretének jégbe hűtött bort és hideg gyümölcsöt kínáltak frissítőként. Ezután megkezdődött a második előadás. Marokkói pávakakasokat engedtek az amfiteátrumba. Egy íjászmester egyenként nyilazta le őket görbe hegyű nyilaival. Mindnek épp a torkát találta el, és a lefejezett madarak tovább rohangásztak az arénában, nyakukból spriccelt a vér. A tömeg hangos kiáltásokkal fejezte ki tetszését. Végül az összes madár megdöglött, az íjász pedig a császári tribün elé lépett, hogy átvegye jutalmát. Narcissus jól megfizethette embereit, mert többen is bekiabáltak: „Hozzátok el a tollakat! Hozzátok el a tollakat! Hasznunkra lesz vacsoraidőben!”
	Xenophónra pillantottam, és láttam, hogy nyugtalankodik. Locusta lehajtotta a fejét, Agrippina azonban tapsolt és nevetett. Azonnal megértette, hogy a történet már elterjedt egész Rómában, és legjobb, ha úgy tesz, mintha nem aggasztaná. Seneca átvette az irányítást Narcissustól, és láttam, hogy int kezével. Újra megszólaltak a harsonák, és amazonoknak öltözött majmok száguldottak be az arénába, vagy kecskeháton, vagy kecskék vontatta kocsikban. Néró hangosan kacagott, átkarolta anyja vállát, úgy mutatta neki, mit talál a legmulatságosabbnak. Seneca összeroskadva ült székében. Újra ráébredtem, mit fog suttogni a nép a játékok után: Claudiust vén bakkecskének csúfolták, a majmok pedig azokra a nőkre utaltak, akik a halott császárt körülvették – különösen Agrippinára.
	Mikor a majmok és kecskék elhagyták az arénát, eljött a valódi látványosság ideje. A harcot retiariusok, azaz hálósok vívták trákokkal. A gladiátorok bevonultak az arénába és köszöntötték a császárt. Csak a harc kezdetekor döbbent rá a tömeg, hogy ezek nem közönséges gladiátorok, hanem nők. Ezt eleinte szórakoztatónak találták, de mikor a nők ügyetlen harcosnak bizonyultak, a tréfa elvesztette ízét, és a tömeg rothadt gyümölcsökkel dobálta meg őket. A lanisták besiettek az arénába, hogy korbáccsal vegyék rá a harcosokat, hogy rendesen támadjanak egymásra. Az efféle harcokban a hálósok mindig nagy előnyre tettek szert; ez is Claudiusra emlékeztetett, aki gyűlölte ezt a kiegyenlítetlenséget. Késő délutánra a játékok befejeződtek, a szeszélyes tömeg pedig Nérót és anyját éltette. Lehetséges, hogy Narcissus elérte bosszúját, de a nap nem ért még véget.
	Néró magával vitte vendégeit a Palatinuson álló palotába, ahol az étkezőt egészen átalakították. A mennyezetről gomba formájú aranybaldachin függött, a falakat ezüstből és pávatollból kialakított gombák díszítették. A gombamotívumot ismételte az asztalokon elhelyezett kések, kanalak és fogpiszkálók díszítése is. A helyet foglaló vendégeket mézes borral kínálták. A lakoma során a célozgatások folytatódtak. Először tökszeletekkel körített gidasültet szolgáltak fel – a tök Seneca gúnyneve volt Claudius számára szatíráiban, egyaránt utalt a halott császár rossz gyomrára és szerencsétlen szokására, hogy gyakran szellentett az asztalnál. Ezután Kos szigetéről, Xenophón orvos szülőhelyéről származó gyümölcsök érkeztek, az a négy asszony szolgálta fel őket, akik részt vettek Claudius utolsó lakomáján. Ezüst csontvázaknak öltözött rabszolgák sült pávát hoztak, végül pedig természetesen gomba következett különféle mártásokban.
	– A gomba az istenek eledele! – kiáltott fel Néró, és anyja felé emelte kelyhét.
	Agrippina is köszöntötte fiát kupájával. Akkora élvezettel sütkérezett a fiára irányuló dicsőségben, hogy észre sem vette az elmés utalásokat és emlékeztetőket arra, hogy segítették át férjét az istenek csarnokába. A célozgatás tetőpontját az édességben érte el, mely vörösre színezett, egy férfi fenekét, péniszét és heréit formázó cukorból állt, és ezüsttálcán szolgálták fel. Négy núbiai hordta körbe a teremben a vendégek előtt, majd az asztal közepére helyezték. Egy rabszolganő belecsípett a feneket ábrázoló süteménybe, melyet a szakács olyan ügyesen készített el, hogy a csípésre szellentő hangot adjon ki. Az ekkorra már ittas vendégek harsogtak a nevetéstől. Vidáman figyelték, ahogy egy újabb rabszolganő simogatni kezdi a pénisz formájú süteményt, mire abból sűrű, fehér tejszín spriccelt ki a testére. Ezután a rabszolganőt különböző vendégek hívták oda magukhoz, és kanállal, vagy akár a nyelvükkel szedegették le róla a tejszínt. A lakoma után színészek csoportja előadott egy komédiát, mely egy Töknek csúfolt öregemberről szólt, aki rettegett a gombától és a pávatollaktól. Mindenki nevetett, köztük Agrippina is. Seneca a díványán feküdt, vendégei, egy öreg bankár barátja, Serenus, és egy gyönyörű, sötét bőrű, ovális arcú, duzzadt, vörös ajkú, göndör, sötét hajú fiatal nő mellett. Elakadt a lélegzetem, mikor megláttam, és rámeredtem, észre sem véve a színészek játékát vagy a vendégek nevetését.
	– Ki az a nő? – kérdeztem az egyik kamarást.
	– Uram, ő Akté, az egyik legszebb nő Rómában. Serenus nagyon szerencsés ember.
	Alaposan szemügyre vettem a lányt. Zöldbe és fehérbe öltözött, ugyanilyen színű ékszerek csillogtak nyakán, fülében és csuklóin. Az elfogyasztott bor ellenére hűvösen józannak éreztem magam. Mintha visszaléptem volna huszonöt évvel az időben. A gyönyörű Aktéra mindenki felfigyelt, és minél jobban bámultam, minél jobban láttam, hogy Néró ugyanígy bámulja, annál jobban emlékeztetett Agrippinára annyi idősen, mint amikor találkoztam vele.
Tizennegyedik fejezet


	„Kinek állott érdekében?”
	(Cicero, Pro Milone, 12.)
	
	– Részt vettél a játékokon?
	Pallas nyugtalannak tűnt, vöröslő szemei körül karikák éktelenkedtek. Behívott a kincstárba, egy kis kamrában ültünk a császári számvevőszék mellett, melynek ajtaját bezárták és bereteszelték, előtte őr állt. Abból, hogy Pallas idehívott, tudtam, hogy nyugtalan és nagyon óvatos, mert rendszerint csak egy mosollyal vagy biccentéssel vett tudomást rólam, csak Agrippina szolgáját látta bennem. – Igaz, amit beszélnek?
	Felkapott egy boroskorsót, melynek fedelére gyönyörű sellőt faragtak, és megtöltötte Agamemnónt mintázó kupámat.
	– Valóban igaz, hogy egymást érték a sértések? – kérdezte.
	– Azzal telt el az egész nap. Kecskék, tökök, pávatollak, gombák.
	– De remélem, a tömeg nem értette, miről van szó!
	– Előbb-utóbb rájönnek. Pallas hangosan sóhajtott.
	– Nem érti Agrippina, mi történik? – kérdezte panaszos hangon. – Seneca, az az okos gazember gúnyolhatja Claudiust, de azzal őt is gúnyolja. Az egész világ előtt kijelenti, hogy Agrippina ölte meg a férjét. A gúny a fegyvere, azzal marja darabokra Agrippina helyzetét, mint kutya a zaftos csontot. Nemsokára elér a csontvelőig. – Kis szünetet tartott. – És Locusta mit keres újra Rómában?
	– Agrippina nem bánja, hogy visszatért – feleltem. – Kérdezősködtem, és úgy tűnik, maga Néró parancsolta vissza Rómába.
	– Ó, gondoltam! – mosolyodott el savanyúan Pallas. – És hogyan tiltakozhatott volna Agrippina? „Nem hívhatod vissza azt a nőt Rómába – vele mérgeztettem meg a császárt!” – utánozta Pallas Agrippina hangját. Beletúrt az asztalon heverő tekercsekbe és kihalászott egyet. – Van itt még valami. Néró alig ismerte az apját és így sosem gyászolta az elvesztését, mostanra azonban császárunkat érzelmekkel tölti el apja emléke, még a szeme is könnybe lábad tőle. Meg akarja kérni a szenátust, hogy különös tiszteletet tanúsítson a részeges, vízkóros, halott Domitius felé. Nem lennék meglepve, ha arra kényszerítenének egy falut vagy várost, akár magát Rómát is, hogy emeljenek gyönyörűen faragott szobrot Néró semmirekellő apjának valamelyik templom díszeként. – Pallas visszadobta a tekercset az asztalra. – Néró valójában fütyül az apjára, és Agrippina rá fog jönni, hogy fütyül minden másra is. Az a vén csaló Seneca vette rá, hogy tegyen olyasmit, ami biztosan megsérti Agrippinát.
	Pallas felemelt egy vékony papiruszvágó kést, és úgy tartotta, ahogy gladiátor a kardját.
	– Szúr, szúr, hasít, hasít.
	– Nem fog menni – feleltem. – Agrippina meg van győződve arról, hogy Néró halhatatlan szeretettel és hűséggel viseltetik iránta. Hogy lehetne hatással az ő helyzetére az, hogy Néró gúnyolja Claudius emlékét, tiszteli halott apját és igényt tart egy jól ismert méregkeverő szolgálataira?
	Szándékosan tettettem hiszékenynek magam. Már tudtam a választ, mielőtt Pallas válaszolt.
	Hátrarúgta a széket és talpra ugrott, vaskos kezével hadonászni kezdett a levegőben.
	– Parmenón, Parmenón! Túlélted Tiberiust, Caligulát és Claudiust. Tudod, hogy mindez csak a kezdet. Seneca erősebben mélyeszti majd a fogait a csontba. Mondd csak el, mi Agrippina eddigi legnagyobb sikere?
	– Nagyon jól tudod – feleltem. – Biztosította, hogy Néró legyen a császár, Britannicus ne léphessen apja örökébe. És mielőtt ismételnéd magad, Pallas, tudom, hogy Seneca gúnyol minket.
	– De feltetted már magadnak a kérdést, hogy miért teszi?
	– Természetesen. Éket akar verni Agrippina és a fia közé.
	– Igen. És még?
	– Nem akarja, hogy bárki kapcsolatba hozza tanítványát, a mi arany Nérónkat annak a szánalmas embernek a halálával, aki kinevezte örökösévé.
	– Igen! – bólintott Pallas, akár egy tanár.
	– Ugyanakkor – tettem hozzá – Seneca csendben emlékezteti Nérót, hogy trónját az anyjának köszönheti, és ha egy császárt meg lehetett gyilkolni…
	– Pontosan! – vágta rá Pallas, és kortyolt kupájából. – Ezek… – Kereste a szavakat. – Ezek megpróbálják elválasztani a fiút az anyjától. Néró az új császár, a jóslatok kegyeltje. – Lemondóan intett. – Agrippina már a múlté. Elérte, amit akart, betöltötte célját, nyugalomba kell vonulnia. A következő lépés az lesz, hogy elérik, hogy Néró – aki végül is csak serdülő fiú még, akár császár, akár nem – lázadjon hatalomra törő anyja ellen. Mondok egy történetet: két nappal ezelőtt Agrippina behozta Nérót ide, a kincstárba. A fiú nagy összeget adományozhatott egy barátjának, mert Agrippina rá akarta ébreszteni a pénz értékére. Utasított, hogy ugyanekkora összeget helyezzek Néró elé az asztalra. Néró a székemben ült, miközben a rabszolgák kihordták és kiürítették előtte az arannyal teli zsákokat, alaposan szemügyre vette, aztán gúnyosan megjegyezte: „Ha tudtam volna, hogy ilyen kevés, megdupláztam volna” Ezután felállt és távozott, itt hagyva a döbbent Agrippinát.
	– Az ifjúság szemtelensége – jegyeztem meg. – Seneca szándékai fontosabbak.
	– Azzal kapcsolatban én is csak találgathatok, mint te – felelte Pallas. – Seneca gúnyos és keserű. – Felemelte kezét. – A császári család eddig kétszer száműzte. Gyűlölte Korzikát és a lakóit, megvetette szokásaikat, ételüket és italukat. Rendszeresen írta a könyörgő leveleket Caligulának, hogy engedje vissza Rómába.
	– És most Agrippinát vádolja, amiért nem járt sikerrel?
	– Igen. Azt hiszem, gyűlöli az Augustát, őt és a családját is felelősnek tartja nyomorúságáért, ezért egyszer s mindenkorra meg akar fizetni a sérelmeiért. Seneca szereti a vagyont és hatalmat is, Agrippina pedig mindkettő felé megnyitotta előtte az utat. Senecának, a volt száműzöttnek és filozófusnak most lehetősége nyílt irányítani a császárt és a birodalmat, és egymaga akarja ezt tenni. Szeretne már búcsút inteni Agrippinának. Ezért míg Néró a lázadó fiatalembert játssza, Seneca tovább szervezkedik. Mit gondolsz, Parmenón, mi lesz a következő lépése?
	Eszembe jutott Agrippina, amint kisfiával ül az antiumi kertekben vagy valahol tusculumi birtokán.
	– Néró Agrippina Achilles-sarka – feleltem.
	– El fogja követni ugyanazt a hibát, amit minden anya. Az anyák szeretete korlátlan és feltétlen, hűsége örök, és mint minden anya, ő is arra számít, hogy fia viszonozza ezt. – Szünetet tartottam. – Seneca bebizonyította, hogy Agrippinát büntetlenül lehet kritizálni. Még nagyobb bolondnak állította be, mint Claudiust, de közben emlékeztette Nérót, hogy anyja tisztította meg előtte a trónhoz vezető utat. Következő lépésként megkérdezi Nérót, ki uralkodik, ő vagy az anyja? Könnyen összezavarja majd a fiú fejét.
	– És utána? – kérdezte Pallas.
	– Seneca támadni fog. Mindent tud ifjú tanítványáról. A többi már csak logika kérdése, nem, Pallas? Ha egy asszony, az anyja uralkodni tud Néró fölött, miért ne tehetné meg egy másik?
	– Akté?
	– Akté – bólintottam. – Vagyonos, kulturált, udvarias, rendkívül gyönyörű és csábító. Meglehetősen hasonlít a fiatal Agrippinára. Seneca jól választott. Mit tudsz Aktéról?
	– Egyesek azt állítják, kurtizán – felelte Pallas. – Mások szerint szűzies életet él, ami tetszeni fog császárunknak. Úgy tűnik, Seneca hozta Rómába, és rávette barátját, Serenust, hogy vegyen neki házat egy divatos városrészben. A fiatal nőt úgy vonultatták fel Néró előtt, mint egy díjnyertes kancát. Ha hinni lehet a szóbeszédnek, Néró napról napra jobban érdeklődik iránta.
	– Minden császárnak vannak kedvencei – vetettem ellen. – Néró még csak tizenhét éves. Hamar elmúlik a fellángolása.
	– Elmúlik – értett egyet velem Pallas –, de Nérónak épp a fiatalsága a gyenge pontja. Elszánta magát, hogy megmutatja anyjának, már nem ő a legfontosabb nő az életében, hogy Aktét, vagy valaki mást jobban szereti Agrippinánál.
	Értettem, hová tart Pallas érvelése. Agrippina sebezhetőnek bizonyult. Imádta a fiát, és most először meg fogja tapasztalni a kínzó féltékenységet.
	– Eljutottunk találkozásunk céljához. – Pallas felkapott egy marék érmét és egyik kezéből a másikba dobálta őket. – Ha Agrippina meggyőzhető, hogy őrizze meg az önuralmát, és ne vegyen tudomást Seneca provokációjáról, ne mondjon semmit, akkor…
	– Minden rendben lesz – fejeztem be a mondatot. – Minden rendben lesz. Ha azonban Agrippina támad… – 
	Az asztalra vetette az érméket. – Akkor elvesztettük a játszmát.
	Fülemben csengtek Pallas figyelmeztető szavai, mikor elhagytam a kincstárat. Még aznap meghallgatásért könyörögtem Agrippinánál, és pontosan elmondtam neki, mit tervez Seneca. Úrnőm csak nevetett aggodalmaimon, de megígérte, hogy megfogadja a tanácsom, bár láttam rajta, hogy már túl késő. Mikor Aktét említettem, a harag vörös foltjai jelentek meg arcán, szemei összeszűkültek. A baj már megtörtént.
	– El tudnád távolítani Senecát! – próbáltam sugallni.
	– Lehetetlen – rázta meg a fejét. – Ha valaha csak egy hibát is elkövettem életemben, Parmenón… – Elmosolyodott. – Mit is beszélek? Sok hibát elkövettem, de a legnagyobb, hogy bíztam Senecában. Megfogadom a tanácsod.
	Ezzel véget vetett a meghallgatásnak és már az ajtónál jártam, mikor utánam szólt.
	– Mondd csak, Parmenón, úgy véled, Narcissus gúnyolni akart a játékokon és az azt követő lakomán?
	– Nem csak úgy vélem, Domina, hanem tudom. Lehet, hogy olyan, mint a sebesült állat, de még veszélyes.
	Agrippina lehajtotta a fejét.
	– Sebesült, azt mondod? Köszönöm, Parmenón.
	Pár nappal később Narcissus rosszul lett egy utazás során. Alig hagyta el a várost, mikor rabszolgái nyögéseket és szitkozódást hallottak hordszékéből. Hátrahúzták a függönyöket, és látták, hogy Narcissus alig kap levegőt, bőre nyirkos és hideg, testét görcsök kínozzák. Visszasiettek vele Rómába, de már nem tehettek semmit, Narcissus még útközben meghalt, furcsamód közel Messalina sírboltjához. Seneca praetoriánusokat küldött a házához, hogy kutassanak papírok és bizonyos levelek után, de legnagyobb dühére csak töredékeket találtak. Narcissus vagy valaki más nagy gonddal megsemmisítette a terhelő bizonyítékokat.
	Alig voltunk túl Narcissus temetésén, mikor Néró levelet küldött Pallasnak, melyben megköszönte neki a kincstárban végzett munkáját, és rámutatott, hogy a nehéz munka bizonyára megviselte annyira, hogy szeretne nyugalomba vonulni. Pallas nem tehetett mást, beleegyezett. Előkelően távozott, Agrippina személyi kíséretéből való germán testőrök haladtak hordszéke előtt, melyet nyolc abesszin rabszolga cipelt vállmagasságban, Pallas szolgái, barátai, rabszolgái és háza népe pedig ünnepélyes menetben vonult mögötte. Néró a kincstárba vezető lépcső legfelső fokán állva integetett neki, mintha egy diáktársa távozna az iskolából.
	– Vigyázz magadra! – kiáltott Pallas után a császár.
	Seneca így egyetlen gyors mozdulattal eltávolította Agrippina leghatalmasabb és leghűségesebb szövetségesét. Ezután újra támadásba lendült. Akté egyre többször jelent meg a császár kíséretében, és Néró gyakran hívta magánbeszélgetésekre vagy kettesben eltöltött vacsorákra, majd éjszaka együtt sétáltak a kertben. Elhalmozta drága ajándékokkal, és lakosztályt biztosított neki a császári palotában. Néró már nem látogatta anyját olyan gyakran, ahogy az szerette volna, és ami ennél is rosszabb, amikor Néró kettesben akart maradni Aktéval, kiutasította Agrippinát a helyiségből.
	Agrippina úgy viselkedett, akár egy megszállott. Nem tudott aludni, elhanyagolta az államügyeket, és ébren töltött órái legnagyobb részében panaszkodott Aktéra és a fia hálátlanságára.
	– Mit tegyek most, Parmenón? – kiáltotta.
	– Semmit – feleltem. – Domina! – Térdre borultam előtte. – Akté nem Narcissus, nem eltávolítandó ellenség. Hagyd, hogy a fiad megkapja, amit akar. Hagyd el Rómát egy időre.
	Ez volt az egyetlen alkalom, hogy Agrippina dühében megütött. Nem hallgatta meg további mondanivalómat, és kiparancsolt a helyiségből. Az előszobában várakoztam, remélve, hogy megbánja tettét. Hirtelen kivágódott az ajtó, és Agrippina kiviharzott, szolgálólányai mögötte loholtak. Úgy sietett végig a lépcsőkön és folyosókon, mint egy csatába vonuló tábornok. Egyenesen Néróhoz ment, aki barátaival iszogatott, berontott és nyíltan kérdőre vonta fiát.
	– Nézzétek – kiáltotta, és a díványra mutatott, ahol Akté heverészett –, micsoda látványosságot nyújt a fiam Rómának! Néró, a császár! – gúnyolódott. – Úgy hever egy volt rabszolga lábai előtt, mint egy bolond vénember. Egy olyan nő lábánál, akit bármelyik férfi megvásárolhat egy órára!
	Agrippina megállt az ajtóban, én és a többi szolga összegyűltünk mögötte. Úrnőmet minden józansága elhagyta.
	– Nézzetek csak rá! – ordította Agrippina. – Nem több egy kifestett szajhánál, de Róma császára megtette hivatalos szeretőjévé. Ezért tettelek császárrá, Claudius törvényes örökösévé? – Seneca felé fordult, aki Néró balján heverészett egy díványon. – Azt hittem, jó nevelőt választottam a fiamnak, a birodalom legbölcsebb emberét, de valójában egy bolondra esett a választásom. Tanítványa, a fiam egy felszabadított rabnővel paráználkodik, törvényes feleségét, Octaviát megveti és elhanyagolja, engem, Germanicus leányát pedig sérteget és figyelmen kívül hagy!
	Reszkető vállakkal elhallgatott. Kinyújtotta egyik kezét és az ajtófélfának dőlt. Néró vendégei hitetlenkedve nézték, olyan mozdulatlanul, akár egy állókép egy színdarabban. Akté nem emelte fel a fejét, Seneca pedig láthatóan megdöbbent, szemeit gúnyosan forgatta. Néró felmérte anyját. Felkapta smaragdját és alaposan megnézte Agrippinát.
	– Nicsak, anyám! Mi történt? Ittál? Ahogy emlékezhetsz, téged is meghívtalak ma este, de azt mondtad, nem tudsz eljönni. – Elfordította róla a tekintetét. – Te vagy az, Parmenón? Vidd anyámat vissza a lakosztályába. Kimerítette az erőfeszítés. – Hagyta, hogy az ezüstláncon lógó smaragd visszahulljon a nyakába, és intett. – Távozzatok!
	Agrippina visszavonult. Megpróbáltam karon fogni, de lerázta magáról a kezem. A csukódó ajtók mögül elsuttogott szavakat hallottam, majd nevetést. Agrippina lassan visszasétált szobájába. Elküldte a szolgálókat, és az éjszaka hátralévő részét fel-alá sétálással töltötte, következő lépését tervezgetve.
	Másnap Néró újabb sértéssel tetézte az előző napit: kinyittatta a palota raktárait, ahol az ékszereket és díszeket tartották, és kiválasztott egy gyönyörű tiarát és medált, majd ajándékként elküldte anyjának. Agrippinánál voltam, mikor megérkeztek. Úrnőm azzal próbálta csillapítani haragját, hogy leveleket diktált Rómán kívüli birtokai felügyelőinek és háznagyainak. Mikor a szolgák elévitték az ajándékokat, ő kiütötte a kezükből.
	– Mondjátok meg a fiamnak – sziszegte –, hogy mindene, amije van, valójában az enyém! Csak azt küldi nekem, ami már az enyém!
	Megpróbáltam nyugodt érvekkel előállni, de Agrippinát elvakította a düh. Érezte, hogy gyengül a befolyása a fia felett – ez és a gyűlölt Akté minden más gondolatot kiszorított az agyából. Néró úgy döntött, mélyebbre döfi a kést. Azt mondta anyjának, hogy Akté iránti szerelme miatt lehetséges, hogy elválik Octaviától, elveszi új szerelmét, lemond a császári trónról és visszavonul Rodosz szigetére, hogy egyszerű polgárként éljen. A mérgezett nyíl célba talált: Néró elutasította Agrippinát és mindent, amiért küzdött.
	Agrippina tűnődő hangulatba került. Nem árulta el nekem, mit tervez. Következő összecsapása Néróval – a császár örökös lakomáinak egyikén – rémülettel töltötte el szívem. Agrippina a díszhelyen ült, bár Néró ideje nagy részét azzal töltötte, hogy Aktéval sugdolózott, nyilvánosan kitüntetve figyelme minden jelével. A vendégek mind észlelték, hogy Agrippina túl sokat iszik, és haragosan mered a fiára – mintha vad vihar készült volna kitörni egy gyönyörű nyári napon. Néró anyjához fordult, hogy megtöltse kupáját, ő azonban hagyta, hogy az értékes kupa a földre hulljon, apró szilánkokra törve.
	– Anyám, mi a baj? – kérdezte Néró. Agrippina felugrott a díványról és fiához lépett.
	– Elfelejtetted volna, fiam? – A csarnok végébe mutatott, ahol Britannicus ült barátaival. – Már nem gyerek többé – csattant a hangja. – Ő Claudius valódi fia, a trón törvényes örököse. – Hangja egyre emelkedett. – Azé a tróné, melyet az én segítségemmel szereztél meg, anyádéval, akit most sértegetsz. Tanuljon ebből egész Róma! A hadsereg majd választ!
	A leírhatatlanul nevetséges jelenet után Agrippina visszavonult, én pedig életemben először erővel lökdöstem keresztül az előszobán, be kis írószobájába, ahol úgy állt meg, mint egy kislány, aki várja, hogy összeszidják. Nem tudtam elfelejteni Néró arcát azon a lakomán, sem kidülledő kék szemeit, sem nőies hajfürtjeit vagy duzzadt ajkát.
	– Domina! – kiáltottam rá –, aláírtad a halálos ítéletünket és Britannicusét is! Szembeszálltál a saját fiaddal!
	Agrippina nem tört ki könnyekben. Leült egy székre, köntöse rojtjait babrálta, és a falra meredt. Ebben a pillanatban megláttam legnagyobb gyengeségét: mindez nem a birodalomról vagy a hatalomról szólt, sem arról, ki irányítja az udvart vagy a hadsereget – egy anya ült előttem, aki őszintén hitte, hogy fia nyilvánosan kimutatta megvetését iránta. Ő csak bosszút akart állni, kimondta az első dolgot, ami az eszébe jutott. Sóhajtottam és letérdeltem mellé.
	– Domina, figyelj rám! Olyan rossz lenne, ha a fiad lemondana és magával vinne téged Antiumba, hogy egyszerű polgárként éljetek?
	Szeme összeszűkült a mosolytól.
	– Igazi filozófus vagy, Parmenón. Igazad van: egész életemben arról ábrándoztam, hogy Augusta leszek, az új Livia, egy birodalom úrnője. Elértem mindezt, de elveszítettem a fiamat, igaz, Parmenón?
	– Még rendbe lehet hozni mindezt, Domina.
	Sokat hazudtam életemben, de ekkor a legnagyobbat. Néró nem volt többé az ő fia. Azzá lett, amivé a birodalom tette: szörnyeteggé. Vagy apjának lehetett igaza? A vér okozta, ami bennük folyt, abban rejlett a gonoszság? Néró előre arra ítéltetett, amire Caligula és Tiberius! Természetesen!
	Nem mert Agrippinához nyúlni, ezért Britannicus ellen fordult, akár egy párduc. A fiatalembert lakomára hívták, ahol Néró, remélve, hogy nevetségessé tudja tenni, megkérte, hogy szavalja el egyik versét. Britannicus olyan nagyszerűen adta elő a verset, hogy még Néró hivatásos tapsolóit is lenyűgözte, akik bozontban hordták a hajukat és Méheknek hívatták magukat. Néró gonosz bosszút állt: szidni kezdte Britannicust, úgy megalázta, ahogy csak bírta. Caligula szelleme visszatért.
	Néró egyre több időt töltött piperkőc barátaival, tanácsért Senecához vagy Burrushoz fordult, Agrippina pedig saját lakrészében maradt, ahol Acerroniát és Creperiust leszámítva háza népének nagy része Nérónak kémkedett. Az udvari léhűtők és haszonlesők hamar megérezték a széljárást és tudták, mi következik. Agrippinát még nem fenyegette veszély, Britannicusszal azonban, aki önmaga árnyékává vált, elbántak. Epilepsziás rohamok kezdték gyötörni, ilyenkor arca elkékült, nyaka feldagadt, szája habzott – mindenki láthatta, hogy megjelölte magának a halál. Könyörögtem Agrippinának, ő pedig mindent megtett, hogy segítsen rajta, ellenmérgeket küldött neki, és figyelmeztette, hogy alaposan nézze meg, mit eszik és iszik. Néró azonban visszahozatta a palotába Locustát, a méregkeverőt, és Burrus egyik hadnagya, Julius Pollio gondjaira bízta. Az egész udvar sejtette, mi történik. Britannicusnak mérget adtak, de olyan kis mennyiségben, hogy némi gyomorfájdalom után gyorsan felépült. Néró annyira feldühödött, hogy saját kezével verte meg Locustát, míg a méregkeverő meg nem ígérte, hogy legközelebb „gyors lesz, mint a villám”. Az általa kevert mérget beadták egy disznónak, ami pár másodpercen belül holtan esett össze.
	Fényűző vacsorát rendeztek, és az egész udvart meghívták rá, köztük Agrippinát és engem is. A lakoma témájának Perzsiát választották – a szobákat és díványokat perzsa szőttesek borították, és az országra jellemző ízletes ételeket szolgáltak fel. Britannicusnak különleges levest főztek, hogy kímélje érzékeny gyomrát, ő azonban túl forrónak találta, visszaküldte és kérte, hogy öntsenek hozzá egy kis hideg vizet. Ekkor adhatták hozzá a mérget. Britannicus kevesebb, mint egy percen belül leesett díványáról, a torkához kapott, majd élettelenül terült el a padlón.
	– Ne zavartassátok magatokat – szólt Néró a vendégeknek. – Britannicus öcsémet gyakran gyötrik rohamok.
	Két núbiai kivitte Britannicus testét az ebédlőből, és a lakoma folytatódott. Agrippina és én kisurrantunk, és láttuk, hogy Britannicus holttestét kiterítették egy díványra a szomszéd szobában. A balzsamozók már dolgoztak, különféle krémekkel és arcfestékkel igyekeztek eltüntetni a bőrén mindenhol kiütő sötét foltokat. A testet órákon belül lepedőbe burkolták, kivitték és elégették egy gyorsan megrakott halotti máglyán.
	Agrippina olyan sápad arccal tért vissza lakosztályába, mint egy kísértet. Leült íróasztalához, sietve üzenetet körmölt egy viasztáblára, és utasított, hogy küldjem el Creperiusszal egy házba a zsidó negyedben, ami a Tiberis túlsó partján terült el. Mikor megtettem, visszamentem hozzá a szobába.
	– Mi ez az ostobaság? – kérdeztem. – Tényleg jövendőmondóra van szükséged, hogy megtudd, mit rejt a jövő?
	Agrippina nem hallgatott rám. Creperius visszatért és közölte, hogy Joák, az izraelita azonnal fogadja. Agrippina egyszerű hordszéket rendelt magánlakosztálya oldalajtajához, és megparancsolta Acerroniának és nekem, hogy kísérjük el. A hordszékvivők – mind megbízható rabszolgák – gyorsan és könnyedén vitték végig a Palatinus utcáin, majd át a hídon a zsidó negyedbe. Joák egyszerű háza egy kifőzde és egy kis raktár közt állt. A magas, sovány, ösztövér arcú zsidó lépcsőzetesen aláhulló fehér hajat, ugyanilyen fehér bajuszt és szakállt viselt. Talán mélyen ülő szemei miatt vette körül az a mágiát sejtető légkör, ami vonzotta vagyonos római nőkből álló ügyfeleit. Kinyitotta az ajtót, mielőtt kopogtathattam volna.
	– Mondd az Augustának, hogy bejöhet. – Közelről szemügyre vett. – És te és a szolgálója is. Benned meg lehet bízni, Parmenón, igaz?
	Nem tudom, valóban rendelkezett-e mágikus képességekkel vagy csak ravaszul kiderítette, hogy közel állok Agrippinához.
	Sötét szobába kísért be, melyet csak pár olajlámpás pislákoló fénye világított meg.
	– Van válaszom arra, amit kérdezni fogsz – jelentette ki, miközben becsukta az ajtót mögöttünk. Hozzánk lépett és Agrippina vállára tette a kezét.
	– Feküdj le a padlóra! – mondta. – Parmenón, Acerronia, álljatok a sarokba. Bármi történik is, ne csináljatok semmit.
	Agrippina levette tiaráját és lefeküdt. Szinte azonnal úgy hallottam, mintha különös sikolyok és kiáltások visszhangoznának a föld mélyéből a döngölt padló alatt, a levegő megtelt a fűszerek átható szagával. A fény mintha erősödött volna, észrevettem a nagy pókhálókat, melyek a padlón csillogtak és felkúsztak a földre borult Agrippina testére. Joák fehér, csillogó kört húzott Agrippina köré. A fény olyan erőssé vált, mint a napkorona napfogyatkozáskor. El kellett takarnom a szemem, miközben bámultam a varázsló ügyességét. Sosem jöttem rá, hogy keltette ezt az illúziót. Utasította Agrippinát, hogy vegyen bal kezébe egy búzaszálat, és jobb kezével számoljon ki tizenhárom búzaszemet. Agrippina megtette, Joák pedig tenyerébe söpörte a magvakat, egy kis rézcsészébe szórta, majd onnan egy ezüsttálba öntötte és vizet töltött rá.
	– Igyál! – szólt Agrippinának.
	Úrnőm később elmondta, hogy a búzaszemek úgy csillogtak, mint a gyémántok, a víztől pedig lángra lobbant a vére. Visszafeküdt, Joák pedig jeleket rajzolt az arca fölé. A fények eltűntek, újra egy rosszul megvilágított, nyirkos szobában álltunk, Róma császárának anyja pedig a mocskos padlón feküdt. Joák felsegítette Agrippinát, és megcsókolta ujjait.
	– Nos? – kérdezte Agrippina.
	– Elvégeztetett – suttogta Joák, és hátralépett. – Egy másik asszony lép a helyedbe.
	– Akté? – köpte Agrippina a nevet.
	Joák megrázta a fejét.
	– Nem. Egy másik asszony.
	Elhagytuk a varázsló házát és visszatértünk a Palatinusra. Agrippina napokig tűnődött. Joák vagy igazi próféta lehetett, vagy csak éles szemmel figyelte meg az udvar történéseit. A nyílt ellenállás, mely mögött Seneca kezét sejtettem, suttogásokkal kezdődött. Bírósági ügyek kezdődtek úrnőm ellen, Néró pedig morgolódott, hogy palotája Agrippina híveinek gyülekezőhelyévé vált. Egyre ritkábban látogatta anyját, végül tapintatosan sugallták, hogy jobb lenne, ha Agrippina elhagyná a palotát és egy közeli házba költözne. Nem volt más választása, engedelmeskednie kellett. Bár mindenét magával vihette, testőrséget nem kapott: már nem tartozott a császári udvarhoz.
	Úgy tűnt, Néró mindenáron meg akarja mutatni anyjának, mennyire mélyen süllyedt a romlásba. Egy sós vizű mesterséges tavon tengeri csatát rendezett, de a látványosság katasztrófával végződött, és sok tengerész meghalt. Néró kijelentette, visszataszítja a vérontás. Ezután táncjátékot rendezett, témájául a Minótaurosz-legendát választotta. Egy bikának álcázott színész valóban meghágta a Pasziphaé szerepét játszó társát. A tömeg végignézhette, amint a bika egy üszővel párosodik. Néró éjszakánként sapkával vagy parókával megváltoztatta külsejét, és kalandra vágyva járta az utcákat és tavernákat. Időnként hordszékében látogatást tett a színházban, végignézte a színészek vitáját, mikor pedig verekedéssé fajult a helyzet, kövekkel és összetört padokkal ütlegelték egymást, csatlakozott hozzájuk. Lakomái délben kezdődtek és hajnalig tartottak, csak időnként szakították meg őket, hogy meleg fürdőben, nyáron pedig hóval lehűtött vízben ússzanak. Egy alkalommal lehajózott a Tiberisen Ostiába, és megparancsolta, hogy a folyó partján bordélyházakat rendezzenek be, ahol férjes asszonyok hirdetik magukat. Sosem vette fel ugyanazt a ruhát kétszer, kockajátékban pedig több ezer aranynál kevesebbet sosem tett fel tétnek. Mindig fényűzően öltözött kísérettel ment mindenhová, és még a csomagjait szállító öszvéreket is ezüsttel patkolták.
	Agrippina megpróbálta távol tartani magát mindettől, de Néró nem hagyta abba anyja sértegetését. Gombát küldött neki, amit „az istenek és bakkecskék eledelé”-nek nevezett, Locustának pedig római házat és vidéki birtokokat adományozott. Ügyvédeket és hivatalnokokat küldött, hogy álljanak az ablaka alá és kiáltásaikkal zaklassák. Rejtélyes ételajándékok érkeztek, némelyiküket nyilvánvalóan megmérgezték.
	Belefáradtam ebbe az ostobaságba, és megnyitottam kincsesládámat, hogy testőröket vegyek fel, akik elűzik a zaklatókat és gondoskodnak arról, hogy a házba érkező ajándékokat azonnal megsemmisítsék. Agrippina haja őszülni kezdett, arca szikárabb lett, ahogy egyre fogyott. Néró tökélyre fejlesztette kínzását. Meglátogatta Agrippinát, látványosan eljátszotta, hogy aggódik érte, tápot adott a reményeinek, míg anyja a lábánál ült, és nagy szemekkel nézett fel rá, a tanácsait hallgatva – utána felugrott, kinevette úrnőmet, és távozott, közben utánozva, amit úrnőm mondott neki.
	Agrippina, akin eluralkodott a bűntudat Britannicus halála miatt, próbálta vigasztalni az ifjú Octaviát, aki veszélyben érezte magát. Arca hamuszínűvé vált, és fiatalsága ellenére csomókban hullott a haja. Rettegéssel töltötte el, ami Britannicusszal történt, a szobájába zárkózott, és betegre aggódta magát, ha dajkája, aki régóta a család szolgálatában állt, kis időre magára hagyta.
	Agrippina megpróbált visszavágni, de Néró egyre kegyetlenebbül kínozta. A fórumon hallottam először a pletykákat, hogy Nérót elcsábította a saját anyja. Alaposabban utánanyomozva a szóbeszédnek rájöttem, hogy Néró fizetett szolgáinak, hogy kutassák végig Róma bordélyait és találjanak egy nőt, aki figyelemreméltóan hasonlít Agrippinára. Néró ezután anyja ruháiba öltöztette a nőt, és gyakran utazott vele kettesben gyaloghintaján. Mikor kiszállt a hintóból, összekuszált öltözékéből és a tunikáján éktelenkedő foltokból mindenki látta, hogy nem „Párthia ügyét vitatták meg”. Megpróbáltam védeni Dominát, de Néró gondoskodott róla, hogy elérjenek hozzá a pletykák, ő pedig kétségbeesésében fel sem kelt az ágyból, nem evett és nem ivott.
	Róma minden orvosának és kuruzslójának tanácsát kikértem, ők azonban, miután megvizsgálták Agrippinát, tanácstalanul távoztak. Néró egyre durvábban bánt anyjával. Egy nap elküldte hozzánk az Agrippinának beöltöztetett utcalányt. Udvariasan elküldtem a nőt, de borzongott tőle a hátam: úgy hasonlított Agrippinára, mintha a tükörképe lett volna – amíg ki nem nyitotta a száját, mutatva elfeketedett fogait. Ekkor úgy döntöttem, kiderítem, milyen feltételeket szabnak, hogy abbamaradjon zaklatásunk. Napokig követelőztem Seneca hivatala előtt, mire a ravasz vén hispán beleegyezett, hogy fogad. Alaposan megnézett fekete, rejtelmes szemeivel, ajkán halvány mosollyal.
	– Úrnődet békén hagyják, Parmenón, amint ő is békében hagyja a császárt és Rómát.
	– Száműzetésről beszélsz? – kérdeztem.
	– Mikor békében hagyja Nérót és a birodalmat – ismételte, és csettintett ujjával elbocsátásképpen.
	A hét végére Agrippinát minden tiltakozása ellenére Acerroniával együtt hordszékbe ültettem. Összecsomagoltunk mindent, amit tudtunk, és elindultunk Antiumba. Talán várnom kellett volna, míg Néró figyelmét elvonják az anyja sérelmére űzött kegyetlen játékaitól – nem Akté, hanem élete új szerelme, a gyönyörű, különleges Poppea. Addigra azonban elhagytuk Rómát. Agrippina már azelőtt kezdett felépülni, hogy elértünk volna Antiumba, kíváncsiskodott, hová megyünk, és gúnyolódott azon, milyen kis kísérete van Róma császára anyjának.
	Így elértünk Antiumba, és élveztük a lágy nyári napokat, jó ételt és finom borokat. Agrippina új szeretőt választott, Kalliénoszt, a görög színészt. Hozzászoktunk, hogy egyre több délutánt töltünk együtt a kertben, a múltról ábrándozunk és a jövőn tűnődünk. Agrippina még ekkor is abban a meggyőződésben élt, hogy fia iránta érzett szeretete csak alszik, nem halt ki szívéből. Emiatt fogadta el Néró meghívását Baiae-ba, és emiatt ment el az utolsó, fényes lakomára, melyet Néró adott a tiszteletére. A szörnyeteg iránti mély, feltétlen szeretete miatt hajózott át az öblön éjszaka, és emiatt fojtották csaknem a vízbe Néró emberei. Mikor eljött a vég, emiatt a mindent elemésztő, gyilkos szeretet miatt húzódtunk meg ketten a sötét, hideg villában és vártuk, hogy szeretett fia befejezze, amit elkezdett.
Tizenötödik fejezet


	„Érjek csak veled én életet és halált!”
	(Horatius: Ódák, III. 9. 24.)
	
	Míg az emlékeinkbe mélyedve ültünk, Néró és cinkosai összedugták a fejüket. Később pontosan sikerült megtudnom, mi történt – elvégre én voltam az, aki véget vetett Burrus és Seneca életének. Ó, igen, Agrippinát az örök sötétségbe taszították, de bosszúálló fúriája lettem mindazoknak, akik kitervelték bukását.
	Miután anyja távozott gályáján, Néróval madarat lehetett volna fogatni. Cinkosaival bezárkózott baiae-i villája ebédlőjébe. Már készült a temetésen mondandó beszédre, melyben dicséri majd Agrippina erényeit és átkozza Neptunust, amiért elvette tőle „az anyák legjobbikát”. Díványán heverészett, miközben Anicetus egy virágfüzért szagolgatott. Ahogy telt az este, Néró egyre nyugtalanabbá vált, mígnem küldönc érkezett, Agerinus, a felszabadított rabszolga, aki, bár a mi házunk népéhez tartozott, született kémként szolgálta Nérót. Felvették a gályára, és ugyan gyanakodott, nem tudta még, baleset történt vagy megrendezték. Néró lába elé vetette magát, és kitört belőle a hír.
	– A császárnét, szeretett anyádat baleset érte! A hajója elsüllyedt, őt azonban megóvták a tenger és az ég istenei, és biztonságba úszott. Üzeni, hogy ne aggódj miatta.
	Az üzenetet természetesen Agerinus találta ki, hogy védje Nérót és saját magát – nem törhetett be azt kiáltva, hogy „A baleset, amit szajha anyádnak rendeztél, kudarcot vallott, ő pedig biztonságban van!”
	Néró azonnal elbocsátotta. Amint Agerinus távozott, a kis szörnyeteget pánikroham fogta el. Fel-alá járkált, csaknem elájult a félelemtől, majd levetette magát díványára.
	– Istenek! – bömbölte. – Anyám túlélte. Most majd felfegyverzi szolgáit, kéri a praetoriánus gárda védelmét, és beszélni akar a szenátussal. Mit tehetek, hogy megvédjem magam? – Burrushoz és Senecához fordult. – Mit tehetek? Segítsetek!
	A drágalátos pár tehetetlenül nézte. Néró igazat mondott: ha nem a fia tette volna ezt vele, Agrippina már elindult volna Rómába, a praetoriánus gárda pedig minden bizonnyal elborzadt volna hallván, hogy szeretett Germanicusuk leányát támadás érte. Biztos vagyok benne, hogy agyukat az a gondolat töltötte ki, hogy hatalomátvétel esetén ők is Néróval buknak. Bármennyire szerették is volna, hogy Néró eltűnjön és sose lássák többé, ki lehetett volna a következő császár? Tiberiusnak, Caligulának, Claudiusnak, Nérónak és kicsit Agrippinának is köszönhetően nem maradt több örökös a Claudius-vérvonalból. Mi történik, ha a csapatok kikiáltják Agrippinát császárnőnek vagy engedik, hogy ő válassza ki a következő császárt, a szenátus pedig beleegyezik? Mást is megfontoltak: Burrus, a katona nem kedvelte, ha kevés az esélye, Seneca pedig képmutató volt, de ismert filozófus – hogy sugallhatná Róma főminisztere a császárnak, hogy gyilkolja meg „az anyák legjobbikát”?
	Néró a díványon zokogott, majd felemelte könnyes arcát.
	– Burrus, nem tudsz parancsot adni a csapataidnak, hogy öljék meg?
	– Nem tennék meg – felelte a praetorianusok tribunusa. – Szeretnek téged, méltóságos uram, de szeretik az anyádat is. – Megvetően intett a még mindig a virágokat szaglászó Anicetus felé. – Ő kezdte el ezt, fejezze is be!
	Mikor Burrus és Seneca visszavonultak, Anicetus ledobta a virágfüzért, felkelt, nyújtózkodott, és nyugodtan megjegyezte:
	– Caesar, menj aludni és álmodj szépeket. Nekem még dolgom van.
	Ezután magához hívatta két hadnagyát, Hercules és Oberitius tengerésztiszteket és egy csapat keménykötésű tengerészt. Felkaptak az istálló leggyorsabb lovaira, és megkerülve az öblöt Agrippina villájához vágtattak.
	Ahogy elmondom, mindezt csak később tudtam meg. Menekülésünk után Agrippina visszaemlékezéseit hallgattam és könyörögtem neki, hogy meneküljön, ő azonban tudta, hogy eljött a vég. Ült a parázstartó mellett és bort kortyolgatott. Ahogy elterjedt balesetének és megmenekülésének híre, a villába emberek gyűltek, mikor azonban megtudták, ez nem az a baleset volt, amire számítottak, hamar távoztak. A szolgálók és szolgák is eltűntek az éjszakában. Mikor Agrippina hallotta távolodó lépteiket, rám pillantott és elmosolyodott.
	– Te nem mész?
	– Maradok, Domina.
	– Nem emel kezet rám.
	Lehunytam a szemem a butaság hallatán. Most menekült csak meg a hajóbalesetből, melyet a fia rendezett meg, és pár órával azután, hogy biztonságos helyre ért, már mentségeket keres a számára.
	– Emlékezz csak, Parmenón! – folytatta, és szemébe kiült az az álmodozó, távoli tekintet, visszament az időben évekkel ezelőttre, nevetett és tréfálkozott az emberekről, akiket ismert: Claudiusról és különös törvényeiről, ami az asztalnál szellentést illeti; Tiberius füleiről; Passienusról, amint kedvenc fáját ölelgeti. Még mindig beszélt, mikor meghallottam a lópaták zaját és kiáltásokat az udvarról. Felugrottam, felkaptam egy kardot és megálltam az ajtó és Agrippina között. Anicetus két hadnagyával letörte a zárat és berontott. Alaposan leihatták magukat, mielőtt távoztak Baiae-ból, mert éreztem a bor szagát leheletükön. Agrippina felállt és gyengéden félretolt az útból.
	– Jó estét, uraim, vagy mondjak inkább jó reggelt? Ha látogatóba jöttetek, jelenthetitek uratoknak, hogy felépültem. De ha orgyilkosként jöttetek, tudom, hogy fiam nem felelős ezért – sosem rendelné el anyja halálát.
	Elhallgatott, mikor újonnan érkező lovasok hangját hallotta a kinti útról. Bólintott felém, én pedig kimentem az ajtón, lesiettem az üres ösvényen, mígnem egy kis kövezett udvarra értem. A falra erősített fáklyák fényében göndör vörös-arany fürtöket pillantottam meg. Néró érkezett meg germán zsoldosaival. Tudtam, hogy nem azért jött, hogy anyját megmentse. Felém dülöngélt, kezében kis boroskupával.
	– Jó estét, Parmenón!
	Térdre rogytam előtte, ő pedig megveregette a fejem.
	– Máris gyászolsz, Parmenón?
	Tudtam látogatásának okát már azelőtt, hogy meghallottam volna a kiáltásokat a házból. Néró meghátrált és visszasietett a sötét folyosóra. Bezárták az ajtót, de én berúgtam. Anicetus és két hadnagya mostanra a keskeny kis ágyra lökte Agrippinát. Úrnőm félig ülő helyzetben feküdt az ágyon, kibomlott fekete haja arcát keretezte. Gyors pillantást vetett rám, aki leendő gyilkosai mögött álltam – ez volt a búcsúja tőlem, ebbe a halvány mosolyba belesűrűsödött minden bátorsága, csillogó szemeiben ott ragyogott minden szépsége. Az egyik hadnagy – azt hiszem, Oberitius – hátralökte, és mielőtt megakadályozhattam volna, kardja lapjával fejbe vágta. Hercules kivonta tőrét, miközben Agrippina vérző arccal újra felült és a falnak támaszkodott. Újra mögéjük nézett, mintha tudná, hogy a fia a közelben rejtőzik az árnyékban. Megragadta ruhája nyakát, és letépte magáról, előrelökve testét.
	– Agrippina vagyok! – kiáltotta lángoló szemekkel. – Germanicus lánya, Caligula húga, Néró anyja! Igen, Néró anyja! – A gyomrába markolt. – Ha le kell döfnöd, döfj ide!
	Hercules habozott.
	– Döfj a méhembe! – kiáltotta Agrippina.
	Hercules kardja előrelendült, és markolatáig mélyedt Agrippina testébe. Úrnőm lehunyt szemmel, tágra nyílt szájjal előredőlt és a padlóra zuhant. Beljebb surrantam és megálltam az árnyékban. Nem tudtam leküzdeni reszketésemet. Úgy éreztem, mintha hideg téli szél ölelt volna át, megbénítva elmémet és szívemet. Agrippina teste elterült a földön, a három orgyilkos pedig hátralépett és félve pillantott egymásra. Léptek zaját hallottam, és Néró lépte át a küszöböt. Féloldalasan rám vigyorgott, arcában Caligula arcát láttam. Két ördög egyben! Néró felém nyújtotta karommá görbülő ujjait, olyan közel, hogy hátrébb kellett húzódnom a sarokba.
	– Meghalt? – kérdezte mély, rekedt hangon. – Meghalt az anyám?
	Odalépett a holttesthez, megfordította, lekuporodott és kíváncsian nézett anyja arcába.
	– Hozzatok bort!
	Anicetus megtöltötte azt a kelyhet, amit Agrippina használt. Néró belekortyolt, miközben kinyújtotta kezét és megérintette a vértócsát. Megbámulta anyja testét és egy mozdulattal még jobban széttépte rajta a ruhát. Alaposan szemügyre vette a holttestet, minden horzsolást és sebet.
	– Gyönyörű volt – suttogta. – Hát nem volt csodaszép, Anicetus? Nézd a mellét, a nyakát!
	A szobában nyomasztóvá vált a csend. Néró talpra állt.
	– Parmenón, itt vagy még? – Felnézett a mennyezetre. – És anyám? Érzed őt, Anicetus? A szellemét? Szép párt alkotnak, nem? Caligula bácsikám és ő.
	Néró elkezdett egyik lábáról a másikra ugrálni. Az ablakhoz ment, kinézett a halványuló holdra, majd gyorsan hátralépett, és hátával a falnak lapult.
	– A kertben van! – suttogta. – Anicetus, hozz… hozz pár fekete babot!
	Anicetus a földbe gyökerezett lábbal állt.
	– Gyorsan! – sürgette Néró.
	Anicetus az ajtóhoz sietett, és félelemteli pillantást vetett rám. Kicsivel később visszatért és maréknyi babot szórt Néró tenyerébe. A szörnyeteg hátrahajtott fejjel állt, és a szájába öntötte a babokat, pár szem kiesett a kezéből és kopogva gurult szét a padlón. Néró levetette szandálját és különös táncot járt mezítláb, közben ujjaival csettingetett, ahogy a kísérteteket szokták elűzni. Ezután kirohant a szobából, és a kertbe sietett, egy kis, gyöngyöző szökőkúthoz. Háromszor megmosta kezét a jeges vízben és visszajött, csettintett ujjaival és a háta mögé dobálta a szájában tartott babszemeket. Megállt, és különös szavakat suttogott, varázsszavakat, melyeket megtanult. Egész idő alatt mozdulatlan maradtam, mígnem bal arcom zsibbadni nem kezdett, ekkor megdörzsöltem. Menekülni akartam, de nem tehettem. Semmire nem tudtam figyelni, csak az őrültre és Agrippina hűlő testére a padlón, hosszú, fekete hajára, amint átitatja a terjedő vértócsa.
	– Méltóságos uram! – Anicetus előrelépett és megragadta Néró vállát.
	– Mi az? – szisszent fel a szörnyeteg.
	– Fogadd gratulációmat, amiért megmenekültél az életedre irányuló összeesküvés elől – mondta Anicetus megnyugtató hangon.
	– Megmenekültem? – kérdezte Néró aggodalmasan. Láttam rajta, hogy még mindig félrészeg.
	Anicetus Agrippinára mutatott.
	– Ő volt a felelős érte. Mindenki tudta, mekkora fenyegetést jelent.
	Néró egy székhez botorkált és leült.
	– Mi legyen a bűntársával? – kérdezte nyugtalanul. Anicetus felém fordult és elmosolyodott a sötétségen át.
	– Caesar, ő épp itt áll az ajtóban. Vissza kellene vinnünk Rómába. Biztos vagyok benne, hogy Tigellinus örömmel kivallatná.
	Anicetus felém indult. Még csak meg se rezzent, mikor szandálja Agrippina vérében toccsant. Kinyújtotta kardját, és hegyét a torkomnak szegezte.
	– Agrippina szeme és füle – suttogta. – Most mit teszel, Parmenón? Könyörögsz az életedért? Hercules! Oberitius! – szólította két hadnagyát. – Kössétek meg a kezét!
	A két gazember előlépett. Meleget éreztem, kezek érintését, agyamban ott kavargott mindaz, ami történt, és körbevett az ásító üresség. Sosem beszélek többé Agrippinával. Nem kiáltok rá, nem mosolygok rá, nem figyelmeztetem, hogy téved. Ami mindennél rosszabb, sosem találkozik többé tekintete az enyémmel, sem mosolyogva, sem kacsintva. Ó, tudtam minden kegyetlenségéről és romlottságáról, de szerettem Agrippinát és lelkemet megrázta egy olyan élet üressége, melyből ő hiányzik. Egy kard felé kaptam, meg akartam ragadni és mélyre döfni vele. Hallottam a léptek zaját a folyosón, és besietett az egyik germán, hogy kiderítse, mi folyik itt. Anicetus rámordult, hogy maradjon kinn és őrizze a kaput. Ökölcsapások és rúgások záporoztak rám, megragadták karjaimat és összekötötték csuklómat. Térdre kényszerítettek, Hercules megragadta a hajam, és előrerántotta a fejem. Hallottam, hogy Oberitius kivonja a kardját. Balra pillantva láttam szandálos lábait, feszült inait. Felemelte a kardot a gyilkos csapáshoz.
	– Caesar! – szólalt meg Anicetus mély, nyugodt hangon. – Ki kellene végeznünk őt most azonnal, és a fejét visszavinni Rómába további bizonyítékként. Vagy, ahogy mondtam, Tigellinus kivallathatná. Ha Parmenón részletesen elmondaná, hogy tervezték el úrnőjével megbuktatásodat, nyilvánossá tehetnénk, felolvasnánk a szenátusban, a praetoriánus gárda előtt, a provinciákban és a hadseregnek.
	Vér ízét éreztem a számban. Felemeltem a fejem, és a széken ülő, még mindig magában motyogó alakra néztem. Tiberius kegyetlen arcára gondoltam, Caligula őrülettől izzó szemeire és Claudius szájára, amint úgy tátog, akár egy csúnya pontyé. Nem érdekelt, megölnek-e most azonnal vagy visszavisznek Rómába. Semmit nem vallok be.
	– Caesar! – ismételte Anicetus. – Várom a parancsod! Hallottam, ahogy a szék csikordulva hátrébb csúszik. Néró felállt és elém lépett. Megveregette a fejem.
	– Mit csinálsz te ott lenn, Parmenón? Állítsátok fel! Talpra rángattak. Néró közel tolta arcát az enyémhez, szemei kancsalul meredtek rám, szája félig nyitva. A szörnyeteg rám mosolygott.
	– Mit gondolsz Anicetus tervéről? – suttogta. – Gyerünk, Parmenón, mondd el, hol hibás a terve. Lehet, hogy megmenti az életedet.
	– Ha megölsz… – Elmém hirtelen élessé vált. Életben kellett maradnom –, hogy bosszút állhassak. – Ha megölsz – ismételtem –, és a fejemet visszaviszed Rómába, az emberek nevetni fognak, a szenátus pedig gúnyolódni.
	– Helyes – mormolta Néró, és játékosan megcsavarta az orrom. – Anicetus közbe akart szólni, de Néró leintette. – Folytasd, Parmenón – biztatott. – Miért nevetnének?
	– Azt mondják majd, nem lehetett olyan nagy összeesküvés, méltóságos uram. Csak egy száműzetésben élő asszony és a szolgája. Aligha mondhatod, hogy a fejem akkora trófea, mint egy párthus királyé vagy egyik rajnai légiód parancsnokáé lenne.
	– Nagyon jó! – Néró megfenyegetett ujjával. – Te tisztán látod a helyzetet, Parmenón.
	Megpróbáltam nem elhúzódni, érezve állott, borszagú leheletét.
	– Jó ideje köztünk vagy már, nem? Táncoltál Tiberiusszal, Claudius bácsikámmal, Caligula bácsikámmal, hogy Seianust és Macrót ne is említsem. – Arca hirtelen eltorzult. – Ha összeesküvésre akarunk hivatkozni – ordított Anicetusra –, annak tisztességes összeesküvésnek kell lennie! Istenek! – Drámai mozdulattal széttárta karjait. – El tudod képzelni, mit mondanának? – Seneca hangját utánozva folytatta. – „A cinkosa pedig Parmenón volt. Ki az, kérdezi majd mindenki.”
	Néró úgy sétált fel-alá, mint egy színész a színpadon. Ha Caligula bolond volt, akkor Néró teljesen őrült – saját valóságot épített magának, színjátéknak tekintett mindent. Biztos vagyok benne, hogy meg is feledkezett anyja saját vérében hűlő holttestéről.
	– És ha visszavinnénk Rómába? – lépett vissza elém.
	– Nem vallanék be semmit – feleltem. – Nyugodtan játszadozhat Tigellinus a fülemmel, nyelvemmel, golyóimmal vagy a talpammal.
	Néró hátravetette fejét és nevetett.
	– Pontosan! Látod, Anicetus, fontos leckét tanultál. – Visszafordult hozzám és megveregette az arcom. – Mi is az, Parmenón?
	– Hogy olyan keveset beszélj, amennyit csak lehet, méltóságos uram.
	– Olyan keveset beszélj, amennyit csak lehet – ismételte Néró álmatagon. – Vágjátok el a kötelékeit! – parancsolta.
	Anicetus vonakodva engedelmeskedett. Néró vállon ragadott és kivitt az udvarra.
	– Visszakapod az életed, Parmenón. Emlékszel arra a régi napra a kertben, amikor madarat áldoztam Caligulának? Sosem mondtad el anyámnak, igaz? Császárod ezért most megjutalmaz. – Ellökött magától és hátralépett. – És te kötsz engem anyámhoz. Nem vághatom el teljesen a köldökzsinórt. Olyan keveset fogsz beszélni, amennyit csak lehet, nem igaz? – Zavartan elmosolyodott. – Természetesen, hiszen olyan vagy, mint én, nem igaz, Parmenón? – Közelebb húzódott. – Te voltál a nézőközönség ennek a játéknak a kezdetén, és végig is akarod nézni, igaz?
	Elfordult és a sötétséggel kezdett beszélni, fecsegőn, akár egy kisgyerek. Azt hiszem, ekkor meg tudtam volna ölni, de semmi más nem járt az eszemben, csak Agrippina holtteste.
	– Majd te gondoskodsz róla, Parmenón – jelentette ki Néró, mintha olvasott volna a gondolataimban. – Gondoskodsz majd „az anyák legjobbikáról”.
	A szökőkúthoz sétált és újra megmosta a kezeit, visszajött, beletörölte a tunikámba, megcsókolta az arcom, mintha egy kedvenc nagybácsija lennék, aztán eltűnt a sötétségben.
	A villa elcsendesedett, Néró, az emberei, a tengerészek és praetorianusok távoztak, de tudtam, hogy hagyott hátra kémeket, akik figyelik, mi történik. Olyan gyengéden emeltem a karjaimba Agrippina holttestét, mint anya a gyermekét. A fejét ért ütés és a gyomrán tátongó seb ellenére arcán nyugalom és béke ült, bár tagjai már kihűltek és kezdtek merevedni. Féltem, hogy további megaláztatás éri, hogy a szörnyeteg meggondolja magát és visszajön, hogy fejét vegye. Néró őrült – akik egyszerre gonoszok és őrültek, azoknak semmi érzékük nincs a valóságról. Saját álmaik és képzelgéseik világában élnek. Éreztem-e gyászt? Természetesen! Hátborzongató szomorúságot, a veszteség mély, múlhatatlan érzését. Egész világom meghalt Agrippinával. Az arcába néztem, megcsókoltam félig nyílt ajkát, és kivittem az udvarra. Lefektettem a nedves kockakövekre, és visszamentem a házba, ahová visszatért egykét bátrabb szolga és rabszolga. Tágra nyílt szemmel, fehér, nyúzott arccal, kísértetként mozogva segítettek gyújtóst gyűjteni. Kivittem Agrippina kedvenc, bíborkárpitozású díványát, és egy ugyanilyen színű, arannyal szegett takarót. Ráfektettem a holttestet, és felhalmoztam a gyújtóst, majd újra Agrippina arcára néztem. Két, az arcmásával díszített érmével zártam le nyitott szemeit. Úgy igazítottam el a haját, ahogy szerette, kétoldalt a feje körül, nem feltornyozva, mint egy római matrónáé. Kezébe általa gyűjtött és lepréselt vadvirágokat tettem. Átkutattam a villát kedvenc tárgyaiért és egykét általa készített agyagedényért, és ezeket is a holttest mellé helyeztem. Imát mormoltam egy ismeretlen istenséghez, a világosodó éghez vagy a szellőhöz. Tömjénnel szórtam meg a testet és olajjal locsoltam le, majd letakartam arcát és lemásztam a máglyáról. Egyik kezemben fáklyával, a másikban karddal, a szolgák – köztük minden bizonnyal a szörnyeteg néhány embere – figyelmétől kísérve tisztelegtem úrnőm előtt, és a nevét kiáltottam: „Agrippina, Germanicus lánya, Imperatrix és Augusta!” Ezután meggyújtottam a halotti máglyát, ami azonnal lángra kapott, a lángnyelvek felcsaptak az égig. Úrnőm letakart alakját vérvörös tűz és gomolygó füst fedte el előlem. Nem tudom, mennyi ideig álltam ott, de néztem, ahogy a lángok elhalnak és hullani kezd az eső. Hajnalodott, a nap felkelt, de nem voltam hajlandó távozni. Ott álltam késő délutánig. Az egyik szolga bort és ennivalót hozott.
	– Egyél! – biztatott. – Meg kell őrizned az erődet.
	Egy praetoriánus vágtatott be a kapun, arca fiatalnak és éles vonásúnak tűnt díszes, tollas sisakja alatt. Megállt, lova patái toporogtak a macskakövön. Ezután megrántotta a gyeplőt és ellovagolt, olyan gyorsan, ahogy érkezett.
	Egy vázába gyűjtöttem úrnőm hamvait és eltemettem Misenum közelében, az öbölre néző hegyfokon. Julius Caesar egyszer régen villát építtetett a közelben, úrnőm pedig szívesen kirándult errefelé, leült és nézte a tengert és az eget.
	Ezután visszatértem Rómába és vártam. Békén hagytak, nem vádoltak semmivel, nem zaklatott sem a titkos őrség, sem a szörnyeteg ügynökei. Mintha nem is léteztem volna. Néha vacsorára hívtak a Palatinusra, időnként pedig eleget is tettem a meghívásnak. Néha elkaptam Néró tekintetét, amint engem figyelt, kék szemei kidülledtek kövér, bíbor arcából. Gyengén elmosolyodott, én pedig visszamosolyogtam.
	– Néró nem tud aludni éjszakánként – hallottam valakitől. – Borzalmas álmok gyötrik. Nem hajlandó visszamenni Baiae-ba: azt állítja, temetési zene sípjai és fuvolái szólnak a félszigetről.
	Nem érdekelt. Úgy jártam Rómát, mint egy prédára leső farkas, bejártam az újgazdagok lakta csendes városnegyedeket, ahol egymás mellett álltak az előkelő házak és terültek el a virágillatú kertek. A tömegben vállam összeért a fehér köntösű arabokéval, a különös köpenyt és nadrágot viselő germánokkal, skarlát- és aranyöltözékű görög és hispániai rabszolgákkal. Hallgattam különös fecsegésüket, és néztem a gyaloghintóikban henyélő arisztokratákat. Kora reggel, mikor a gyönyörű szobrok a felkelő nap aranyfényében fürödtek, elmentem a Fórumra. Időnként leültem Róma jelképe, a nőstény farkas szobra előtt, ahol egy idős arab kénes gyújtópálcikákat árult. Éreztem az érett gyümölcsnek a piacról felém sodródó illatát és a hölgyekből áradó émelyítő parfümöt. Délután a könyvesboltokat jártam, és fülem egész idő alatt nyitva állt a hírek és botrányos pletykák előtt.
	A városban voltam, mikor a szörnyeteg felgyújtotta, és a szél a Palatinus felé sodorta a lángokat, mígnem megperzselték a nagy babiloni lépcsőket a folyó jobb partján. Tigellinus biztatta Nérót, hogy írjon egy verset a nagy római tűzvészről, Néró pedig ostobán – vagy őrültsége miatt – beleegyezett. Mikor a gyanú ujja a császárra mutatott, Tigellinus azokat a különös szakadár zsidókat vádolta, akiket keresztényeknek neveznek. Mint a tűzvész okozóit, állatbőrökbe varrták, olajjal öntötték le és égő fáklyának használták őket a nagy kertekben. További keresztényeket is elfogtak, őket kiéheztetett állatok elé vetették az arénában. A tömeg imádta. Néró azzal hencegett, hogy újjáépíti Rómát, de egyedül saját Aranypalotáját építtette fel, melynek mozgatható tetején a Nap, a Hold és az égbolt fontosabb csillagai ragyogtak. Néró vendégeket hívott vacsorára, illatos rózsákat szórt rájuk, és kényszerítette őket, hogy nézzék a forgó mennyezetet. Egy idő után betegen szédelegtek ki, különösen, ha sok falernói bort fogyasztottak.
	Néró nyilvánosan nagy művészként, költőként, és mindenekfelett énekesként dicsérte magát. Mindenfelé utazgatott, és előadásokat rendezett, ilyenkor a színházakat bezárták és az ajtókat lepecsételték, hogy senki ne távozhasson, míg Néró be nem fejezte. Egy ember meghalt, mikor megpróbált átmászni a falon, hogy meneküljön. A terhes asszonyok a színházban szülték meg gyermekeiket, de a szörnyeteg tovább gajdolta dalait.
	Az összeesküvések természetesen olyan sűrűn burjánzottak, mint a vízinövények a poshadt vízben. Végignéztem, ahogy azok, akik a halálba juttatták a Dominát, hasonló véget értek. Burrus arra panaszkodott, hogy daganat nőtt a torkában, mire Néró saját orvosa szabadította meg fájdalmaitól és küldte az alvilágba. Fogtam a kezét, miközben meghalt, és beszéltem neki mindazokról a rémségekről, melyek a túlvilágon várják. Seneca, a vén róka hiába fordult bármerre, Nérónak végül elege lett belőle. Úgy halt meg, ahogy élt, hazugságokat fecsegve. Egy centuriót küldtek, hogy parancsolja meg neki, hogy vágja fel az ereit. Vére olyan lassan folyt, hogy a centurió ráparancsolt, hogy vágja el a bokáin is az ereket. Míg vére kifolyt a forró vízbe, Seneca, a vén szélhámos úgy beszélt, mintha ő lenne Szókratész – még bürökfőzetet is kért! A történelemhez, ahhoz jó érzéke volt, mégis úgy halt meg, ahogy élt, vakon az igazság előtt. Mikor a tribunusok elhozták halálos ítéletét, besurrantam ismerősei és cliensei közt, és a végső pillanat előtt ravaszul odaosontam hozzá, hogy a fülébe súgjam, Agrippina várni fogja ott, a távoli sötét túlparton.
	Tigellinus és Locusta? Néró nem ölte meg őket, de mások igen. Néztem, ahogy Locustát végighurcolták Rómán, mielőtt megfojtották, és mikor elkaptam a tekintetét, kezemmel azt a jelet mutattam, amellyel elátkozzák a halálba indulót. Mások ugyanilyen erőszakos halált haltak. Poppea, aki felváltotta Aktét Néró szívében, teherbe esett, Néró pedig hirtelen dühében egyszer hasba rúgta – Poppea és meg nem született gyermeke is meghalt. A kis Octaviát már rég eldobta magától, és utasította, hogy vágja fel ereit. Szegény lány annyira megrémült, hogy a vér nem indult meg a sebből, ezért forró vízbe fojtották. Néró el akart válni tőle, hogy elvehesse a telt Poppeát, emiatt mondvacsinált okokkal házasságtöréssel vádolta meg.
	– Kivel tettem volna? – sírta Octavia.
	Néró egy pillanatig elgondolkodott, és a régi barátja, Anicetus neve jutott eszébe elsőként.
	– Ismerd be, hogy együtt háltál Octaviával! – parancsolt rá. – Vagy megvádollak anyám meggyilkolásával!
	Anicetus vallott, és egy kényelmes szardíniái villába száműzték, ahol utolértem. Épp ruháit mosta egy kád piszkos vízben, mikor elvágtam a torkát. Hat hónapot áldoztam életemből arra, hogy levadásszam. Mások is távoztak a sötétségbe, egyesek csendesen, mások átkozódva.
	Néró rosszból még rosszabbá vált. Ő lett az új Caligula, romlottsága és kegyetlensége mindenkit megrázott. Kifosztotta a kincstárat és nevetségessé tette a császári trónt. A provinciák zúgolódtak, az elégedetlenség addig erősödött, mígnem Vindex, Hispánia kormányzója fellázadt és csapataival Róma ellen vonult. Erre a lehetőségre vártam. Mikor Néró pánikba esett, csatlakoztam háza népéhez, és hamis reménnyel és ígéretekkel hitegettem. Néró megváltozott, arca durvább lett, láthatóvá váltak rajta az erek, nyaka vastagodott, gyomra tel zsákként dülledt ki. A végén már nem tudta, mi történik. Megragadta a kezem, szemében könnyek csillogtak.
	– Örülök, hogy itt vagy, Parmenón – suttogta. – Ezekben a nehéz időkben szükségem van barátokra és szövetségesekre.
	Teljesen elfelejtette azt a sötét, szélfútta estét Agrippina villájában.
	Egész Rómában baljós előjeleket láttak. Egy kicsit én is rásegítettem, és Néró egyik szobrára zsákot erősítettem „VALÓBAN EZT ÉRDEMELTE” felirattal – baljóslatú utalásként Agrippina halálára. A zsák az anyagyilkosság régi büntetésére utalt: a bűnöst zsákba varrták egy kakassal, egy kecskével, egy viperával és egy majommal, és a tengerbe vetették. Az ehhez hasonló jelek felzaklatták Nérót. Berángatott piszkos, hanyagul felsöpört hálószobájába.
	– Múlt éjjel – suttogta – azt álmodtam, hogy hajót kormányzok, és valaki erőszakkal kiveszi a kormányrudat a kezemből. Octavia szelleme megpróbált a vízbe rántani. Feje fölött szárnyashangyák tömege röpdösött! A hangyák felkaptak és Augustus mauzóleumába röpítettek, ahol kivágódtak az ajtók, és felharsant egy kísérteties hang: „GYERE BE, NÉRÓ, MÁR VÁRTUNK!” – ujjait az ajkához emelte. – Mit tegyek, Parmenón, mit tegyek? Bár itt lenne anyám!
	A többiek is köré gyűltek – felszabadított rabszolgája, Phaeón, titkára, Epaphroditus, az örökké hűséges Akté, és Néró új szerelme, egy Sporus nevű fiatal görög, a halott Poppea kiköpött mása. A pletyka szerint egy orvos nővé operálta Sporust.
	Keveset segíthettek, és csak a menekülést javasolhatták, Néró azonban habozott.
	– Biztosan el kell menekülnöm? – siránkozott. – A világ urának úgy kell elosonnia, mint egy tolvajnak az éjszakában, arcára húzott csuklyával?
	Aznap, június 8-a estéjén új levelek érkeztek a palotába a hírrel, hogy még több légió állt át a lázadókhoz. Néró haragjában összetörte két kedvenc kupáját, a Homérosz-kelyheket. Aranyedényben valaki különleges mérget küldött neki. Megpróbáltam rávenni, hogy menjen a Servilius-kertekbe és találkozzon bizonyos praetoriánusokkal, de tudtam, mi lesz a válaszuk. Kigúnyolták, hogy fél a haláltól, és nem segítettek.
	Mikor visszatértünk a palotába, láttuk, hogy a méreggel teli aranyedényt ellopták, és pár hűséges szolgát leszámítva az egész háznép elmenekült. Néró hisztérikus rohamot kapott. Felrohant a palota lépcsőin, azt kiáltozta, hogy a Tiberisbe veti magát, a sötétségből azonban csak gúnyos nevetés érkezett válaszul. Végül megnyugodott, és megegyeztünk, hogy Phaeónnak a várostól körülbelül négymérföldnyire álló villájába menekülünk. Néró piszkos tunikában, arcát eltakaró régi csuklyás köpenyben csatlakozott hozzánk az istállóban. Vágtattunk az éjszakában, a viharral fenyegető sötét felhők alatt. Egy alkalommal praetorianusok csoportja mellett haladtunk el, Néró csuklyája pedig félrecsúszott és valaki megpillantotta az arcát. Hamarosan kiértünk vidékre, a kőfejtőkkel pöttyözött, fűvel és bozóttal borított lankás dombok közé. Szabadon engedtük lovainkat, és a bozóton és bokrokon áttörve siettünk Phaeón elhagyatott villájáig. Phaeón megpróbálta rávenni a császárt, hogy húzódjon meg egy közeli barlangban,
	Néró azonban az ijedtségtől reszketve elutasította. Végül elértük a villát, ahol Néró elbújt egy pincében, és leheveredett a mocskos, borszagú priccsre. Phaeón pár kenyérdarabot vitt neki, Róma császára ezeket rágcsálta, miközben magában beszélt és azon tűnődött, mit tegyen most.
	Eljött a reggel, lassan telt a nap. Néró mellett ültem, néztem, ahogy kövér arcán reng a hús, ahogy reszket a félelemtől, izzadsága könnyekkel keveredve folyik le arcán. Az istenek legyenek a tanúim, szikrányi szánalmat sem éreztem iránta. Azon elmélkedett, hogy talán az emberek megbocsátanak neki, mert olyan nagy művész, hagyják, hogy nyugalomba vonuljon és hátralévő éveit versek írásával és énekléssel töltse ki. Reményeit hamarosan letörték. Rómából küldönc érkezett, azzal a hírrel, hogy Néróra kimondták a halálos ítéletet. Meztelenre fogják vetkőztetni, nyakát favillára erősítik, és halálra ütlegelik. Néró azonnal megragadta a magával hozott tőröket, az egyikkel megszurkálta nyakát és mellkasát, de hiányzott belőle a bátorság ahhoz, hogy mélyebbre szúrjon. Könyörgött Sporusnak, hogy mutassa meg neki, hogyan kell meghalni. Mikor az a nőies torzszülött nem mutatkozott hajlandónak erre, Néró úgy megverte, hogy rémülten elmenekült. Néró ezután időnként felkelt és fel-alá járkált a cellában, azt motyogva: „Ez nem illendő, Néró! Szedd össze magad! Szedd össze magad!” Felénk fordult.
	– Hozzatok vizet és fát! – kérte. – Készüljetek a temetésemre!
	Még mindig azt hitte, hogy színész, aki szerepet játszik. Az eseményeket lópaták kintről behallatszó zaja gyorsította fel végül. Kiáltásokat hallottunk, lószerszám zörgését, fegyverek csattogását. Néró lekuporodott a pince egyik sarkába, és torkának szegezte az egyik tőrt.
	– Segíts! – suttogta rekedten. Odakúsztam. Remegett a keze.
	– Hűséges Parmenón – suttogta. – Miért maradtál velem?
	– Mert anyád megkért rá.
	Szeme tágra nyílt, száját sikolyra tátotta, mert a többiek összegyűltek az ajtóban, a pince túlsó végén. Megragadtam a kezét és kényszerítettem, hogy torkába döfje a tőrt, melynek hegye mélyre vágott. Vér bugyborékolt a sebből és Néró szájából is. Köhögve előredőlt, szemei ijesztően kidülledtek. Hallottam a közelítő praetorianusok kiáltásait. Néró megpróbált megérinteni, egész teste reszketett.
	– Micsoda… – mormolta.
	– Tessék?
	– Micsoda nagy művész hal meg bennem…
	– Igen, Néró, és micsoda nagy szörnyeteg is – feleltem. Szemei üvegessé váltak, miközben Phaeón és a többiek megpróbálták visszatartani a katonákat. Kisurrantam egy szűk folyosón egy régi, beomlott tetejű borospincébe, átmásztam a falon, és csak a távolból néztem vissza. A ház körül lovas katonák tömörültek. Egy ideig rejtőztem, aztán elmenekültem. Mögöttem a hatalmas Julius-Claudius-dinasztia utolsó tagja úgy halt meg, mint patkány a mocskos pincében.
	Hagytam, hogy mások, például a titkára maguknak tulajdonítsák a dicsőséget, hogy rábeszélték Nérót az öngyilkosságra és megkímélték Rómát és a szenátust egy megalázó tárgyalástól. Hónapokig távol maradtam Rómától, és néztem, ahogy a tábornokok küzdenek a birodalom feletti hatalomért: Galba, Otho, Vitellius – mind uralkodtak rövid ideig, mielőtt követték Nérót, és a birodalmat arra a ravasz vén róka Vespasianusra és két fiára, Titusra és Domitianusra hagyták. A színpadot letakarították – Tiberius, Claudius, Agrippina, Caligula, Néró és minden társuk eltűnt, akár ősszel a lombok: szárazon és holtan, csak kavargó emléküket hagyva hátra. Vettem egy kis tanyát Misenumnál, hogy közel legyek Domina sírjához. Tisztességes síremléket emeltem neki és virágokat fektettem rá. Feleségül vettem egy kedves, bájos helyi lányt, akit jobban érdekeltek az évszakok, az ég, a föld és a tenger, mint a hatalom iránti nyers vágy. Krisztus követője lett, és megpróbált rávenni, hogy kövessem én is a hitét, de ezt elutasítottam. Egy éjjel közel húzódott hozzám, és a fülembe súgta:
	– Krisztus áldása megvédene téged az alvilág démonaitól.
	Hosszú, hosszú idő óta először kitört belőlem a nevetés. Démonok? Félelem a démonoktól? Miért kellene félnem a démonoktól? Egész életemben közöttük éltem!


A szerző jegyzetei


	Suetonius, Tacitus és más római szerzők részletesen leírják a császári Róma erőszakos, véres politikáját az i. sz. I. században. Természetesen mindannyian elfogultak. Ezek az írók a köztársaság mitikus aranykorába vágytak, mikor az erényesek uralták Rómát, és mindenki a köz javára törekedett. A császári udvar szövevényes, erőszakos politikájának leírását azonban nem lehetett eltúlozni. A vetélytársak élethalálharcot vívtak, és mikor elbuktak, mindig magukkal rántottak másokat is. Agrippinának kétszeresen is nehéz sors jutott: nőként gyorsan és könyörtelenül kellett lecsapnia, inkább az eszére hagyatkozva, mint a kard erejére. Hemingway szerint a bátorság a legnagyobb erény, és Agrippina, Germanicus leánya minden kétséget kizáróan birtokolta ezt az erényt. Mulier fortis et audax volt, bátor és merész asszony. Elért a római császári hatalom tetőpontjára, és mindent elveszített a fia, Néró iránti szeretete miatt.
	Igyekeztem hű maradni a forrásokhoz, köztük az alaposan dokumentált történethez, ami Caligula szelleméről és a halála utáni kísértetjárásról szólt. Mielőtt az olvasók elhalmoznak leveleikkel, rá kell mutatnom, hogy Néró konkáv lencséjű smaragdot használt. Seneca minden bizonnyal felfedezte, hogy olvasáshoz a betűket meg lehet nagyobbítani vízzel töltött üveggömbbel, mely konkáv lencseként funkcionált.
	Elég zavarosak a leírások Nérónak arra tett kísérleteiről, hogy anyját vízbe fojtsa. Úgy gondolom, a regényben leírt hajótörés valószínű és pontos leírása ennek.
	Agrippina sírja a mai napig megtekinthető, és nemrég Köln német város szobrot is emelt neki. Agrippinát bizonyára mulattatta volna ez a gesztus, de ugyanakkor nagymértékben értékelte volna.
	Paul Doherty
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