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„A szíved sárga epét pumpál, 
ha rám nézel.”



ino vagyok, közel harminc. A fogalmaid szerint 
aranyi!ú. Gazdag majom, aki piavei sajtgyáros apja 
révén el"bb vezetett jachtot Portofinóban, mint hogy 
járni tudott volna. Irigyelsz és utálsz. A szíved sárga 
epét pumpál, ha rám nézel. Örülj neki. Neked legalább 
van. Az enyém helyén csak üszkös kráter.

1946-ban születtem, egy évben a Formula-1-gyel. Apám sokat viccelt 
azzal, hogy Nino Farina után kaptam a nevem. Láttam is versenyezni 
az apai nyakból, de nekem Alberto Ascari volt az isten. Álmomban 
Ferrarikat és Alfákat forgattam szénné az Alpok szerpentinjein. 
Gazdagok vagyunk, ébren se nagyon csináltam mást.

Apám, mint mondtam, sajtgyáros. A Piave sajt – bár engem sose 
érdekelt – tehénb"l készül. A gyárhoz hatalmas farmok tartoztak. A 
farmokon traktorok húzták a tejeskocsikat, traktorok tolták a 
temérdek trágyát. Jacht után traktort vezettem el"ször. Akkor már 
tudtam járni, de nem szerettem.

Apám tucatszám vásárolta a traktorokat a tejgazdaság számára. Nem 
ment értük messze, Pieve di Centóban vette "ket, egy Lamborghini 
Trattrici nev# gyárban. A gyár tulajdonosa és apám jó barátok lettek. 
Eg yütt röhögtek, amikor Ferruccio Lamborghini rájött, hog y 
Ferrari jának ócska kuplung ja, amit a g yár nem volt hajlandó 
garanciában megjavítani, ugyanolyan Borg and Beck gyártmány, 
amilyet " a traktorokhoz használt. Levett egyet a polcról, kendácsolt 
rajta egy kicsit, és újra ment a 250 GT. És megúszta tizedannyi 
pénzb"l!

Sose lesz Lamborghinid.
Sose érzel majd 350

könny!lépt! lovat
selyemistrángba feszülni, 

ahogy én.
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„Jobbakat, mint a nagypofájú Enzo Ferrari.”



évesen apám kalapját kergettem a szélben, 
amit Ferruccio új hibbant találmánya, az 
L59-es helikopter kavart. Helikoptert még 
nem vezettem, mert Ferruccio letett a 
g yá r t á s u k ró l , é s át á l l t o l a j f# té s re é s 
légkondira. Nem sokáig kötötték le a dolgok. 

A traktorbiznisz azért megmaradt. A 18. születésnapomon irtózatos 
bulit csaptunk az új csarnokban, amit azért épített, mert kitalálta, 
hogy autókat fog benne gyártani. Jobbakat, mint a nagypofájú Enzo 
Ferrari.

A bulira alig emlékszem, megártott a sok Chianti. A takarításra annál 
inkább. Hiába vagyok gazdag jampi, apám leüvöltötte volna a fejem, ha 
egy porszemet hagyunk magunk után. Ferruccio ugyanis azzal a 
feltétellel adta át a még berendezetlen épület kulcsait, hogy steril 
termeket kap vissza. Mániákus volt. A világ nag yiparosainak 
jópofizásain összebarátkozott egy Honda Szoicsiro nev# japánnal. $ is 
autóban utazott, és részben " ragasztotta át rá a rendmániás 
perfekcionizmust.

Láttam az els" Lamborghiniket, a GTV-t és a GT-t. Mivel F. L. apám 
barátja volt, sose mondtam volna neki, de randák voltak, mint a Salói 
Köztársaság. Ferruccio mérnökféle volt, a vasakat szerette. A független 
felfüggesztésekre volt büszke, a csupa alumínium V12-es motorra. A 
360 lóra 8000-es fordulaton. Hogy autót rajzolni köré már nem volt 
id", nem érdekelte. De engem sem érdekelt. Én elmentem hippinek 
Goába. Szétsavaztam az agyam, törökülésben kerestem a helyem az 
univerzumban. Úg y gondoltam, szar a világ , tök a tromf. De 
megismertem Lucillát.
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Drága Lucilla!
Éjszaka van, csak a finom sercegés hallatszik a papíron. Azt mondanám, 
hogy a sercegésen kívül csak kapkodó szuszogást hallok, de ez nem igaz. 
Mert akkora ez a lakás, hogy néha úgy képzelem, fél Modenát átéri.

Nino itt lakik három napja, a díványon alszik négy szobával arrébb. Azt 
mondja, nem veszed fel a telefont. Hogy Delfina barátn!d szerint New 
Yorkba repültél. Nino rohant volna utánad, de a szemhéjáig ér a sajtpapír, 
és különben is, ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy nem mentél sehova.

Ne csináld ezt, kérlek. Nem is értem, mi történt. Nino annyit mondott, hogy 
elvitt az új bordó Espadával egyet kocsikázni, te meg végig remegtél az 
idegességt!l de nem mondtál semmit, aztán ! persze túlhajtotta a kocsit, 
mit tehetett volna, kiszállt megszerelni, te meg elt"ntél. Dehát miért? Ha 
látnád, ahogy negyedszerre is dühösen lerántja a La Pavoni karját, hogy 
elég kávéval vészelje át a napot. Mert nem hoz neki megnyugvást az éjszaka 
sem, ha nem vagy mellette.

Lucilla, ne hülyéskedj. Nino szeret. Bolond, de szeret. Legyél vele 
türelmesebb, te is tudod mennyit gondol mostanában az apjára. Én se 
láttalak egy hete, Fiammetta is mondta, hogy ezer éve, és különben is, nem 
emlékszel milyen jó volt nyáron? Amikor két hétig a Rivával cikáztunk a 
vízen és kacagtunk. Gyere át, Nino meghal érted, hoztam Nápolyból jófajta 
limoncellót, megisszuk.

Ölel, Pietro



„Vennék egy családi autót, Ferruccio.”



ucilla szintén hippi volt, szintén gazdag családból, de 
félárva. Sugárzó lány, titokszagú, még ha nevetett is 
szomorú árnyékot húzott maga után. Lassan szerettünk 
egymásba, óvatos alapossággal. Goa a szabad szerelemr"l 
és a bárkivel dugásról szólt, de mi apránként szerettünk és 
egymással dugtunk. Lucilla ragyogott, én pedig fent ültem 

a világ tetején. Aztán meghalt apám, és hazaköltöztünk.

1972-ben vettem át a céget. A sajtok és a tehenek most sem érdekeltek 
jobban. Nem értettem semmit, egész életemben elkényeztetett seggfej 
voltam, erre most agyonnyomott a munka. De itt volt Lucilla, itt voltak 
az autók és az utak. Nappal tárgyaltam és a gyárat igazgattam. A 
traktorok húzták a tejet, tolták a trágyát. Dolgoztam kés" estig. Végre 
volt dolgom. Volt helyem. Munka után beültem apám valamelyik 
krákogó, vén sportautójába, elnyargaltam a legközelebbi hegyre, a 
benzinnel kiégettem az adrenalint a véremb"l. Aztán éjjel hazamentem 
a lányhoz, akit szerettem.

Lucilla meleg volt, pajkos és türelmes. Nevetett a hülyeségemen, olvadt 
spirállá csavart az ujja körül. Vacsorával várt haza a szerpentinr"l, 
olívás volt, ahol én olajos. Egy napon aztán elmentem az öreg 
Lamborghinihez. Már az autókat is unta, épp árulta a cégét egy svájci 
óragyárosnak, hogy felcsapjon borásznak.

– Vennék egy családi autót, Ferruccio.
– Családit, mi? – kérdezte huncutul. – Ha kett!nél többen lesztek – 
vigyorgott – egyvalamit ajánlhatok: az Espadát.
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„Giugiaro egy zseni: nézd, milyen tet!t rajzolt!”



z Espada 73-ban már a harmadik generációnál 
tartott. A lényeg nem változott: Ferruccio még 
mindig azzal hencegett, hogy a f"tengelyt egy 92 
kilós tömör acéltömbb"l forgácsolják 24 kilósra. V12 
elöl, négy ülés hátul. – És Giugiaro egy zseni: nézd, 
milyen tet!t rajzolt nekem. Egyáltalán nem lejt, hogy 

hátul is el lehessen férni. Úgy csinált kupét, hogy nem a tetejét kanyarította 
lefelé, hanem az alját fölfelé. Csak aztán megvették a lelkét a németek: nézd 
ezt a tervet, ez lesz a Volkswagen Passat. Ezt is Giorgetto tervezte, és 
ellopta hozzá a saját munkáját. Ebben a proli vacakban ott az Espadám. 
Kiszállok ebb!l az istenverte autósdiból örökre – morgott.

Megvettem. Az ilyesmi nem megy gyorsan, a Lambókra hónapokat kell 
várni, de nem akkor, ha az ember családi barát. Lucilla réges-rég 
piknikezni vágyott, ennél jobb alkalom nem is lehetne. Másnap az 
Espada a kertben várt minket. Jó ránézni. Lucilla mosolyog, mert 
tetszik neki, mert elnézi, hogy hülye vagyok, nem bánja.

A V12 finoman morog. Rányomok párat a gázra, simán, lusta er"vel 
dördül fel, elcsavarja az egész autót. Ferrucciót tényleg csak a vasak 
érdeklik, kicsit bénán ülök. Nem tart a szék, kisipari a m#szerfal, 
hatalmas a kormány. És súlyos is, ebben épp nincs szervó. Testes, 
nehéz és nehézkes dög az Espada. De fenséges.

A városból kifelé keveset beszélünk, a motor mormog helyettünk. Nem 
nagyon hangos, de mintha egyenesen itt feküdne kett"nk combján. Az 
eszem a kett"nél több ülésen jár. Lucilláé valami máson. Cirkálunk. 
Nektek kintr"l demonstratív, fölényes gördülés, nekem bentr"l ólom 
kuplung, rideg, durva váltó. Az Espada nem olvad a kezeid közé. 
Dolgoztat. Vasakat gyúrok, a váltó fogaskerekeibe kapcsolom az agyam 
fogaskerekeit. Gépesedem.

A



„A Lambóból d!l a meleg.”



okróc, tramezzini, ciabatta, fonott kosár. Csendben 
eszünk, máshova nézve. Majdnem megkérdezem, tudja-e, 
miért pont Espadát vettem kétüléses Miura helyett. 
Hülye kérdés, de hülye vagyok. Értenie kéne. A szeme 
nem mosolyog. Nem rám néz. Nem most kell err"l 
beszélni, nem itt. Mellettünk a Lambóból d"l a meleg. 

Percekig zúg a ventilátor, egyre darálja az "szi bogarakat. Pattog a 
h#t".

Visszaszállunk. Nyomaszt ez a hangulat. Szomorú feszültséget érzek. 
Tehetetlen távolságot. Nem bírok magammal, keser#en beletiprom a 
gázt a padlóba. Az Espada nem rúg hirtelen. Lent nem tombol, fogja a 
súlya, de minden fordulattal er"sebb. És ordít. Az érces váltón tolok 
egy hármast, és már nagyon gyorsak vagyunk. Ketten maradunk, a 
Lambo és én.

Az Espada megmutatja a saját tempóját. Lassan menni utál. Trampli 
lesz t"le, tekn"sbéka a szárazföldön. Ha mehet gyorsan, siklani kezd, 
mint a motorcsónak, amikor kidughatja végre az orrát a vízb"l. 
Kisimul, nem ráz, nem dadog, csak hasít. De marad vele munka: 
gyorsan váltani csak kemény kézzel lehet, pontosan, vagy reccsen. 
Visszaváltani tökéletes gázfröccsel, vagy nagyon türelmesen, vagy 
reccsen. Ahogy jönnek a kanyarok, belemerülök, felszívja a figyelmem, 
begyúr. Kiesem az id"b"l.

A szemem sarkából n"i arcot látok az ölem felé d"lni. Csillogó ajkak 
nyílnak a fül mögé simított haj alatt. És jön egy sz#k hajt#. Kanyar. 
Fékezni kell. Vissza kell váltani. Kell egy gázfröccs. Kell egy deci benzin 
a 12 hengernek. Fel kell emelni a jobb sarkat. Megmozdítani a combot. 
Rárúgni a gázra. Átrántani az átkozott váltót, tekerni a kormányt. És 
látni a megfagyott arcot. A fejtámlának nyomott tarkót, a horizont 
mögé akasztott hideg szemet. Tudni, hogy elcseszted.
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Drága Lucilla!
Ha legalább felhívnád! Tíz napja írtam neked. Tudom, hogy itt vagy, 
elmentem tegnap a ház mellett és égtek a lámpáid. Nino minden este ott áll, 
aztán elhajt. És ne tegyél úgy, mintha nem hallanád, ahogy a puha 
sz!nyegbe tapossa a gázpedált.

Pár napja hazaköltözött. Marasztaltam, de hiába. Hajóbordákként állnak ki 
a járomcsontjai a szeme alól, nem eszik, nem alszik, csak dolgozik egész nap, 
velem is alig beszél. Fiammetta el akarta vinni fagylaltozni még 
csütörtökön, de Nino csak ránézett, vette a zakóját és elment.

Utánarohantam, mondtam neki, hogy csak kallódni fog otthon, minek üljön 
ott egyedül, de nem hallgatott rám. Felhívtam este, annyit mondott, hogy 
vége, vége, mindennek vége. És rebesgetik, hogy Agnelliék a Piavére is rá 
akarják tenni a kezeiket.

A szívem szakad meg érte. Hát megérdemli ezt bárki is? Ha legalább 
felhívnád, ha legalább annyit mondanál neki, hogy Nino, vége. De ez, ez a 
halálnál is rosszabb, fel!rlöd a hallgatásoddal és miért?

Gyere át holnapután este, legalább mi beszéljünk. Fiammetta azt mondja, 
hogy gondolj a nyárra.

Barátsággal, Pietro



…a sajátját.”

„Egyféle harmóniát kínál, egy ritmust,…



em érzelegni, nem gondolkodni, mechanikusan 
figyelni a mechanikára. Az Espada nem szereti a 
kínzást. Gyorsan szeret kanyarodni, de lágyan. Ha a 
dühöddel vezeted, széthullik. Ha sz#kre kényszeríted, 
szenvedve fordul, füstbe pörgeti a bels" kerekét és 
ráng. Nem forgathatod tiltásba, mert nem akarja, és te 

sem akarod. Hiába taposod a féket, nem áll meg. Egyféle harmóniát 
kínál, egy ritmust, a sajátját. Gran Turismo. Nem kett"nknek. Ha 
mindenét kicsavarnád, ha korbáccsal vernéd, odahalna alád.

Most pont ezt csinálom. Módszeresen kínzom, a padlón gyorsítok, a 
padlón fékezek, együtt csavarodom az agyonterhelt kasztnival, a fülem 
csak a motort hallja, a porcaim csak a kerekekre rezonálnak, a szemem 
csak a kanyar elt#n" ívét nézi a fák mögött. Rábirkózom az orrát a 
görbe útra, az én neuronjaim kötik gúzsba a recseg" eresztékeit, hogy 
szét ne essen. Nem kell gondolkodni, nem kell beszélgetni.

Nem tudom meddig tomboltam, mert féltem, hogy mi lesz, ha vége. 
Aztán benzinszag lett. Füstölt a kipufogóban a felkapott olaj. 
Megálltam. A csenevész fékek fanyar szag gal ég tek . Bodros 
füstpamacsok kúsztak át a magnézium Campagnolo résein. Horpadt 
csönd volt. Valami elromlott itt, valamit kivégeztem.

Felcsapom a motorháztet"t. Lucilla tajtékzik. Folyamatosan üvölt 
velem, de nem hallom. A motoron gondolkodom, meg hogy h#teni 
kellett volna a fékeket. Egy darabig fagyosan segít, amíg én keser#n 
átkozom a szerszámokat. Aztán egyszerre nincs ott. Ütök-verek 
dühömben, egyedül. Visszacsukom a motort, és nincs ott. Kábán állok, 
a félhalott Espadát nézem a sárguló fa alatt. Semmit nem értek.

És te azt hiszed, hogy neked a rossz, mert nincs Lamborghinid.
Hat dupla torkú Weber nem bömböl úgy, mint én.

N



Lucilla!
Te mire gondolnál, ha négy carabinieri állna az ajtódban hajnali egykor? Ha a 
csöndben az Alfájuk percegve h"l! motorja lenne az egyetlen hang? Hajnali 
három van, és zokogni sem tudok, csak nézek magam elé. Fiammetta bevett két 
fenobarbitált, a szeme maszatos a sminkt!l.

Pár órája találták meg. Letért az útról, egy betonfalnak ment. Giacomo, a 
carabiniere aki megtalálta, azt mondta, kétszáz fölött mehetett. Összezúzta a 
V12, azt mondta Giacomo, átszakadt a t"zfalon és összezúzta, a galambszürke 
öltönyét elsötétítette a vér.

Halott, Lucilla, Nino meghalt.

Azt mondják, !k sem értik, mi történt. Egyedül volt, lassú balkanyarban 
sodródott ki, veszélytelen helyen.

#k nem értik, de !k nem látták a lassan kúszó kétségbeesést az arcán.

Szeretett téged, Lucilla. Azért vett Espadát az öreg Ferrucciótól, mert 
gyerekeket akart t!led. Elmondta, itt, a díványon, valamelyik eszpresszóval 
végigvirrasztott éjszakán. Elege volt az elkényeztetett aranyi$úságból, dolgozni 
akart és téged szeretni. És azt akarta, hogy a gyerekeitek a kagylóhéjforma 
b!rülésekbe süppedve mondják ki majd els! szavaikat, a Modena fölötti 
szerpentinen, ahogy nevetve kacskaringóztok tavasszal.

De te nem hagytad. Te nem hagytad, és ez lett bel!le. Az Espada fékjei 
eltompulnak, de a kormánym"ve mindig pontos. Erre gondolj Lucilla, és a 
nyárra. Eladom a Rivát.

Viszlát, Pietro



Lamborghini Espada Series III – 1973
MOTOR

Elöl, hosszában beépített 60°-os V12
Furat/Löket: 82mm x 62mm
Lökettérfogat: 3 929 cm3

Könny#fém blokk és hengerfej
Hengersoronként dupla vezérm#tengely vezérm#lánccal
Hengerenként 2 szelep
Hét helyen csapágyazott f"tengely
Egy elosztós gyújtás (a konkrét példány elektronikusra átalakítva)
Hat kéttorkú Weber 40 DCOE 20-21 karburátor
Elektromos benzinpumpa
Max. teljesítmény: 350 LE @ 7 500/min
Max. nyomaték: 400 Nm @ 5 500/min
S#rítési arány: 10,7:1

ER!ÁTVITEL
5-sebességes teljesen szinkronizált kézi váltó
Hidraulikus, egytárcsás szárazkuplung

FELÉPÍTÉS
Önhordó acél Bertone karosszéria
Felfüggesztés: független, elöl-hátul kett"s keresztleng"kar, spirálrugó, Koni 
lengéscsillapító, kanyarstabilizátor
ZF csigás kormánym#
Fékek: 4 Girling tárcsafék, két szervodobbal, elöl-hátul független fékkör
Felnik: Campagnolo öntött magnézium 7Jj x 15”
Gumik: Pirelli 215-70 VR 15 Cinturato HS CN 12
Laminált szélvéd"
Színezett üveg
Hátsó ablakf#tés
Halogén fényszórók

BELS! FELSZERELTSÉG
Opcionális szervokormány
Elektromos ablakemel"
Légkondícionáló

MÉRETEK ÉS TÖMEGEK
Hosszúság: 4 738 mm
Szélesség: 1 860 mm
Magasság: 1 185 mm
Tengelytáv: 2 650 mm
Nyomtáv: elöl/hátul 1 490 mm / 1 490 mm
Csomagtartó: 330 liter
Önsúly: 1 635 kg
Üzemanyagtank: 93 l
Fogyasztás: 16–18 l/100km

MENETTELJESÍTMÉNYEK
Max. sebesség: 250 km/h
Gyorsulás 0–100 km/h: 6,9 s
1 km álló helyzetb"l: 26 s



A FOTÓS KITÁLAL: régi képek digitális képekb"l

A DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZ"GÉPPEL készített képek régies stílusúvá 
alakításához Photoshopot használtam. Pepecselhetünk minden képpel 
hosszú percekig, vagy kereshetünk erre egy valaki más által már 
létrehozott actiont.

KÉT ACTIONT ÉRDEMES megfontolni, az egyik a Shanz 
keresztbehívást imitáló action, ezt azonban túl er!snek találtam. A másik 
az Urban Acid nev# action, ami pont ezt a hatást kívánja elérni.

ELS"RE EZ IS túlzásnak t#nt, ezért a két réteg átlátszóságát addig tekergettem, 
amíg a fent látható hatást értem el. Ennek másik el!nye az egyesével babrálással 
szemben, hogy minden képen azonos hatást tudunk elérni.

1. AZ EREDETI KÉP

2. SHANZ KERESZTBEHÍVÁS

3. URBAN ACID



KÖSZÖNJÜK
Pekánovics Lászlónak
hogy kölcsönadta gyönyör# Espadáját

és Huszár Orsolyának
hogy megformálta a szeszélyes Lucillát 
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